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Sammanfattning 
Uppdragsgivare till detta examensarbete var Vägverkets ITS-avdelning. Vägverket ska vara 
en möjliggörare för tjänster inom ITS-området, och detta arbete beskriver de mobila IT-
tjänster inom ITS som tros finnas år 2009. Det är också viktigt att se hur den nationella 
vägdatabasen, NVDB, möter de framtida kraven från de mobila IT-tjänsterna. Detta eftersom 
NVDB är en grunddatabas över det data Vägverket tillhandahåller och möjliggör utveckling 
av mobila IT-tjänster och det är därför viktigt att den innehåller korrekt och uppdaterad data.   
  
Under detta arbete har jag jobbat med två metoder, litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. 
Litteraturstudier har jag använt för att sätta mig in i Vägverkets ITS-strategi, mål, pågående 
ITS-projekt i Sverige och Europa och framtidsvisionärers idéer om framtidens samhälle och 
ITS. Intervjuerna gjorde jag med personer som arbetar inom ITS eller IT, för att få deras 
synpunkter om möjliga framtida mobila IT-tjänster inom ITS.  
 
Resultatet pekar på att de framtida mobila IT-tjänsterna kommer vara positioneringstjänster av 
olika slag. Många anser idag att det är svårt att få information om grundläggande vägdata, 
som t.ex. köer, olyckor och vägbeskrivning. Utrustningen som kommer att användas tros av 
majoriteten av de intervjuade att vara mobiltelefonerna, men de kommer vara mer avancerade 
än de är idag. För att förbättra NVDB för att få igång tjänsteutvecklingen är det viktigt att alla 
kommunala och statliga vägar finns med, vilket det inte gör idag. Dokumentationen kring 
NVDB ansågs också komplicerad.  
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Summary 
The assigner of this Master degree work is the Swedish National Road Administration, 
SNRA, and the section of ITS. SNRA is supposed to act as an enabler of ITS-services in the 
ITS-area, and in this work I describe the possible mobile services in ITS that will be real in 
2009. It is also important so see how the National Road Database, NVDB, meets the future 
requirements from the mobile services. NVDB is the fundamental database of road data and 
enables the development of mobile services, and it is therefore important that it consist of 
correct and updated data.      
 
During this work I have been using two methods, studies of literature and qualitative 
interviews. From the literature I have studied I got information about the SNRA’s ITS 
strategies, ongoing ITS projects in Sweden and Europe and two researchers ideas about the 
future society and ITS. The purpose of the interviews was to get a picture of how people, 
who work in the ITS and IT area, think the future mobile IT-services will look like.  
 
The results shows that the trends in the mobile ITS area will be different position services. 
Today it is hard to get basic information about accidents, lines and redirections. The 
equipment that the majority of the interviewed thought will be used was the mobile phone, 
but they will be a bit more complex than today’s mobile phones. To improve NVDB SNRA 
needs to get all the information about the roads in Sweden.
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1 INLEDNING 
Dagens samhälle håller på att förändras. Från att ha varit ett 
industrisamhälle går vi nu mot ett informationssamhälle där utvecklingen av 
IT och mobila tjänster spelar en central roll. För att följa med i utvecklingen 
och inte halka efter gäller det att kunna se in i framtiden och se vilka tjänster 
som kommer att efterfrågas. En av aktörerna som har som delmål att vara 
möjliggörare för att denna utveckling, speciellt inom ITS, Intelligenta 
Transport System, är Vägverkets ITS-avdelning. ITS innebär att 
transportlösningar där informationsinnehåll och funktionaliteten är 
förbättrad med IT, t.ex. navigationssystem. Vägverkets ITS-avdelnings 
delmål är att Sverige ska vara ett land som är framstående i både forskning, 
utveckling, demonstration och införande av tjänster inom ITS, som t.ex. 
realtidsinformation om vägförhållanden.  
 
Sverige kommer år 2009 att hålla i världskongressen inom ITS och denna 
lockar tusentals av delegater från olika länder. För att visa upp ITS-
utvecklingen i Sverige måste olika projekt inom detta område komma igång. 
Vägverket har en central roll i detta arbete eftersom det står i deras strategi 
att Sverige ska vara ett framstående land när det gäller ITS. 
 

1.1 Bakgrund 
Riksdagen antog hösten 1997 regeringens proposition om att allt arbete 
inom trafiksäkerhetsområdet ska utgå från nollvisionen. När människor 
skadas i trafiken ska vi inte ställa oss frågan om vilka mänskliga fel som 
gjorts, utan vilka delar i trafiksystemet som brustit, och sedan åtgärda dessa. 
I detta arbete har Vägverket en betydande roll och ITS kan vara till stor 
hjälp för att förbättra trafiken. ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av 
hastighet är t.ex. en tjänst för att bilisterna ska hålla de hastigheter som är 
uppsatta. 
 
Vägverkets ITS-avdelning arbetar bland annat med möjliggörandet av 
mobila IT-tjänster inom ITS-området och är därför angelägna om att veta 
hur utvecklingen kommer att se ut inom detta område. Idag har Vägverket 
en mobil tjänst som kallas ”Vägsvar”, där användaren via telefon kan få 
reda på information om olyckor, trafik, vägarbeten, vägförhållanden och 
rastplatser. Vägverket har också en Internettjänst, ”Läget på vägarna”, som 
tillhandhåller information om Sveriges vägar, bl.a. om halka och 
trafikolyckor. Denna information kan även fås via WAP (se begreppslista). 
För närvarande håller också en mobil version av ”Läget på vägarna ” på att 
utvecklas. Där ska användarna kunna nyttja t.ex. en handdator för att få 
tillgång till information. (Vägverket, 2992: 103E) 
 
Vägverket 
Vägverket har ett direkt eller indirekt ansvar för vägar, trafikmiljö, 
trafikanter och fordon och för samspelet mellan dessa. Huvuduppgiften är 
att samverka med andra aktörer och utveckla vägtransportsystemet i den 
riktning som regering och riksdag beslutat om. Vägverkets övergripande 
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mål är att: ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. 
Deras sex delmål är att ha ett (Vägverket - övergripande mål, 2004):  
• tillgängligt transportsystem 
• jämställt transportsystem 
• positiv regional utveckling 
• hög transportkvalitet 
• god miljö 
• säker miljö 

 
Vägverket leds av en styrelse vars ledamöter förordnas av regeringen och 
består av sju olika avdelningar: Medborgarnas resor, Näringslivets 
transporter, ekonomi och verksamhetsutveckling, upphandling och marknad, 
personal, kommunikation, Samhälle och trafik samt IT- och datahantering. 
Avdelningen som är uppdragsgivare till detta exjobb heter ITS, och ligger 
under Samhälle och trafik. Verksamhetsidén för Vägverket lyder: ”med 
människan i centrum skapar Vägverket möjligheter till effektiva, säkra och 
miljöanpassade transporter för medborgare och näringsliv” (Vägverkets 
årsredovisning, 2002). Med en effektiv transportförsörjning kan olika 
mobila IT-tjänster ingå. Detta för att underlätta för medborgarna att ta del av 
trafikinformation som det finns behov för, vilket kan leda till effektiva och 
säkra transporter.  
 
ITS innebär transportlösningar där funktionaliteten är förbättrad med IT. 
Vägverkets strategi för ITS ska uppdateras varje år för att hålla samma takt 
som samhälls- och marknadsutvecklingen. De har också satt upp delmål för 
hur Vägverket ska arbeta med ITS. (Vägverkets strategi för IT i framtiden, 
2003): 
 
• ITS ska få en bred användning hos medborgarna och i näringslivet 
• Attraktiva tjänster inom ITS ska finnas på marknaden 
• Offentlig och privat sektor ska samverka 
• Sverige ska vara ett betydande land för forskning, utveckling, 

demonstration och införande av tjänster inom ITS 
• Den digitala infrastrukturen ska vara väl utbyggd och kundanpassad 
 
Vägverket kommer att ta ansvar för de tjänster som alla trafikanter bör 
kunna ta del av och industrin kommer att ansvara för de individuella och 
kommersiella tjänsterna. I ITS-strategin tar de upp tre områden där de ser 
kritiska värdehöjande åtgärder för att utvecklingen av ITS ska vara positiv. 
Dessa områden är digital infrastruktur, bastjänster och individuella tjänster. 
Vägverket ska erbjuda väg- och trafikdata till marknadens aktörer så att de i 
sin tur kan utveckla och erbjuda tjänster. Vägverket har en princip att de inte 
ska erbjuda några individanpassade tjänster, så länge som inte någon sådan 
tjänst är mycket angelägen och marknaden inte erbjuder en sådan. 
Vägverket samarbetar i detta arbete med fordonsindustrin och IT-
leverantörer m.fl. (Vägverkets strategi för IT i framtiden, 2003) 
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Vägverket arbetar med två typer av infrastrukturer, en infrastruktur för de 
fysiska vägarna och vägförhållandena, samt en digital infrastruktur. Den 
digitala infrastrukturen är den nationella vägdatabasen, NVDB. Den ska 
innehålla information om Sveriges alla vägar och betraktas som en av 
samhällets grunddatabaser. Den ska verka som en bas för grunddata som 
man senare kan bygga vidare på med mer specifik information.  Databasen 
ska vara tillgänglig för både kommersiellt och offentligt bruk. Det är 
information från den digitala infrastrukturen som kommer att användas för 
de framtida mobila IT-tjänsterna. (NVDB - En specifikation för innehåll, 
2000)  
 

1.2 Problemformulering 
ITS-området är ett relativt nytt område som ej är allmänt spritt eller 
förankrat hos den vanliga trafikanten. Mer och mer applikationer håller dock 
på att utvecklas, så inom en inte alltför lång framtid kan vi kanske se en 
ökad användning hos allmänheten. En svårighet vid denna typ av arbete, där 
man ska se in i framtiden är att ingen vet hur det kommer se ut, speciellt inte 
på ett område som är i början av sin utveckling. Det är därför viktigt att 
granska olika källor för att se hur väl de stämmer överens (triangulering) för 
att få bättre grund till sina antaganden. I och med att utvecklingen av ITS är 
i ett sådant stadium att det inte finns något uttalat behov hos allmänheten än, 
kan man inte gå ut och fråga dem vad de tror.  
 
Det andra stora problemet är hur Vägverket ska agera i denna utveckling. Är 
roller och ansvar mellan IT-leverantörer och Vägverket tydliga och kända? 
Bör deras strategi förändras för att bättre passa in i framtiden, kan 
utvecklingen av NVDB påverka utvecklingen av de mobila tjänsterna? Hur 
ska Vägverket agera för att vara drivande i ITS-utvecklingen, som är ett av 
deras delmål. Hur ser deras ITS-strategi ut när det gäller mobila IT-tjänster, 
tillhör det bastjänster eller individuella tjänster? Vilka tjänster tillhör 
bastjänster och vilka tillhör individuella? (Se kap. 4)  
 

1.3 Mål 
I och med detta arbete får Vägverket en rapport som: 
- beskriver tänkbara tjänster och utrustning som kan komma att användas 
2009 
- analyserar konsekvenserna hur Vägverkets ITS-strategi möter de framtida 
kraven med de nya mobila IT-tjänsterna 
- analyserar hur NVDB möter de framtida kraven med de nya mobila IT 
tjänsterna 
- diskuterar möjligheter att utveckla och fördjupa samarbetet med Vägverket 
och IT-leverantörer inför världskongressen 2009. 
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1.4 Syfte 
Vid utförandet av denna D-uppsats kommer jag att argumentera för vilka 
mobila IT-tjänster inom ITS-området som vi troligen kommer att ha tillgång 
till år 2009.  
 

1.5 Avgränsningar  
Denna analys kan göras mycket bred, men jag har valt att fokusera på 
nationella trender inom mobila IT-tjänster år 2009, när världskongressen 
inom ITS äger rum i Sverige. Utvecklingsinriktningarna kommer inte att 
vara generella, utan knytas till ITS-området. För att få kunskap om hur 
Vägverket skall satsa kommer jag att utgå från deras strategier. Idag kan 
Vägverket ses som en grundförsörjare av information, men hur ska det se ut 
imorgon? Detta är en viktig fråga att få svar på för att veta vilken typ av 
tjänster som Vägverket bör inrikta sig mot.  
 

1.6 Resurser 
Resurser som jag har tillgång till är material från Vägverket, t.ex. 
Årsredovisningen 2002, dokumentation om ”Vägverkets strategi om ITS” 
och ”utformning av system för väginformatik”. Jag har även tillgång till 
Högskolans datorer och bibliotek. Handledarna på Vägverket heter Karolina 
Lindeberg och Clas Roberg, och på högskolan Göran Hultgren.  
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Konsekvenser för Vägverket 

Tänkbara mobila IT-tjänster 2009 

Problemformulering 

2 Metod 
I detta kapitel beskrivs de olika metoder som jag arbetat med genom hela 
arbetet, vilka bygger på litteraturstudier och kvalitativa intervjuer.  
 

2.1 Övergripande metodbeskrivning 
Figuren nedan visar det övergripande tillvägagångssättet vid detta 
examensarbete. Det första jag gjorde efter att fått mitt uppdrag var att 
definiera ett antal frågeställningar för att komma igång. En del av dessa 
frågeställningar blev sedan syfte och mål. Jag skrev sedan ett manus så att 
det skulle bli lättare att få en ”röd tråd” genom arbetet. I figur 1 nedan visas 
det övergripande tillvägagångssättet, där problemformuleringen var de 
frågeställningar jag kom fram till i mitt manus. Tänkbara mobila IT-tjänster 
2009 är resultatet av intervjuerna. Konsekvenser för Vägverket är 
jämförelsen mellan litteratur och intervjuer. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 1 Övergripande tillvägagångssätt 

 
När planeringen var klar var det dags för insamling av data, vilket skedde 
genom olika metoder, bl.a. litteraturstudier och intervjuer. Materialet som är 
hämtat från Internet anser jag komma från erkända organisationers 
webbplaster, som t.ex. Vägverket och IT-kommissionen.  
 
Efter att all data omkring Vägverket och ITS var insamlad var det dags att se 
hur de framtida tjänsterna tros se ut. Jag intervjuade därför personer som är 
insatta i utvecklingen inom ITS på olika företag, bl.a. Vinnova, Triona, 
Columna och AeroTechTelub. Sammanlagt handlar det om ett 10-tal 
intervjuer. De personer jag intervjuat valdes dels efter egen eftersökning 
men också efter samråd med handledarna på Vägverket och högskolan. 
Huvuddelen av personerna jag intervjuade var män, vilket kanske speglar 
rollfördelningen inom området.  
 
Efter genomförda intervjuer sammanställde jag dessa för att se vilka mobila 
IT-tjänster som tros bli attraktiva. Sedan jämförde jag intervjusvaren med 
framtidsforskarna, Pär Ström och Bo Dahlboms teorier (se kap.7), för att 
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förankra mitt resultat, sk. triangulering. För att sedan se vilka konsekvenser 
detta ger för Vägverket granskade jag deras nuvarande ITS-strategi. Arbetet 
har skett iterativt, dvs. jag har omarbetat de olika faserna genom hela 
arbetet. 
 

2.2 Litteraturstudier 
Jag kallar litteraturstudier för undersökningar av all form av skrivet material, 
t.ex. böcker, broschyrer och tidsskrifter. All data som tas från de 
litteraturstudier som jag utfört är sekundärdata, vilket innebär att de oftast 
tagits fram i något annat syfte. Det är därför viktigt att hålla i tanke att 
informationen härifrån kan vara vinklad eller inte komplett. (Björklund & 
Paulsson, 2003) 
 
Den litteratur jag läst har varit olika material från Vägverket; bl.a. deras 
olika strategidokument, information om NVDB samt deras årsredovisning. 
Detta för att få kunskap om hur de vill arbeta för att stimulera utvecklingen 
inom ITS-området. Jag har även studerat litteratur om samhällets framtid, 
enligt olika personer, bl.a. Bo Dahlbom och Pär Ström.  
 

2.3 Kvalitativa intervjuer 
En intervju är en speciell form av samtal med syftet att samla in 
information. Den består av ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker 
mellan två personer och leds av en person med syftet att samla information. 
(Bogdan & Biklen, 1982) 
 
Målsättningen med kvalitativa intervjuer är att identifiera eller upptäcka 
okända eller otillfredsställande kända fenomen, egenskaper eller innebörder. 
Här intresserar man sig för att upptäcka vad som sker och vad som händer 
istället för att bestämma omfattningen av något som på förhand är bestämt. 
Den kvalitativa intervjun använder sig av ett icke-standardiserat 
intervjuförfarande, och utgår från att man från början inte vet vilka frågor 
som är betydelsefulla och viktiga. Här utvecklas frågor allt efter att intervjun 
fortskrider. (Svensson & Starrin, 1996) 
 
Svensson och Starrin (1996) menar att i den kvalitativa intervjun är 
intervjuaren medskapare till intervjuns resultat och den utgörs av en 
interaktion mellan två personer. Det talas också om intervjuteknik, som gör 
intervjun enklare, och det finns två krav: att inte störa den intervjuades, 
respondentens, berättelse och att intervjutekniken ska vara av sådan karaktär 
att den stödjer ett bra och effektivt samspel som hjälper den intervjuade att 
rapportera på ett lämpligt sätt.   
 
För att få stor reliabilitet på mitt arbete har jag valt att intervjua personer 
som har olika relation till ITS och arbetar på olika företag. Ju fler personer 
man intervjuar, desto högre blir reliabiliteten. Jag valde att göra kvalitativa 
intervjuer eftersom de ofta ger ett mer trovärdigt resultat pga. att 
respondenten fritt får komma med sina åsikter.  
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Förkunskaper 
Innan man börjar intervjua är det viktigt att sätta sig in i ämnet som skall 
behandlas. Eftersom en kvalitativ intervju syftar till att upptäcka icke kända 
företeelse är det vikigt att veta vad som är känt och inte känt. Detta var inget 
problem vid min analys, eftersom ingen kan säga säkert vilka trender som 
kommer inom mobila tjänster inom ITS. Innan intervjun genomförs är det 
också angeläget att lära sig hur man ställer frågor och lära sig vilka 
kommunikativa normer som finns, ”ju större antal folkliga roller som en 
person kan framträda i desto större är hans eller hennes skicklighet som 
intervjuare”. (Svensson & Starrin, 1996) Innan jag genomförde intervjuerna 
skrev jag ner ett antal frågor på ett papper för att få struktur på dem. Jag 
hade också läst in mig i ämnet genom litteraturstudierna.  
 
Under intervjun 
Till en början bör frågorna som ställs vara av öppen karaktär, dvs. inte 
ja/nej- frågor utan t.ex. hur och varför-frågor. Detta för att få spontan 
information om företeelser och attityder osv. De frågor jag ställde var av 
öppen karaktär, t.ex. ”hur tror du att tjänsterna ser ut inom en 5-10 års 
period?”.  
 
En del av intervjupersonerna var placerade på andra orter, och jag blev då 
tvungen att ringa till dem och intervjua dem antingen över telefon eller via 
mail. I och med detta förfarande gjorde jag inte kvalitativa intervjuer, men 
det finns kvalitativa inslag i en intervju via telefon eftersom man där kan 
ställa följdfrågor och få en diskussion. Det var några som till en början ville 
bli intervjuade över telefon, men när de sedan hörde karaktären på frågorna 
ville de hellre ha frågorna skickade över mail, så de i lugn och ro kunde 
fundera på svaren. Jag genomförde personliga intervjuer med dem som 
arbetar inom Falun-Borlänge-området, och det blev fyra stycken.  
 
Efter intervjun 
Ett vanligt förfarande är att man efter att ha genomfört intervjuerna påbörjar 
analysen. Ett möjligt arbetssätt är att börja med att analysera intervjun som 
en helhet och sedan gå djupare ner i beståndsdelarna. Återkommande 
utvärderingar i intervjuerna kan göra det möjligt för intervjuaren att få en 
framgångsrik forskningsintervju där svårigheterna reduceras. (Svensson & 
Starrin, 1996) 
 
I efterhand kan jag konstatera att personliga intervjuer är att föredra istället 
för att skicka mail och intervjua via telefon, eftersom intervjuaren då kan 
ställa följdfrågor direkt. En annan metod som gick bra var att jag, efter att 
jag ringt och frågat om han/hon ville ställa upp på en intervju, mailade 
frågorna till respondenten. När jag fått svar ringde jag upp honom/henne och 
fick kommentarer till svaren och kunde ställa följdfrågor. 
 
Efter varje genomförd intervju skrev jag svaren så jag fick en bra struktur på 
dem för vidare arbete. När alla intervjuer var genomförda sammanställde jag 
dessa och tog ut de olika inriktningarna som fanns. Dessa jämförde jag 
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sedan med Pär Ströms tankar om framtiden inom ITS (se kap. 7) för att få 
bättre förankring i mitt resultat.  
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3 DEFINITION AV MOBILA IT-TJÄNSTER OCH ITS 
I detta kapitel beskrivs begreppen mobila IT-tjänster och ITS eftersom de är 
de övergripande teorierna som jag kommer att utgå ifrån vid detta arbete. 

 

3.1 Mobila IT-tjänster 
Tjänster har numera blivit ett väl använt ord. I och med att mobiltelefonen 
kom och Internet var åtkomligt har tjänsterna utvidgas till att inte bara gälla 
traditionella tjänster så som vård eller en hårklippning. Slår man upp ordet 
tjänst i Svenska akademins ordbok står det: ”stå till t. med att bistå med; 
göra någon en tjänst”. Detta kan innebära alla sorters tjänster, t.ex. vård, 
affär och frisör. (Svenska akademin 1994) I dagens samhälle, i och med 
Internet och mobiltelefoner, anser jag att man inte kan tala om en tjänst på 
samma sätt som man gjorde förr, begreppet har fått en vidare betydelse. 
 
Bo Dahlbom (2003b) definierar en tjänst som något som någon gör dig eller 
gör för dig. Exempel på tjänster kan vara sjukvårdstjänster, 
utbildningstjänster, bevakningstjänster, administrativa tjänster och 
hushållstjänster. En del tjänster innebär interaktion mellan mottagare och 
sändare, t.ex. om man begär att få information. De som använder 
informationssystem har blivit konsumenter av informationstjänster. 
 
En ytterligare definition på en IT-tjänst är: ” An IT-service presupposes a 
computer based information system which is used to perform value creating 
actions for the customer in a social action context. In this interaction the 
customer takes part by using the service provider system to acquire 
knowledge, and/or performing actions through the system, and/or 
performing actions based on information from the system for the purpose of 
achieving a particular result. In this social interaction actor relationships 
are established and maintained. ” (Hultgren & Eriksson, 2004) Denna 
beskrivning anser jag vara mer passande när man talar om IT-tjänster, där 
användaren interagerar med ett informationssystem för att nå ett visst 
resultat och tillfredsställa sitt behov.  
 
Dahlbom (2003b) skriver vidare att där tjänarna är mobila är tjänsten mobil. 
Han säger även att mobila tjänster kan sägas vara interaktiva, eftersom 
användaren begär något, även om individen inte gör det varje gång. Idag 
slipper man t.ex. att gå in på banken för att sköta sina bankärenden, man kan 
vara hemma eller på jobbet, bara man har tillgång till en dator med Internet-
uppkoppling.  
 
Slår man upp ordet mobilitet i Svenska Akademins ordlista står det 
”rörlighet”, vilket är ett passande uttryck i sammanhanget med mobil IT-
användning. Idag kan man i princip röra sig var som helst och kunna 
använda de mobila IT-tjänster som marknaden erbjuder. Man behöver inte 
vara hemma och prata i den fasta telefonen.  
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Braa, Sörensen och Dahlbom (2000), nämner tre olika typer av mobilitet, 
vandring, resande och besök. Vandring innebär rörelse inom en byggnad 
eller en specifik plats, resande innebär förflyttning med fordon mellan 
platser och besök innebär att en viss tid tillbringas på en plats. Inom ITS 
anser jag att det handlar om resande, att man som trafikant befinner sig på 
resande fot med olika fordon.   
 

3.2 Mobila enheter 
I dagsläget finns ett otal olika mobila enheter, som mobiltelefonen, 
handdatorn osv. Utvecklingen inom detta område går fort och när 3G får sitt 
genombrott kommer vi nog få se en intensifiering av utvecklingen. 

 

3.2.1 Mobiltelefon 
Mobiltelefonen är i dagsläget den mest använda mobila enheten och har 
blivit mer och mer komplex och innehåller mer och mer avancerade 
funktioner. Nästan alla nyare mobiltelefoner innehåller kameror. 
Displayerna blir större för att användarna ska kunna läsa information 
enklare och ta bilder och skicka till sina vänner.  
 
De flesta mobiltelefoner använder sig av GSM-nätet för kommunikation. 
Det är också många som använder sig av GPRS som betyder att 
informationen skickas i paket till enheten. Det börjar nu komma telefoner 
som använder sig av den nya 3G-tekniken som innebär en snabbare 
överföring av data, vilket innebär nya möjligheter vad gäller 
tjänsteutvecklingen.     
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2 Exempel på mobiltelefoner 

Källa: www.sonyericsson.se, www.nokia.se  

 

3.2.2 Handdator 
Handdatorerna är en annan typ av mobil applikation. Det är en fickdator 
som kan hållas i handen. De flesta handdatorerna har färgskärm och de styrs 
genom en penna. Idag kan man med dessa vara uppkopplad mot Internet 
genom antingen GSM/GPRS, 3G. I dessa finns programvara för Internet, 
ordbehandling, beräkningar och mycket mer. Handdatorerna kan också 
kopplas ihop med datorn och skrivare genom Bluetooth. (Se begreppslista)  
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Figur 3 Exempel på handdatorer 

Källa: www.ericsson.se, www.hp.se 
 
 
I figuren ovan visas två exempel på handdatorer, den ena från Sony-
Ericsson och den andra från HP. Just nu byggs mer och mer funktioner in i 
mobiltelefonen och till slut kanske vi kommer att använda mobiltelefonen 
för alla olika funktioner och handdatorn kan då försvinna.  
 

3.3 ITS-Begreppet 
ITS står för Intelligenta Transportssystem och tjänster, även kallat 
Transporttelematik, och används på ett internationellt plan för att beskriva 
transportlösningar där funktionaliteten är förbättrad av IT. ITS innehåller en 
bred användning av kommunikationsbaserad information, elektronik och 
teknik. I och med att dessa tekniker finns integrerade i transportsystemet 
och i t.ex. bilar hjälper det förarna att övervaka och hantera 
trafiksituationerna, ge alternativa vägar till trafikanter, spara tid och pengar 
samt rädda liv. (ITS Amerika, 2004)  
 
ITS kan bidra till driftseffektiva och tillförlitliga transporter genom 
förbättrad hantering av infrastrukturen, att relevant information ges till 
trafikanterna, att möjlighet till utökade säkerhetsfunktioner ges och att 
minska miljöpåverkan. Produkter som utvecklas kan visa på olika effekter 
som att det (Ertico, 2004):  

- räddar liv 
- ökar säkerheten på vägarna 
- minskar restiden och planeringen av resan 
- minskar några av de miljörelaterade problemen i och med transporter 

 
Några konkreta exempel på tjänster som kan ingå i ITS är enligt Eriksson 
(2002): 

 
Car Navigation systems 
Denna applikation används i fordon och används för att ge förarna 
direktioner om vart de ska åka.  
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On trip information systems 
Denna typ av tjänst används för att trafikanter ska få dynamisk information 
om eventuella trafikstörningar, vägförhållanden samt olyckor för att de ska 
kunna planera sin körning. 
 
Parking Information system 
Denna tjänst upplyser trafikanterna hur t.ex. ett parkeringshus ser ut, om det 
är fullt eller om det finns lediga platser.  
 
Public transport management service 
Utifrån denna tjänst ska passagerare få bättre information angående 
kollektivtrafikens tider och sträckning, bussarnas och tågens position och 
deras beräknade framkomst samt att ge hjälp och råd för att passagerare ska 
välja det mest effektiva ressättet.  
 
Pedestrian support service 
Tjänsten ska hjälpa fotgängare med säkerhet och tillhandahålla information 
som t.ex. stadsinformation som väder, shopping samt turistinformation. 
 
Det finns andra system som nämns som Eriksson (2002) inte tar upp, det 
gäller bl.a. system för hantering av gods och fordonsparker. Orsaken till att 
det finns flera begrepp är att ITS kan användas till nästintill alla system 
inom väg- och transportsektorn. I figur 4 nedan visar bilden till vänster ett 
mobilt navigationssystem, där användaren kan få information om 
vägsträckor. Den högra bilden visar hur en trafikant får se 
hastighetsbegränsningen på den vägsträcka han/hon färdas. Denne kan 
sedan bli varnad när han kör över denna begränsning. Detta projekt kallas 
ISA, Intelligent stöd för hastighetsanpassning. 
 
 
 

            
 
 

 

 

 

 
Figur 4 ITS-applikationer 

 
Källa: Eriksson, 2004 
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4 Vägverkets ITS-strategi 
Ambitionen med Vägverkets ITS-strategi är att göra den goda resan möjlig, 
vilket innebär en säkrare och mer behaglig resa för Sveriges resenärer och 
bilister. Strategin ska uppdateras varje år eftersom utvecklingen är i ett 
sådant tidigt stadium och kräver värdering samt omprövning. ITS-strategin 
utformades under senare delen av 2003 och är alltså relativt nyframtagen 
(Bystedt, 2004). Detta kapitel beskriver Vägverkets ITS-strategi och har 
framkommit genom litteraturstudier av Vägverkets ITS-strategidokument. 

4.1 ITS-strategi  
Figur 6 nedan visar Vägverkets mål med ITS. Figuren visar att vägdata ska 
kunna användas av i stort sett hela samhället. All information ska lagras i en 
gemensam databas, NVDB, där sedan informationen anpassas till de 
enskilda tjänsterna. Detta är dock ett mål som inte ligger inom en snar 
framtid eftersom insamlingen av data från kommunerna tar tid. Idag har ett 
antal kommuner lagt in information i den nationella vägdatabasen, NVDB, 
men långt ifrån alla. (Eriksson, 2004) 
 

 
Figur 5 ITS-strategins mål  

Källa: Bystedt, 2004 
 
 
Vägverkets strategi ska stödja (Vägverket, 2003): 

- ett bra samarbete mellan offentliga och privata aktörer 
- en förnuftig och effektiv användning av ITS 
- en bred användning i Sverige, både lokalt och nationellt 
- utvecklingen av en nationell och internationellt sett konkurrenskraftig 

svensk ITS- och transportindustri   
 
Det är Vägverkets mål som ligger till grund för satsning inom ITS-området 
och i och med ITS-utvecklingen måste också samarbetet mellan offentliga 
och privata sektorn (Pulic-Public och Public-Private Parntership) 
uppmuntras och stärkas. Detta nämner även IT-kommissionen (IT-
kommissionen, 2002) i sin rapport om hur Sveriges regering bör hantera 
denna samhällsförändring till att bli ett tjänstesamhälle.  
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Nedan beskrivs tre områden där Vägverket ser kritiska värdehöjande 
åtgärder för att ITS-utvecklingen ska vara positiv, digital infrastruktur, 
bastjänster samt individuella tjänster. (se fig. 7) (Vägverket, 2003:141) 
 

 
Figur 6 Vägverkets strategi    

Källa: Vägverket 2003:141 
 

4.1.1 Digital Infrastruktur 
Med den digitala infrastrukturen menas det grundläggande data och 
kommunikationssystem som är en förutsättning för utveckling av tjänster. 
Ett exempel på detta är NVDB som innehåller data om bl.a. väghållning, 
hastighetsanpassning och navigering. Ett annat exempel är Sensorer, 
inklusive FCD, Floating Car Data, där information om störningshantering, 
trafikinformation, restid och betalningssystem är viktiga för att få tillgång 
till aktuell information. En viktig del är att Vägverket inte enbart skall 
arbeta med den fysiska infrastrukturen, genom att bygga nya vägar. De ska 
också arbeta med den digitala infrastrukturen vilken kan leda till 
förbättringar inom ITS-området med t.ex. säkrare och bekvämare transporter 
inom trafiken. Detta hjälper också Vägverket att komma närmare sitt mål 
med att göra ”den goda resan möjlig”. Vägverket har en viktig uppgift när 
det gäller den digitala infrastrukturen, den ska vara korrekt och av hög 
kvalitet för att få en stor användning av den och stimulera utvecklingen 
inom ITS-området. Vägverket ska alltså ansvara för att trafikinformation 
finns tillgänglig för utveckling av tjänster. En viktig uppgift de har här är att 
tillhandahålla kvalitetssäkrad och uppdaterad data.  
 
Vägverket ska intensifiera utvecklingen med NVDB och det primära är att 
få med de aktuella hastighetsgränserna i de områden där 
hastighetsinformerande system efterfrågas. Det krävs också en utveckling av 
medel och metoder för insamling och bearbetning av aktuell och tillförlitlig 
trafikdata. För navigering är det viktigt att vägnätet i NVDB klassificeras 
lämpligt för trafikomledning etc. För att trafikdata ska vara tillförlitligt 
krävs en kvalitetssäkring av de data Vägverket tillhandahåller.  
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Vägverket eftersträvar också att bygga ut en nationell trafikdatabas baserad 
på regionala databaser. De ska också utforma ett ramverk i internationell 
samverkan för integrering med gränssnitt och standards som ska göra 
länkning och datautbyte mellan olika aktörers databaser så effektivt som 
möjligt. De ska också arbeta med att få en gemensam europeisk teknisk 
plattform för mobila tjänster.  
 
För att få bredare kunskap om ITS i Sverige ska Vägverket bevaka 
utvecklingen på den internationella ITS-arenan och sedan föra 
informationen vidare till svenska aktörer. Eftersom Vägverket inte är en 
ekonomisk intresseorganisation utan en statlig myndighet krävs det att andra 
företag satsar på att utveckla ITS-tjänster utifrån Vägverkets information. 
Detta innebär att ett stort ansvar ligger hos Vägverket att få ut information 
om ITS och dess möjligheter till företag och organisationer så de satsar 
resurser inom området.  
 

4.1.2 Bastjänster 
Bastjänster omfattar i princip alla insatser som väghållaren råder över för att 
kontrollera och påverka vägtransportsystemets funktion. Det gäller t.ex. 
trafikstyrning, trafikinformation till trafikanterna och operationella insatser 
för att upprätthålla framkomlighet, säkerhet, miljö och komfort. Även 
system som automatisk övervakning och betalsystem ingår som bastjänster. 
Det är vägverkets uppgift att stå för bastjänsterna, som t.ex. ”läget på 
vägarna” som är en ren bastjänst med basinformation.  

 
De åtgärder som Vägverket planerar att satsa på inom bastjänsterna är bl.a. 
att öka ansträngningarna för att landets trafiksignaler ska bli modernare och 
att skapa ett förbättrat underhåll. De ska också höja insatserna för att kunna 
tillhandahålla restids- och fördröjningsinformation på 
huvudväginfrastrukturen genom den digitala infrastrukturen. Vägverket ska 
höja kvaliteten på information som trafikanterna efterfrågar, inklusive väder 
och väglag, vägarbeten, störningar och annan framkomlighetsrelaterad 
information. Informationen ska ge trafikanterna ett bättre beslutsunderlag 
vid körning genom att vara mer förebyggande och prognosinriktad.  
 
Vägverket ska också formalisera samverkan mellan offentliga och privata 
aktörer. Det krävs också ett samarbete med transportaktörer och 
tjänsteutvecklare i en nationell trafikportal med högre ambition än 
Vägverkets nuvarande hemsida. Den nya hemsidan ska innehålla en 
nationell bastjänst för bl.a. reseplanering. I denna portal ska senare olika 
tjänster finnas tillgängliga för resenärer. De ska också fortsätta arbetet inom 
störningshantering med att inventera platser och sträckor där behov av 
hantering av trafikstörning finns, även på huvudvägnätet utanför 
storstäderna. Vägverket ska alltså stå för tjänster som innehåller 
basinformation om vägarna och vägförhållandena på Sveriges vägar. Deras 
uppgift blir att se till att det finns bra basinformationstjänster för 
medborgarna för att underlätta resandet. 
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I och med utvecklingen av 3G-nätet ser Kent Olsson, chef på ITS-
avdelningen på Vägverket i Borlänge, att det kommer att bli lättare att få ut 
mer information, som idag går långsamt att ladda, vilket kan leda till en 
intensifierad utveckling. Det kan exempelvis röra sig om kartor. Idag 
använder sig en del personer av WAP och GPRS och större mängder data 
tar då relativt lång tid att ladda ner till exempelvis sin mobiltelefon. 
 

4.1.3 Förädlade tjänster 
Under förädlade tjänster, eller individuella som Vägverket kallar dem, finns 
tjänster som anpassas till enskilda trafikanters behov av stöd i trafiken. 
Individuella tjänster kan kanske vilseleda en del läsare så ett mer passande 
namn kanske är förädlade tjänster. Dessa tjänsters utveckling leds av 
marknadens aktörer som samverkar med Vägverket. Vägverket har där en 
viktig roll som pådrivare och tillhandahållare av väg- och trafikdata. 
Principen hos Vägverket är att de inte ska erbjuda förädlade tjänster, med 
undantag att någon sådan tjänst är mycket betydelsefull och inte finns på 
marknaden. Exempel på en förädlad tjänst idag är ISA, Intelligent stöd av 
anpassning av hastighet, se kap. 6.3. Denna tjänst är dock inte helt förädlad, 
utan Vägverket är med i utvecklingen, vilket i dagsläget är en nödvändighet 
för att utvecklingen ska gå framåt. 
 
Vägverket ska i denna del vara med och verka för att lättillgängliga 
individuellt anpassade trafikinformationstjänster av hög kvalitet utvecklas 
genom att bl.a. marknadsföra de data om vägar och trafik som de kan 
tillhandahålla. De områden som prioriteras i dagsläget inom yrkes- och 
tjänstebilstrafiken är att få en hög användning av främst ISA. För att flera 
parter ska bli intresserade av konceptet ”kvalitetssäkra transporter” bör 
Vägverket vara pådrivare och få en hög anslutning till konceptet. I dagsläget 
får Vägverket agera som spindeln i nätet för att hjälpa utvecklingen framåt 
och därför blir de tvungna att utveckla en del tjänster mer eller mindre 
själva.  
 
Vägverket ska vidare stödja utvecklingen av nya säkerhetsinriktade 
förarstödsystem genom att etablera försöksområden och medverka i 
meningsfulla försök där systemen testas och framvisas. Eftersom ITS är 
relativt ny teknik ska Vägverket samla kunskap om människors förmåga att 
använda teknik och tillgodogöra sig information. De måste också tänka på 
trafikanter med särskilda behov. De får inte utestängas från möjligheten att 
utnyttja de framtagna produkterna och tjänsterna.  
 
Idag är Vägverket med i många utvecklingsprojekt inom ITS-området vilket 
behövs för att stimulera utvecklingen, som inte kommit igång ordentligt än. 
I framtiden är det dock meningen att de ska ”backa tillbaka” och låta andra 
aktörer utveckla de förädlade tjänsterna.  
 



Kap 4 – Vägverkets ITS-strategi  
 
 
 

    - 17

4.1.4 Inställning och attityder 
En aspekt på ITS-tjänster är att det idag inte finns kunskap om vad som är 
möjligt och ett uttalat behov av dem hos den stora allmänheten, 
trafikanterna, på samma sätt som det inte fanns något behov av TV: n och 
mobiltelefonen när de först kom. Det krävs att Vägverket skapar kunskap 
och behov för att få en ökad användning och på sikt en säkrare trafik. ITS-
utvecklingen är idag omogen, och det tar tid innan människan tar till sig den 
nya tekniken vilket också Ström (2002) tar upp i sin framtidsforskning. Idag 
anses ITS-tjänsterna utgöra en för hög kostnad för den upplevda nyttan och 
det är förmodligen en bidragande del till att den inte blir lika attraktiv hos 
allmänheten.  
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5 NVDB SOM STRATEGISK RESURS 
Vägverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla en rikstäckande 
vägdatabas, NVDB, som ska vara en av Sveriges grunddatabaser. I detta 
kapitel beskrivs NVDB och dess uppbyggnad. 
 

5.1 NVDB: s uppbyggnad 
NVDB ska utgöra grunden för all väginformation i Sverige och utgör 
därmed en viktig del av den digitala väginfrastrukturen. Vägverket måste stå 
för information, inte bara för eget behov, utan också för den externa 
marknaden i och med denna grunddatabas. För att kunna utveckla NVDB 
krävs att Vägverket får tillgång till data för hela vägnätet, både riksvägar 
och kommunala vägar. (Eriksson, Axelsson, 2000)  
 
Vägverket arbetar med en vägnätsmodell, informationsmodell, som kallas 
Vägmod. Målet med Vägmod är att alla system med information kring 
vägar och vägnät som finns eller nyutvecklas hos olika verksamheter ska 
använda denna modell. Till denna modell kopplas sedan företeelser som 
sker längs vägen, tillsammans med positionering. Vägmod beskrivs i sex 
informationsmodeller och en av dem visas i bilaga 1. (Vägnätsmodellen, 
2004) 
 
NVDB är uppbyggd efter en modell av verkligheten, en s.k. objektmodell, 
och en grundläggande egenskap är då hur vägen sträcker sig genom 
landskapet. Vägen representeras därför av en linje som kallas referenslinje. 
Den är i sin tur uppbyggd av en mängd kortare rakare linjer som löper 
mellan koordinatsatta punkter. För att beskriva hur vägar hänger ihop i 
NVDB används två begrepp, nod och länk. Nod är den punkt som 
representerar en riktig vägkorsning och länk är vägavsnittet mellan två 
noder (se fig. nedan). För varje länk lagras information om dess start- och 
slutnod, samt vilka länkar som ansluter till den. (NVDB-Specifikation av 
innehåll – översikt, 2000) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 NVDB: s uppbyggnad i länkar och noder 

Källa: NVDB-Specifikation av innehåll – översikt, 2000 
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Vägen har ju andra egenskaper än just noder och länkar och Vägverket 
nämner ett antal olika företeelser som ska lagras i NVDB (NVDB-
Specifikation av innehåll – företeelser, 2000): 
 

- Administrativa företeelser, t.ex. vägnamn, vägnummer och 
väghållare etc. 

- Trafikregelföreteelser, t.ex. begränsad fordonsvikt, gågata, förbud 
mot trafik, hastighet och motorväg etc. 

- Vägtekniska företeelser, t.ex. färjeled, höjdhinder, planskild 
korsning och vägbredd etc. 

- Särskilda företeelser för transporter på skogsbilvägnätet, t.ex. 
framkomlighet för vissa fordonskombinationer, svängmöjlighet och 
vägbom etc. 

- Övriga trafikföreteelser, t.ex. rekommenderad väg för farligt gods 
etc. 

- Tillkomstföreteelser, t.ex. länklängdstillkomst och 
referenslinjetillkomst etc. 

- Härledda företeelser, t.ex. gällande hastighet och kvalitetsklass etc.  
 
I NVDB ska alla vägar, gator, torg och andra leder eller platser som används 
för trafik med motorfordon ingå. Undantaget som finns är leder anordnade 
för cykeltrafik, gång- och ridbanor individvägar, -gator och -torg.  NVDB är 
en grundläggande databas och kommer att innehålla grundläggande data om 
det svenska vägnätet. Troligtvis kommer många användare att i sina system 
vilja komplettera NVDB data med verksamhetens egna data. Detta kommer 
att vara fullt möjligt eftersom NVDB: s modell bygger på en standard. 
(NVDB-Specifikation av innehåll – företeelser, 2000) 
 

5.2 Dataförsörjning 
För att utbyggnaden av NVDB ska gå så effektivt som möjligt ska befintliga 
vägdatabaser och producentresurser utnyttjas optimalt. Vägverkets 
Vägdatabank (VDB, som senare ersätts av NVDB) innehåller det statliga 
vägnätet, och Lantmäteriets datamängd: Grundläggande Geografiska Data, 
(GGD) som innehåller hela Sveriges vägnät. Med vägdata från kommunerna 
kommer NVDB vara en rikstäckande vägdatabas. Dataförsörjningen till 
NVDB sker genom Vägverket, Lantmäteriet, skogsnäringen samt 
kommunerna. För att kommunerna ska bli effektiva med leverans av 
vägdata krävs en samordning mellan kart- och gatuverksamheten inom 
kommunen. (Eriksson, Axelsson, 2000) Idag är det endast ett 40 kommuner 
som levererat data, medan skogsnäringen kommer vara klara med sin 
leverans under 2004. I dagsläget anser Vägverkets kunder att insamlingen 
går för långsamt och därför har Vägverket satt igång en snabbinsamling. Det 
innebär att Vägverket går in och hämtar data och under 2004 ska de 100 
största kommunernas vägnät finnas med, och alla kommuner ska finnas 
under 2005. Denna insamling sker samtidigt som kommunerna själva 
levererar information. (Finnhammar, 2004) 
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5.3 Kvalitetssäkring 
Eftersom NVDB ska bli den grundläggande vägdatabasen över Sveriges 
vägar är det viktigt att data som presenteras är av hög kvalitet. Det ska gå att 
lita på att data är korrekt och uppdaterad. Ett led i detta är att Vägverket 
ställer krav på dataleverantörerna så att de levererar högkvalitativ data. 
 
Kvalitetsmodellen som NVDB bygger på är en svensk kvalitetsmodell för 
geografisk information som i sin tur bygger på CEN - och ISO standard. 
Denna modell ställer inte samma krav på alla vägar som t.ex. en motorväg 
och en sällan använd skogsväg. Vägarna är indelade i olika kvalitetsklasser 
beroende på vilken typ av väg det rör sig om: H, T, L och Ö, se figur 9. H är 
det statliga vägnätet med europavägar, riksvägar och primära landsvägar 
(vägnr. 1-499), och har det största kvalitetskravet. Enskild väg och 
kommunala vägar är T, vägar som inte ligger i tätbebyggt område är L och 
enskilda landsbygdsvägar längst ut på vägnätet är Ö. Kraven sänks i 
fallande ordning där Ö har det lägsta kravet. (Vägverket, NVDB - 
Specifikation av innehåll – kvalitetskrav på data, 2000) 
 
 

 
Figur 8 Vägnätets klasser utifrån kvalitetskrav 

Källa: Vägverket, NVDB - Specifikation av  
innehåll – kvalitetskrav på data, 2000 

 
Det gäller för Vägverket att få in alla kommuners data för att få en 
heltäckande och attraktiv databas som kommer att användas av utomstående 
aktörer. Idag vet Vägverket inte vilken data som kommer att efterfrågas 
eftersom utvecklingen inom ITS är relativt ung. Kraven på data som 
levereras till NVDB sätts på en förhållandevis låg nivå i början för att 
leverantörerna ska klara av kvalitetskraven. Nivån på datakraven höjs sedan 
för att successivt öka till det slutliga målet för de kvalitetskrav som ställts på 
NVDB-data. (Vägverket – Specifikation av innehåll – kvalitetskrav på data, 
2000) 
 
Kraven på data i NVDB ställs utifrån olika kvalitetsparametrar som t.ex. 
lägesnoggrannhet, tematisk noggrannhet och logisk struktur. Den 
accepterade kvalitetsnivån, ”felkvoten”, anger hur stor andel fel som får 
finnas i datamängden. Det innebär att man dividerar mängden data som inte 
uppfyller kraven med den totala mängden data. När felkvoten är beräknad 
jämförs den med kvalitetskraven och redovisas i form av procentsatser i 
olika kvalitetsnivåer med maximalt tillåtna felkvoter. Dessa procentsatser 
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kan vara t.ex. 0,1, 0,5, 1, 2, 5, 10 och 20 %, t.ex. beroende på typ av väg. 
(Finnhammar, 2004)
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6 PÅGÅENDE ITS -PROJEKT 
ITS är idag ett vedertaget begrepp men än så länge finns inte så många 
applikationer inom området. I detta kapitel beskrivs olika projekt som är på 
gång inom ITS-utvecklingen inom Sverige, men också inom EU. 
 

6.1 Vägverket 
Vägverket erbjuder en Internettjänst som heter ”Läget på vägarna” där 
trafikanter får reda på väglag, olyckor, vägarbete, rastplatser, temperatur och 
nederbörd etc. På denna tjänst kan användare söka information geografiskt 
efter län eller vägnummer eller zooma in rätt område på en karta. Denna 
tjänst går nu också att utnyttja via mobiltelefonen. På ”wap.vv.se” kan man 
få samma information om vägarna. Ytterligare ett sätt att få denna 
information är att ringa till Vägsvar. (Vägverket, läget på vägarna, 2004) 
 
I nuläget håller en mobil version av ”läget på vägarna” som kallas ”läget på 
vägarna under färden” att utvecklas, och är en mobil trafikinformationstjänst 
som främjar framkomligheten på vägarna. För att få en individuell och 
lägesbaserad information använder man sig av GSM-positionering. Denna 
tjänst är anpassad till en handdator och användarna ska få tillgång till 
trafikinformation som olyckor, trafikstörningar och väglag. (Lindeberg, 
Eriksson, 2003) 
 
Ytterligare en tjänst som Vägverket varit med och framställt tillsammans 
med SL, Stockholms Stad och AeroTechTelub är www.trafiken.nu, där 
användare får information om trafiksituationen i Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Här finns information om framkomlighet, vägarbeten mm. Det 
finns även realtidsbilder över trafiksituationerna på olika platser inom dessa 
städer. (Trafiken.nu, 2004) 
 

6.2 Framsyn 
Framsyn är ett projekt mellan TFK, Institutet för Transportforskning, 
Vägverket och Stiftelsen Teknikdalen, som syftar till att ”förbereda ett 
framtida demonstrationsprojekt avseende ett navigationssystem för 
synskadade som ska guidas till närmaste busshållplats”. (Framsyn, 2004)  
 
För att detta ska fungera måste information i realtid finnas, t.ex. uppgifter 
om väntetid, trafikstörningar och förbindelser med andra trafikslag. Denna 
information tillhandahålls genom ett system för automatisk 
fordonslokalisering i realtid. De exakta koordinaterna om var bussen finns 
fås genom GPS eller av fordonets vägmätare. Det de inblandade parterna 
vill uppnå med detta projekt är att minska resenärernas osäkerhet i 
valsituationer. Resenärerna ska även lära sig systemet för att underlätta för 
framtida resor genom att lära sig trafiksystemet och känna igen 
trafikföretagets fordon, hållplatser och informationsenheter. (Framsyn, 
2004) 
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I dagsläget håller Dalatrafik på att utrusta sina bussar med ett realtidssystem 
för trafikledning och dynamisk information till resenärerna, genom att 
bussarna utrustas med GPS och mobil datakommunikation. I skrivande 
stund håller detta system på att utvecklas och kommer först att gälla alla 
bussar inom Falu och Borlänge kommun och dem emellan. Det är senare 
tänkt att gälla varje busslinje i Dalarnas län. Systemet innebär att varje 
busshållsplats utrustas med en ”monitor” med realtidsinformation om vilka 
bussar som kommer vilken tid (i realtid). Ombord på bussen finns en display 
längst fram, där information om nästa hållplats visas och en röst meddelar 
automatiskt nästa hållplats. (Framsyn, 2004)  
 
Denna utveckling passar väl in i projektet Framsyn, eftersom resenärerna på 
bussen får information om nästa hållplats, och framförallt att det är en röst 
som talar för att de synskadade ska bli hjälpta.  
 
De synskadade kommer att behöva en mobil utrustning där informationen 
finns och kravet på denna är att den ska vara lätt att bära med sig och att 
använda. Systemet ska guida den synskadade med auditiv information.  Den 
framtida visionen med ledsagningssystemet innehåller ett antal punkter 
(Framsyn, 2004): 
 
• Ruttplanering, där de synskadade ska kunna planera sin resa med tåg-

/busslinje, hållplatser för på och avstigande samt möjliga byten. De ska 
också bli guidade att ta sig från hållplatserna.  

• Bokning av kollektivtrafiksresa. Bokningssystemet ska ha kunskap om 
att den synskadade reser med vissa bussar, vilket ger underlag för 
bestämd information till den synskadade och chaufförerna.  

• Riktad realtidsinformation till den synskadade om avvikelser, t.ex. 
förseningar, för de kollektivförbindelser som valts. 

• Navigeringsstöd som ska guida den synskadade till och från hållplatserna 
samt vid byten för den rutt hon/han valt. 

• Orienteringsstöd som ska hjälpa den synskadade att orientera sig i 
omgivningen. 

• Den fysiska miljön, där gatuutrymmet ställer krav på 
ledsagningssystemet och tvärtom. 

 

6.3 ISA 
ISA, Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet, genomfördes 1998-2002 
som ett projekt mellan Vägverket och fyra kommuner: Borlänge, Lund, 
Umeå samt Linköping. Dessa kommuner har också ansvarat för att driva 
projekten på respektive ort. Projektet syftade till att med intelligent stöd 
anpassa hastigheterna i tätorter. Flera tusen bilar utrustades med frivilliga, 
informerande och stödjande system för att hjälpa föraren att inte överskrida 
de gällande hastighetsgränserna. (Vägverket - ISA, 2002)  
 
De olika kommunerna har testat olika system för farthållning: i Umeå fick 
föraren en varningssignal, genom ljus och ljud. I Borlänge varnades föraren 
genom ljus och ljud, samt att det på en display visades vilken den gällande 
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hastighetsbegränsningen var. I Lund varnades föraren genom en sk. ”aktiv 
gaspedal”, där gaspedalen blev trög när man kommit över rådande 
hastighetsbegränsning. Även här visades den gällande hasigheten på en 
display. För att veta bilens plats rävs ett positioneringssystem och för att 
hålla reda på rådande hastighetsbegränsning krävs en karta med hastigheter 
inritade. Det behövs också en programvara som matchar denna karta mot 
positioneringen på fordonet. (Vägverket-ISA, 2002) 
 
I dagsläget är ISA endast stöd för att inte överskrida 
hastighetsbegränsningen, men i framtiden kan även annan information 
kopplas, som t.ex. väder, trafikförhållanden och andra omständigheter. 
Påverkan av de olika systemen visar sig vara liknande, hastigheten sänktes 
på 30-50 km-områden med ca 0,3-0,4 km/h. Det varningssystem som 
uppfattades som bäst var det informativa och varnande, inte via gaspedalen. 
(Vägverket-ISA, 2002) 
 
Körglädjen har enligt testförarna minskat en aning med aktiv gaspedal, men 
inte med de andra systemen. Förarna kände sig i dagsläget som trafikhinder, 
eftersom de var så få som hade systemet, och de flesta trafikanter kör något 
över hastighetsbegränsningarna. Det är viktigt att en större allmänhet 
använder systemet. Många tyckte också att det skulle bli lag på att ha ISA i 
bilarna. Efter en utvärdering av systemet visas att medelhastigheten har 
minskat, ankomsthastigheten till korsningar har minskat och restiden i 
tätorter blir oförändrad, trots lägre körhastigheter. Ungefär två av tre vill 
behålla systemet, så länge det är gratis, en tredjedel kan tänkas betala en 
summa för att behålla det. En del använder det idag frivilligt, men sätter då 
upp hastighetsbegränsningarna manuellt. (Vägverket-ISA, 2002)  
 
I dagsläget gäller det för biltillverkare att införa ISA som en standard i sina 
bilar, men de är idag avvaktande, men positiva, enligt Kent Olsson. Han 
säger vidare att det också från Vägverkets sida gäller att påverka 
kommunerna att ha ISA i skolskjutsar osv. för att få en allmän användning 
av systemet. Det kommer dock att finnas en efterfrågan och alla storföretag 
är beredda på den, vilket innebär att utvecklingen kan gå snabbt, bara den 
tar fart.   
 

6.3.1 VITSA 
Idag håller stiftelsen VITSA, Vidareutveckling av ITS, på att utveckla olika 
applikationer utifrån försöket med ISA. Ett exempel är ITR, Intelligenta 
trafikregler, som innebär att de fysiska vägskyltarna flyttar in i bilen. 
Fördelarna med detta är att man kan få information om vilka regler som 
gäller på den väg man kör på även om man missar att se en vägskylt. 
(VITSA,  2004) 
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Figur 9 Exempel på ITR 

Källa: VITSA, 2004 
 
 

Ett exempel på hur det kan se ut visas i figuren ovan. Det är viktigt att tänka 
på vilken information som ska visas, och vilken information bilisten själv 
får fråga om.  
 
Andra projekt som VITSA arbetar med är ISA-HMI som innebär alternativa 
förargränssnitt för varnande ISA. Syftet är att se vilka olika förargränssnitt 
för varning vid fortkörnig, t.ex. pip-ljud och blinkningar, som finns och 
anpassa dem till olika trafikgrupper. Ytterligare ett annat projekt är 
kvalitetssäkring av ISA som innebär att man arbetar med att ta fram ett 
koncept för kvalitetssäkring av transporter med hjälp av ISA. (VITSA, 
2004) 
 

6.4  Rakel 
Krisberedsskapsmyndigheten i Sverige håller för närvarande på att bygga ut 
ett digitalt radionät för Sveriges säkerhetsaktörer, tull, polis, räddningstjänst, 
ambulanssjukvård och försvarsmakt (blåljussektorn). Detta radionät kallas 
Rakel, radiokommunikation för effektiv ledning, och utbyggnaden börjar i 
södra Sverige under 2004 för att sedan gå norrut. I detta nät ska funktioner 
och tjänster erbjudas som går inom säkerhetsaktörernas gränser. Hur dessa 
tjänster kommer att se ut och vilken typ av tjänster som kommer presenteras 
är i skrivande stund oklart, men det finns många tänkbara tjänster. Ett 
exempel kan vara att en ambulans får direktioner om färdväg via 
navigationssystemet om det har inträffat någon olycka när de är på 
utryckning för att underlätta körningen och framkomligheten. För 
närvarande utreder en student vilka olika typer av mobila IT-tjänster som 
skulle kunna bli attraktiva att ha i detta nät. (Jönsson, 2004) 
 

6.5 Europeiska projekt 
Inom EU ser man tre huvudproblem som måste lösas, trafikstockningar, 
miljö-, hälsa- samt säkerhetsproblem. Ett viktigt projekt inom EU är 
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Galileo, ett satellitnavigationssystem som kommer vara upprättat fr.o.m. 
2008. I och med detta system kommer fler tjänster, både gratis- och 
betaltjänster, erbjudas som riktar sig till specifika användargrupper som t.ex. 
räddningstjänsten och myndigheter. Galileo kommer i jämförelse med det 
nuvarande amerikanska GPS-systemet innebära högre precisionsnivå och 
garanterad kvalitet och servicenivå. (Intelligenta Transportsystem – 
Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 EU-projekt inom ITS 

Källa: Intelligenta Transportsystem – Intelligens i transportnätets tjänst, 2003 
 
 

Figur 11 visar olika projekt inom EU som är i gång, vilka beskrivs nedan.  
 
Viking 
Inom Vikingprojektet utvecklas NEMIS, Norhtern European Mobile 
Information Service, som är ett informationssystem för bilförare, där de får 
information om resvägar, särskild restid, förseningar och kostnad samt 
komfort och kvalitet. Detta projekt bygger på nationella system för rörlighet 
och trafikplanering. Dessa system länkas sedan samman och 
gränsöverskridande länkar byggs ut. (Intelligenta Transportsystem – 
Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
 
Serti 
Franska motorvägsoperatörer har sedan några år tillbaka en webbplats med 
trafikinformation i realtid om t.ex. restid för viktiga delar av vägnätet. Under 
2003 har denna webbplats utvidgats till att även gälla motorvägar i 
Katalonien och längs italienska Rivieran. (Intelligenta Transportsystem – 
Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
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Centrico 
Centrico är ett projekt som går över den engelska kanalen och vars syfte är 
att ge resenärerna som korsar engelska kanalen information om t.ex. 
trafikflödet, eventuella olyckor, att ge information om hur trafikflödet ska 
flyta på samt att få en ökad säkerhet. Det ska också finnas ett elektroniskt 
betalsystem för resenärerna. (Centrico, 2004) 
 
Streetwise 
Streetwise omfattar styrning av fraktgods och transporfordon över 
landsgränserna. Målsättningarna för projektet är: intermodala transporter, 
planering av färjerutter och –korsningar innan resan startar för att få den 
mest optimala resvägen, uppföljning av hur pålitligt detta system är samt 
omdirigering av fartyg för att öka säkerheten. (Intelligenta Transportsystem 
– Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
 
Corvette 
Corvette-projektet sträcker sig över Alperna där det kan var svårt med 
transporter; vägarna är ofta avstängda pga. olyckor, vilket leder till 
omdirigering av trafik. Detta projekt liknar Serti, där olika länder 
gemensamt ska arbeta med väginformationen, med utbyte av information för 
att hjälpa resenärer att välja den bästa resvägen. (Intelligenta 
Transportsystem – Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
 
Arts 
Arts är ett samarbete mellan Spanien, Portugal och Frankrike som syftar till 
att resenärer ska kunna förflytta sig över gränserna utan att märka någon 
skillnad. Detta kräver att länderna samverkar med telematikprojekt, både på 
regional-, bilateral- och multilateralnivå. (Intelligenta Transportsystem – 
Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
 
Cesare 
Cesare är ett gemensamt projekt över hela EU och omfattar införandet av ett 
elektroniskt betalningssystem. Målet är att resenärer som reser genom 
Europa ska kunna färdas mellan länderna utan att behöva stanna och betala 
vägtull. Det ska istället finnas en utrustning i bilen som automatiskt betalar. 
(Intelligenta Transportsystem – Intelligens i transportnätets tjänst, 2003) 
 
Fréjus 
Fréjus är ett projekt i Frankrike och Italien som omfattar räddningsarbete i 
Fréjustunneln. Idag färdas många tunga och farliga transporter genom dessa 
tunnlar och händer det en olycka ska räddningspersonal vara där så fort som 
möjligt. Med hjälp av dagens tekniker underlättas räddningspersonalens 
arbete. (Intelligenta Transportsystem – Intelligens i transportnätets tjänst, 
2003) 
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7  SAMHÄLLET ÅR 2009 
Hur ser samhället ut 2009? Kommer de tjänster som beskrevs i föregående 
kapitel vara utvecklade och användas och vilka fler finns? I detta kapitel 
beskrivs framtidens samhälle utifrån två forskares perspektiv: Bo Dahlbom 
och Pär Ström. 
 

7.1 Den digitala revolutionen 
Pär Ström (2002) talar om 2000-talet, som den fjärde fasen i den digitala 
revolutionen och benämner den som ”pervasive Internet” 
(genomträngande), ”ubiquitous Internet” (överallt närvarande Internet). 
Nätet, som enligt Ström är alla vardagsprodukter sammankopplade, finns 
idag överallt och påverkar våra liv, men precis som luften kommer vi inte 
reflektera över det utan det bara ”är”. Ström nämner vidare M2M som 
viktigt begrepp för framtidens utveckling av de uppkopplade produkterna. 
M2M innebär ”kommunikation ”produkt till produkt”, ”produkt till 
människa” eller ”människa till produkt”, där minst en produkt som i 
traditionell mening inte är en dator måste vara inblandad”.  
 
Enligt forskare, Bo Dahlbom (2002), har vi nu kommit till vad han kallar ett 
tjänstesamhälle där vi fokuserar på tjänster och dess konsumtion istället för 
varor och deras produktion. I och med utvecklingen av det mobila Internet 
ändrar vi fokus från kontor till marknad.  
 
Den nya tekniken måste påverka och förändra sin omgivning i grunden för 
att komma till sin rätt, och det tar tid, eftersom människan inte tar till sig 
den nya tekniken på en gång. Det tog ett antal år innan TV: n och 
mobiltelefonen användes av större delen av befolkningen. Ström (2002) 
menar vidare att den digitala revolutionens fjärde fas är mycket stor, både i 
marknadsstorlek, på affärsvillkor, samhälle och vardagsliv.  
 
Dahlbom (2002) skriver att vi i det framtida samhället och med den nya 
tekniken slipper tänka över de praktiska delarna av livet. Istället kan vi 
fokusera på de intressanta delarna. Detta kan dock leda till ett samhälle av 
konsumenter istället för producenter, ett samhälle där många av oss inte har 
någonting att göra och tycker livet blir mer och mer meningslöst. För att få 
ett bra och stabilt samhälle krävs en balansgång mellan produktion och 
konsumtion. 
 
Drömvisionen för tekniken är ett scenario där hårdvarustandarden är 
självklar, kommunikationsprotokollet självklart och 
tredjepartsleverantörerna är fria att erbjuda tjänster som utan tekniskt 
krångel direkt kan användas av alla. 
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Figur 11 Framtidens tjänster och produkter     

Källa: Ström 2002 
 

I framtiden kommer produkter, som man tidigare burit hem under axeln att 
bli färre. Istället kommer det att bli en kombination av produkt och tjänst, 
vilket representerar en övergång från det materiella till det immateriella. (Se 
fig. 12 ovan) (Ström, 2002) 
 
Samma inriktning anser jag Dahlbom (2002) har när han talar om 
”tjänstesamhället” och säger att tjänstetänkandet är inriktat på individer, 
händelser, resultat och support. Informationstjänster är teknisk stöd för 
individer som agerar på en marknad, som antingen köper dem eller förkastar 
dem. Individerna som använder tjänsterna är inte med i utvecklingen av 
dem, äger dem inte och har heller inget ansvar för dem. 
 

7.2 Affärsnytta 
Vad ska det digitala nätet vara bra för kan man fråga sig. Det som ska göras 
av det privata näringslivet måste någonstans ha en lönsamhet. Det som ska 
göras av andra samhällssektorer måste antingen spara pengar eller ge 
alternativ samhällsnytta, såsom miljövinster, bättre kommunikationer, 
friskare befolkning eller färre olyckor. Där kommer bl.a. Vägverket in och 
måste påvisa nyttan med ITS för att företagen ska börja satsa pengar inom 
området och att allmänheten ska ta till sig den nya tekniken och kanske vill 
betala för tjänster som ger mervärde för dem. Ström (2002) tar upp åtta olika 
affärsnyttor som den uppkopplade framtidens produkter kan ge: 
 
Sänkta kostnader 
Detta är den uppenbara och kanske mest uppskattade affärsnyttan med de 
nya tjänsterna och kan på olika sätt åstadkommas. Det kan på sikt leda till 
sänkta kostnader för Vägverket eftersom de inte behöver bygga om vägarna 
för att säkerheten ska öka. Det sänker även kostnaderna i samhället, om 
färre olyckor sker.  
 
Nya eller bättre tjänster 
Tjänsterna i framtidens samhälle kan vara paketerade i en produkt, säljas 
som tillägg eller levereras helt fristående, vilket höjer servicegraden mot 
kunden. Ett exempel som tas upp är en bil som varnar serviceorganisationen 
innan den går sönder, vilket då undviker motorhaveri och höjer även 
servicegraden mot kunden.  
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Ökad snabbhet och flexibilitet 
Framtiden kan komma att innebära att det finns automatiska 
betalningssystem när trafikanter åker över landsgränser, vilket leder till en 
ökad snabbhet för trafikanterna, och minskade kostnader för tullen, eftersom 
de inte behöver ha stationerad personal vid gränserna. 
 
Stärka slutkundsrelationer 
I och med det uppkopplade samhället släpper leverantören aldrig sin kund, 
utan fäster en ”osynlig gummisnodd” i produkterna, och förlorar på detta 
sätt aldrig helt kontakten med vare sig produkten eller slutkunden. Genom 
att alltid ha kontakt med kunden är det enklare för företag att göra 
kundprofiler.  
 
Produkter kan bli säljare 
Den som kontrollerar de uppkopplade produkterna kan låta produkterna 
agera en kommunikationskanal, ungefär som TV:n. Kommunikationen är 
dock inte av ”broadcastintyp” utan interaktiv, eftersom den både kan sända 
och ta emot meddelanden. Ett exempel är den säljande mobiltelefonen. Den 
är idag redan uppkopplad och välspridd. De skulle kunna ha en knapp där 
det stod ”Taxi”. När knappen trycks ned skulle det gå en signal till 
exempelvis mobiltillverkaren, som ”äger kunden” och kan skicka denne 
vidare (mot provision) till ett taxibolag.  
 
Ny paketering, nya affärsmodeller möjliggörs 
Genom att leverantören håller sig ständigt uppdaterad om bilens skick, kan 
leverantören i realtid hålla sig informerad om bilens kondition, vilket gör att 
leverantören kan sälja funktionen ”rullande bil” istället för en ny bil. När 
någonting går sönder beställs automatisk lagning eller tidsbokning hos 
reparatören, som vet hur lång tid reparationen tar. Detta innebär att kunden 
inte behöver bekymra sig, bilen har blivit underhållsfri.  
 
Agera ”medieföretag”, erbjuda reklamplats 
Man ska i de nya uppkopplade produkterna kunna erbjuda reklamplatser åt 
företag, och genom att man skapat en kundprofil, kan man skicka sådan 
reklam som tilltalar mottagaren. Budskapen kan också anpassas till 
klockslag, datum, veckodag, årstid och geografisk placering. En anpassning 
av reklamen efter hur produkten används skulle också kunna bli verklighet. 
Ett exempel är en bil som visar reklam för vinterdäck endast när dessa 
kriterier är uppfyllda: det råder halka, bilen är för tillfället utrustad med 
sommardäck och användaren just har sladdat till.   
 
Möjlighet att samla värdefull information 
Genom att produkterna är uppkopplade kan information skickas till 
leverantörerna och de kan förvandlas till antenner som tillsammans skapar 
en klar och värdefull omvärldsbild. Produkterna skulle kunna överföra 
information som t.ex. temperatur, luftfuktighet, ljusstyrka, vibrationer, 
position och hastighet. En annan typ av information som kan insamlas är 
kunskap om hur de egna produkterna används, vilka svårigheter användarna 
har och vilka fel som uppstår.  
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7.3 IT-kommissionens framtidssyn 
IT-kommissionen var en kommitté, som bestod av åtta ledamöter och var 
tillsatt av regeringen för att vara regeringens rådgivare i IT-frågor. Deras 
arbete gick ut på att sprida information om problem och möjligheter som 
utveckling och användning av informationsteknik medförde. IT-
kommissionen övergripande uppgift var att analysera informationsteknikens 
påverkan på samhällsutvecklingen och deras uppdrag gällde till och med 
den 30 maj 2002 då de lämnade en slutrapport till regeringen. (IT-
kommissionen, 2002) 
 
IT-kommissionen ansåg i sin rapport att IT inte används tillräckligt effektivt 
för att Sverige ska uppnå viktiga samhällsmål. De såg att det hände för lite 
och att det gick för långsamt. Dagens IT-samhälle är inte ett IT-samhälle för 
alla, även om alla i stort sett berörs av IT i vardagen och på arbetsplatsen. I 
många fall har människornas förväntningar på IT inte infriats, även om det 
finns vissa lösningar som att t.ex. kunna göra bankärenden och 
biljettbokningar via Internet. IT-kommissionen tycker sig kunna se ett 
behov av att förskjuta politikens tyngdpunkt från den tekniska 
infrastrukturen till gemensamma informationsresurser och grundläggande 
breda tjänster. (Breddtjänster, 2002) 
 
Idag pratas det mycket om 3G och mobila tjänster. Nyckelfrågan för denna 
tjänsteutveckling är information. Denna ska kunna erhållas från olika källor, 
vara åtkomlig digitalt, kunna sammanställas och användas av många aktörer 
för många olika ändamål. När den offentliga sektorn och näringslivet 
använder bredbandet fullt ut för sin verksamhet, kommer tjänsteflödena att 
vara mycket ansenliga. Tjänsteproduktionen måste utgå från den struktur 
som redan existerar. (Breddtjänster, 2002) 
 
IT-kommissionen inrättade ett nytt begrepp, breddtjänster. Detta begrepp 
innebär attraktiva, långt utbyggda digitala tjänster som är till nytta för 
enskilda människor, företag och förvaltningar. De ska bygga på en 
kombination av information från flera källor, information som förädlas av 
datorerna på nätet och vars nyttjande är bred. Detta är grunden till ett IT-
samhälle för alla. Exempel på breddtjänster idag är bankomattjänsten, 
intelligenta transportsystem, den förenklade självdeklarationen samt kartor. 
(Breddtjänster, 2002) 
 
Sverige har stor fördel när vi ska bygga dessa breddtjänster eftersom vi har 
tillgång till informationen i register och databaser i och med vår 
offentlighetsprincip. Denna information är också oftast tillgänglig digitalt. 
Det måste dock finnas ett väl utvecklat samarbete mellan näringsliv och 
offentlig sektor för att detta ska fungera. De vinster som finns i och med 
breddtjänster är att resurserna utnyttjas effektivare, enskilda människor kan 
få nytt stöd i sitt lärande, i sina vardagssysslor och förströelse. Arbetslivet 
blir mindre geografiskt bundet och minskar behovet av resor. (Breddtjänster, 
2002) 
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IT-kommissionen föreslår sist i sin rapport en förändring av IT-politiken för 
att skapa tillväxt, konkurrenskraft och ökad välfärd. Det handlar mer om ”I” 
än ”T”. Kraven på IT-politiken måste: 

- ge bra förutsättningar och riktningsangivelser för aktörerna i näringsliv 
och offentlig sektor med ansvar för förnyelsen av sina respektive 
verksamhetsområden.  

- bredda synen på IT. Den tekniska plattform som byggs upp är nödvändig, 
men inte en tillräcklig förutsättning för de förändringar som behövs.  

- leda till större investeringar i digital information och stimulera en bra 
miljö för utveckling av interaktiva och allt intelligentare digitala tjänster.  

- lyfta fram behovet av kompetens inom nya områden. Det kommer att ta 
tid innan nya tjänster inom alla områden blir självklara. Det kommer 
också att ta tid innan allas kompetens att utnyttja de nya möjligheterna 
svarar mot deras behov. 

- utgå från att breddtjänster inte bara innebär nya möjligheter utan också 
nya säkerhetsrisker som måste hanteras genom tekniska och 
organisatoriska åtgärder, i kombination med rättslig reglering. 
(Breddtjänster, 2002) 

 
 
Det Vägverket bör sträva efter för att följa IT-kommissionens råd är att öka 
användningen av IT hos trafikanterna, och detta genom att erbjuda attraktiv 
information till de företag som utvecklar mobila IT-tjänster inom ITS. 
Vägverket måste, enligt IT-kommissionens rapport, satsa mer på 
utvecklingen av den mjuka infrastrukturen, bl.a. NVDB, för att 
tjänsteutvecklingen ska ta fart. Finns det ingen mjuk infrastruktur som 
stöttar upp den mobila IT-tjänstutvecklingen är det troligt att ingen vill 
utveckla tjänster. (IT-kommissionen, 2002) En av de viktigaste uppgifterna 
är att öka insikten om ITS-området för allmänheten. Idag är det få av 
Sveriges befolkning som vet vad ITS innebär och vilka möjligheter det har.   
 

7.4 Exempel på framtida ITS-tjänster 
Ström (2002) tar upp ett exempel på, vad han tror kommer hända bilen i det 
framtida uppkopplade samhället. 
 
Säkerhet 
En typ av tjänst som nämns är halkvarning baserad på verklig halka, inte 
temperaturmätning, och varning för plötslig köbildning på motorvägar. I 
Europa kommer dock navigeringstjänster (positioneringstjänster) vara de 
tjänster som efterfrågas mest. (Ström, 2002) 
 
I framtiden måste körkortet, som då innehåller ett chip, placeras i bilen för 
att den ska kunna startas. Toyota har framställt en konceptbil med detta 
inbyggt. Den är inte redo för produktion, men kan i framtiden bli verklighet. 
Figur 13 visar hur ett körkort måste placeras i en kortläsare för att registrera 
föraren. (Ström, 2004) 
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Figur 12 Digitalt körkort 

Källa: Ström, 2004 
 
Körkortet registrerar sedan körningen. Ytterligare utveckling hos Toyota är 
att ha en digital registreringsskylt, där skylten visar vem som har satt i 
körkortet i kortläsaren. Därmed vet man vem som kör och vid eventuell 
böter bötfälls den som kört för fort och inte den som äger bilen. (Ström, 
2004) 
 
Körhjälp 
Ett naturligt utvecklingssteg är navigeringshjälp som tar hänsyn till för 
ögonblicket rådande trafiksituationer. Andra tänkbara tjänster är 
elektroniska vägmärken presenterade inne i bilen, hjälp att hitta lediga p-
platser och elektronisk betalning av vägtullar och parkeringsavgift osv. Den 
i fjärran hägrande slutversionen är dock autopiloten. (Ström, 2002) 
 
Övrig nytta 
Kommersiell information av ”gula sidorna-karaktär” kommer att bli 
populärt och informationen kan göras relevant genom att ta hänsyn till 
positioneringen av fordonet. Vill vi ha informationen då? Ja, om vi får 
bestämma själva när vi ska få den. (Ström, 2002) 
 
Underhållning 
Videofilmer, musik, mp3 och dataspel som kan användas av passagerarna i 
baksätet på bilen kommer att bli populära i framtiden. De ska visas på stora 
skärmar, och man ska ha tillgång till nedladdningsbara filmer och spel. 
(Ström, 2002) 
 
Teknik 
Bilen ska ha tillgång till fjärrdiagnostik, den skickar information om sin 
status, med gångtid, tryck, vätskenivåer och temperatur osv. Denna 
information kan sedan skickas till verkstaden för att påvisa om det är något 
fel på bilen. Verkstaden kan då ha beställt hem reservdelar som bilisten bara 
kan åka och hämta, eller få bilen lagad. En annan utrustning som kan 
minska haverier är sensorer som slår larm när ett fel är på väg att uppstå. På 
sikt kan också produkter uppgraderas på distans med hjälp av mjukvara. 
(Ström, 2002) 
 
En begränsande faktor inom detta område är dock att risken för bilens 
grundfunktioner påverkas negativt. Om t.ex. bromssystemet skulle ”hänga 
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sig” på samma sätt som datorn eller bli ”hackad” av någon person skulle det 
kunna ställa till allvarliga olyckor. Den högsta faktorn att se över är därför 
säkerheten. (Ström, 2002) 
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8 MOBILA IT-TJÄNSTER ÅR 2009 
I detta kapitel beskrivs en tänkbar framtid inom ITS, vilka mobila tjänster 
som kommer efterfrågas samt vilken utrustning som används för att använda 
dessa.  
 

8.1 Tjänster 
Utvecklingen inom ITS är i begynnelsefasen och Vägverket måste nog 
räkna med att det tar lång tid innan ITS används av den vanliga trafikanten. 
Det märks också att utvecklingen är i början eftersom de tjänster som tros 
kommer att efterfrågas är tjänster som innehåller grundläggande information 
som t.ex. eventuella olyckor, väglag, köbildningar och omdirigeringar.  
 
Den största utvecklingen av mobila IT-tjänster tros vara inom positionering, 
där tjänster som t.ex. vägbeskrivning och ruttplanering ingår. Ett exempel är 
att en trafikant skriver i den plats han/hon vill åka till och får sedan en 
vägbeskrivning dit, utifrån den plats där han/hon befinner sig. Positionen 
bestäms via GPS som finns inbyggt i mobiltelefonen. Samtidigt som 
vägbeskrivningen ges får man också information angående vägstörningar, 
köer och eventuella trafikolyckor längs den sträckan. Är det för mycket 
hinder ska man kunna välja en alternativ väg, där samma information för 
den sträckan visas. Under färden ska bilister meddelas om eventuella 
olyckor som uppstått och bli omdirigerad om olyckan är omfattande och 
kräver detta. Denna tjänst skulle underlätta för turister som färdas i Sverige, 
om de får köranvisningar direkt i mobiltelefonen och slipper sitta och titta 
på en papperskarta. För transportsektorn tros ruttbaserade tjänster också 
efterfrågas, men med lite annan typ av information som t.ex. restriktioner 
för tyngd, höjd, bredd och svängradie.  
 
De ruttbaserade tjänsterna ska också kunna ge information om 
väderförhållandena längs vägen, och den informationen ska baseras på t.ex. 
”riktig” halka och inte temperaturmätningar.  
 
En annan typ av positioneringtjänst, som är av mer kommersiell art, är att 
företag ska kunna ”pusha” ut information om evenemang och händelser 
omkring det område bilisten befinner sig i. Är man i Siljanstrakten ska man 
t.ex. kunna få information om att det finns biljetter kvar till kvällens 
föreställning i Dalhalla, eller att något hotell i Tällberg har extra erbjudande 
på övernattning. Detta kan i framtiden, speciellt i och med 3G, innebära att 
man kan se bilder och videosnuttar tillsammans med informationen. 
Användaren ska kunna boka biljetter och hotellrum, och kanske till och med 
betala via telefonabonnemanget. Samtidigt ska man också kunna boka 
parkering. Om t.ex. evenemangen är någonstans i Stockholm är det bekvämt 
att ha en parkeringsplats innan man åker dit. Till denna tjänst ska även 
vägdata kopplas, hur man tar sig till och från ett evenemang, hur ser vägen 
ut, är det köer eller har det inträffat någon olycka.  
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En annan typ av mobila IT-tjänster är myndighetsanpassade tjänster. Här 
nämns bl.a. betalningstjänster som trängselavgifter i storstäderna. 
Internationellt tros också utvecklingen gå mot att det kommer att finns en 
automatisk betalningstjänst när bilister färdas genom olika länder. För att 
underlätta vid körningen mellan länder skulle gränspasseringen registreras 
via din mobiltelefon och man får betala via sin mobiltelefonräkning.  
 

8.2 Utrustning  
Trafikinformationen kan fås genom flertalet kanaler. För att nå så många 
som möjligt är det viktigt att samma information fås oberoende om man har 
en mobiltelefon eller en bärbar dator. Utrustningen kommer att se olika ut 
beroende på om man är privatperson eller företag.  
 
Privatpersoner 
Den utrustning som kommer att användas mest är mobiltelefonen. Den 
kommer vara mer avancerad än dagens mobiltelefoner, fast vi börjar se att 
de blir mer och mer komplexa idag med kameror och att man kan läsa sina 
mail via dem. I framtiden kommer de flesta mobiltelefoner ha GPS för att 
man ska kunna bli positionerad. I och med 3G kommer möjligheter med 
överföring av större datamängder till mobiltelefonen att öka, vilket också 
stärker resonemanget att mobiltelefonen kommer att vara den utrustning 
som används mest. I och med regeringens proposition att masterna ska få 
byggas var som helst kommer nog utbyggnaden gå ganska snabbt och 
utvecklingen inom 3G ta fart. Idag måste mobiltelefonernas kapacitet och 
täckning förbättras för att kunna möta de framtida mobila IT-tjänsterna som 
beskrivits ovan. Framtidens mobiltelefoner ska också kunna kopplas till 
bilen eller datorn via kommunikationskort som t.ex. Bluetooth eller 3G. 
 
Handdatorn var den utrustning som kom i andra hand. Den kommer nog att 
användas av personer som är lite mer intresserade av den nya tekniken och 
har både en mobiltelefon och handdator. Handdatorn har fördelen av att ha 
större display vilket gör att kartor blir mer överskådliga än på en 
mobiltelefons display. Det är dock inget som säger att mobiltelefonens 
display inte kan bli större i framtiden, vilket kan leda till att handdatorn blir 
mindre använd. Handdatorn ska också kunna kopplas till bilen eller datorn 
genom ett kommunikationskort. 
 
Företag 
Företag som t.ex. transport- och logistikföretag kommer att efterfråga, och 
gör redan idag, system som är integrerade i fordonen för att få tillgång till 
trafikinformation som t.ex. vägbeskrivning, ruttplanering och 
olyckshantering. De kommer dock även att använda sig av mobiltelefonen 
och handdatorn, men kanske inte i lika stor utsträckning som de integrerade 
systemen. Är man en person som reser mycket i jobbet kan det vara bättre 
att ha en mobiltelefon där man kan få vägbeskrivningar och 
olycksrapportering.  
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En viktig del i utrustningen är att den ska vara lättanvänd. Användaren ska 
inte behöva utföra alltför mycket ”knappande” för att komma åt någon 
tjänst. I och med detta ökar säkerheten vid användandet, om man t.ex. sitter 
i bilen och vill ha direktioner ska man på ett enkelt sätt komma åt tjänsten 
och inte bli distraherad. Det gäller också att kunna distribuera samma 
information genom både mobiltelefonen, handdatorn, de integrerade 
systemen och den bärbara datorn. Detta eftersom användarna kanske enbart 
använder en av dessa applikationer.  
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9  KONSEKVENSER FÖR VÄGVERKET  
Utifrån Vägverkets ITS-strategi, mål och arbetet med NVDB beskrivs i 
detta kapitel hur Vägverket bör agera om de mobila IT-tjänsterna som tros 
finnas år 2009 blir verklighet. 
 

9.1 Vägverkets mål 
Vägverkets övergripande mål är att ”säkerställa en samhällsekonomisk 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet”. (Vägverket, 2004) I detta anser jag man kan 
placera de framtida mobila IT-tjänsterna eftersom de ska försörja 
medborgarna och näringslivet med trafikinformation om aktuella olyckor 
och vägförhållanden för att få en hållbar transportförsörjning. Detta kan i sin 
tur också leda till att minska olycksrisken och i sin tur stärka 
samhällsekonomin.  
 
Vägverkets sex delmål med tillgängligt transportsystem, jämställt 
transportsystem, positiv regional utveckling, hög transportkvalitet, god 
miljö och säker miljö anser jag passa in delvis på utvecklingen av de mobila 
IT-tjänsterna. Det som stämmer överens med de mobila IT-tjänsterna är att 
de förmodligen ger en hög transportkvalitet, eftersom man t.ex. får 
information om omdirigering vid en olycka eller information om evenemang 
där man befinner sig, vilket ökar kvaliteten på transporten. Det kan också 
innebära att den goda miljön stärks, eftersom köraranvisningar kan det leda 
till mindre felkörningar, mindre stress och mindre miljöutsläpp.  
 
Målet med att bidra till en säker miljö passar även den in på de framtida 
mobila IT-tjänsterna. Efter intervjuerna tros det 2009 kommer det att finnas 
ruttplaneringssystem, där man automatiskt blir omdirigerad vid en olycka 
och informerad om köbildningar etc. Detta kan leda till att trafikanter tar en 
annan väg och det blir ett bättre ”flyt” i körningen vilket kan leda till mindre 
stress och säkrare körning. De mobila tjänsterna har troligtvis inte lika stort 
inflytande på säkerheten som hastighetsanpassade tjänster som t.ex. ISA och 
applikationer som alkolås. Jag anser även att utvecklingen i dagsläget är 
positiv, eftersom Vägverket är med i ett flertal projekt. Utvecklingen kunde 
dock bli ännu mer positiv om de valde att själv eller tillsammans med 
tjänsteutvecklare utveckla tjänster som den ”vanliga” bilisten kan ha tillgång 
till inom en snar framtid, som t.ex. en bra reseplaneringstjänst. Jag anser 
även att utvecklingen på den regionala sektorn är positiv, i alla fall om man 
ser till att Vägverket utvecklar olika projekt på olika platser i Sverige. Ett 
exempel är ISA, som utvecklades på olika sätt på ett antal orter i Sverige.  
 
De punkter som jag anser kan diskuteras är jämställt transportsystem och 
positiv och regional utveckling. Idag anser jag inte att det är ett jämställt 
transportsystem eftersom utvecklingen inte kommit igång och alla 
trafikanter inte kan nyttja de tjänster som faktiskt finns.  
 
 



Kap 9 – Konsekvenser för Vägverket 
 
 
 

    - 39

Tillgängligheten är ett nyckelbegrepp, och ett av de viktigaste delmålen vid 
utvecklingen av de framtida IT-tjänsterna. Det är viktigt att Vägverket 
tänker på kundnyttan för att kunna erbjuda attraktiva bastjänster. Det gäller 
att ge rätt information vid rätt tillfälle och på ett enkelt sätt. De mobila IT-
tjänsterna ska också vara tillgängliga till flertalet utrustningar, inte bara 
mobiltelefonen, utan även handdatorn.  
 

9.2 ITS-strategin 
Vägverket har under senare delen av 2003 slutfört arbetet med den nya ITS-
strategin. I detta avsnitt analyseras hur väl den stämmer överens med de 
framtida tjänsterna som nämns i kapitel 8.  
 

9.2.1 Digital infrastruktur 
Vägverket talar i sin ITS-strategi för digital infrastruktur om NVDB och 
dess utveckling. Där tas vikten upp att få in hastigheter i områden där det 
efterfrågas och även att vägnätet ska klassificeras för att gälla 
navigeringstjänster. Att de satsar på navigeringstjänster är viktigt, eftersom 
det är den typen av tjänst som kommer efterfrågas 2009, enligt intervjuerna.    
 
För att de mobila IT-tjänsterna för år 2009 ska inträffa kan Vägverket, som 
en central aktör, till stor del påverka utvecklingen inom ITS. När 
världskongressen hålls år 2009 måste Sverige ha ITS-tjänster att visa upp 
och det är därför att stor vikt att utvecklingen kommer igång på allvar. 
Vägverket har en viktig uppgift att marknadsföra ITS och den information 
de erbjuder tjänsteutvecklarna. I strategin står att de ska marknadsföra 
NVDB, men inte hur. Det bör tas fram en handlingsplan för denna 
”marknadsföring”.  
 
Vid tjänster som t.ex. betalning av trängselavgifter och tullavgifter är det 
viktigt att Vägverket arbetar tillsammans med andra europeiska länder. 
Detta eftersom de tillsammans kan utveckla en effektiv och användbar tjänst 
som kan användas genom hela Europa. Det står i strategin i digital 
infrastruktur att de ska arbeta med att få en gemensam europeisk teknisk 
plattform för mobila IT-tjänster, vilket är oerhört viktigt vid de ovanstående 
exemplen på betalningstjänster. Att säkra en internationell standard är 
mycket viktigt för de flesta tjänster och bastdata. Det som inte står är hur de 
ska gå tillväga för att uppnå denna samverkan, viket jag tycker behöver 
konkretiseras. 
 

9.2.2 Bastjänster 
I strategin nämner Vägverket att de att de ska förbättra kvaliteten på 
efterfrågad information, som t.ex. väder, väglag, vägarbeten, störningar och 
annan framkomlighetsrelaterad information. Denna information ska spridas 
via Vägverkets egna kanaler, men också radio och text-TV till 
tjänsteleverantörer. Det står dock ingenting om hur de ska gå tillväga för att 
genomföra detta. Idag anses det som ett problem att man inte på ett enkelt 
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sätt kan få information om t.ex. trafikstörning, olyckor och omdirigering ”on 
the fly”, när man sitter i bilen och har sin mobiltelefon eller handdator. Just 
mobila IT-tjänster som handlar om grunddata anses vara tjänster som 
behöver utvecklas för att underlätta för trafikanternas framkomlighet. Detta 
innebär att Vägverket måste se över dagens information och kundnytta för 
att kunna utveckla attraktiva bastjänster. Det som står är att de ska förbättra 
kvaliteten och täckningsgraden av efterfrågad information, vilket är ett steg. 
Det gäller att se till kundnyttan vid utvecklandet av tjänster, eftersom det är 
kunderna, trafikanterna, som ska använda dem.  
 
Det står också att Vägverket ska utforma en portal där olika trafikrelaterade 
tjänster ska finnas och den ska ha högre ambitioner än deras hemsida idag. 
Inte här heller nämns någonting om att få tillgång till det via någon mobil 
utrustning, vilket måste betraktas som ett satsningsområde inför år 2009..  
 

9.2.3 Förädlade tjänster  
Vägverket ska aktivt marknadsföra de data som de tillhandahåller om vägar 
och trafik i Sverige, vilket även respondenterna ansåg vara en av de 
viktigaste delarna för att få igång ITS-utvecklingen. Det står dock inte att de 
ska marknadsföra ITS som utvecklingsområde, vilket jag efter 
sammanställningen av intervjuerna ser ett behov av. Det anses även att 
Vägverket bör informera allmänheten om potentialen med ITS och vad det 
innebär. För att göra det på bästa sätt måste de ha ett antal tjänster att visa 
upp och bör därför vara med i flera utvecklingsprojekt. En förutsättning för 
att Vägverket ska vara ledande inom ITS i framtiden är att de för ut kunskap 
om ITS, så att den används av allmänheten. De bör förankra denna 
”marknadsföring” i handlingsplaner.  
 
En viktig punkt som tas upp är att Vägverket ska bygga upp kunskap om 
människans förmåga att använda teknik och tillgodogöra sig information. 
Inte heller här står någonting om hur de ska gå tillväga. Det är speciellt 
viktigt vid utveckling av mobila tjänster eftersom man ska få ut så mycket 
information som möjligt på en begränsad yta, eftersom displayen är relativt 
liten.  
 

9.3 NVDB 
Vägverkets ITS-arbete ska stödja en bred användning av ITS i Sverige, både 
på nationell och lokal nivå. Den ska även stödja ett bra samarbete mellan 
offentliga och privata aktörer. För att detta ska fungera krävs att data i 
NVDB håller hög kvalitet och är uppdaterad. Det viktigaste är att alla vägar 
i Sverige finns med, både kommunala och statliga. Därför är det av stor vikt 
att projektet FDI (Forcerad datainsamling) fortskrider, där Vägverket räknar 
med att de 100 största kommunernas vägar ska finnas med i NVDB 
sommaren 2004. Vikten av att få med hastighetsbegränsningar i NVDB tas 
upp i ITS-strategin, men inte vikten av att få med alla vägar och företeelser, 
vilket jag efter denna analys anser vara en stor brist.  
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Utifrån de intervjuer jag gjort framkom att positioneringstjänster i 
mobiltelefonen är den typen av tjänster som kommer starkast i framtiden. 
För att dessa tjänster ska kunna utvecklas och få bred användning krävs att 
data i NVDB inte bara är vägnätet utan också företeelser som t.ex. vägnamn, 
skyltning, namn på trafikplatser, skyltad hastighet, vägtyp, antal körfält, 
enkelriktning, svängrestriktioner, förbud mot trafik, höjdhinder och bärighet 
etc. vilka idag inte ens finns komplett i NVDB för det statliga vägnätet. Det 
är viktigt att Vägverket ser till kundens behov och först och främst lägger in 
den information som kunden vill ha för att utvecklingen ska påskyndas. Det 
är ingen som vill utveckla några tjänster om det inte finns information att 
arbeta med. Dokumentationen som finns kring NVDB, speciellt Vägmod 
anses vara komplicerad och det tar lång tid att bara förstå modellen, vilket 
gör att tiden innan själva utvecklingen tar lång tid.  
 
Vad som även visat sig efter sammanställning av intervjuerna är att NVDB: 
s uppbyggnad som en objektdatabas inte är lämpad för mobila lösningar i 
realtid, t.ex. positioneringstjänster. För att data ska kunna anpassas till 
mobila tjänster måste utvecklare idag lägga data från NVDB i en 
relationsdatabas innan den kan användas, vilket skapar extraarbete. 
Vägverket bör se över detta för att se om det finns någon generell lösning 
för många kommersiella aktörer. 
 

9.4 Framtida arbete för Vägverket 
Jag anser att Vägverket bör satsa på att aktivt driva på att andra aktörer 
utvecklar mobila IT-tjänster, och något som stärker den tesen är att andra 
myndigheter, t.ex. Krisberedskapsmyndigheten satsar resurser på utveckling 
inom mobila IT-tjänster i och med utbyggnaden av RAKEL-nätet. 
 
Innan Vägverket genomför utvecklingen av mobila IT-tjänster måste först 
göras klart vad som är bastjänster, och vad som är förädlade tjänster. 
Vägverket är idag med i många utvecklingsprojekt, men de måste vara 
försiktiga så att inte tjänsteutvecklarna känner att de konkurrerar med 
Vägverket i utvecklingen av ITS-tjänster. De bör i ett projekt ta fram en 
strategi med tjänsteutvecklarna och övrig industri om vilka roller de olika 
parterna ska ha. Vilka tjänster ska Vägverket utveckla, och vilka ska 
marknadens aktörer utveckla?  Har alla aktörer samma bild av hur 
Vägverket arbetar? (Se fig. 6) Det är också viktigt att se över vilken 
information de båda parterna ska stå för, finns all trafikdata i NVDB, eller 
kommer det i NVDB att behövas lägga till annan information? Vilken 
information bör tjänsteutvecklarna stå för? En idé är att ha en 
samarbetsform där Vägverket och tjänsteutvecklare och andra intressenter 
tar sig an dessa frågor.  
 
Det bör utvecklas fler mobila IT-tjänster med grundläggande information. I 
dagsläget utvecklas ”läget på vägarna” med stöd av en handdator, men den 
bör även utvecklas till mobiltelefonen, så man på ett enkelt sätt får tillgång 
till information om väglag, trafikstörningar, köbildningar osv. Detta 
eftersom mobiltelefonen tros vara den vanligaste utrustningen år 2009. 
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Även en grundläggande tjänst för ruttplanering bör utvecklas där 
information om olyckor informeras under färden. Vid eventuell 
omdirigering ska även den presenteras. Det är viktigt att de framtida 
tjänsterna går att få tillgång till oavsett vilken typ av utrustning man har. I 
början kan det vara bra att utveckla denna tjänst för datorn och 
mobiltelefonen och sedan handdatorn.  
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10 DISKUSSION 
I detta kapitel beskrivs de erfarenheter som utvecklingsarbetet lett till och 
förslag ges till fortsatt forskning.  
 
En viktig del för den framtida ITS-utvecklingen för Vägverket är att på ett 
tydligare sätt definiera sin kund, vem är deras kund i det första stadiet av 
utvecklingen, där vi är idag. Kanske är det bäst att Vägverket vänder sig till 
transportsektorn och logistikföretagen, som kanske är de som är mest 
intresserade av ITS-utvecklingen i det första stadiet. Därefter kan de få in 
den ”vanliga” trafikanten.  
 
En annan viktig del är att Vägverket idag har skiftat fokus, från att enbart ha 
arbetat med den hårda infrastrukturen till att det idag är nästan lika viktigt 
att arbeta med den mjuka. Ett förslag är att kanske byta namn från 
Vägverket till Väg- och Trafikverket, eftersom trafik är ett bredare namn 
som innefattar allt som har med trafik och trafikinformation att göra, både 
vägen, företeelser, bilen och trafikanten.  
 
Något som jag tycker saknas i ITS-strategin, och kan genomföras som 
projekt, är konkreta handlingsplaner för hur Vägverket ska få igång 
utvecklingen av ITS och hur de ska få ett bra samarbete mellan 
tjänsteutvecklare och offentlig sektor, vilket är av stor vikt för att Sverige 
ska vara ledande inom ITS, speciellt inför världskongressen 2009. De bör 
etablera ett nätverk av intressenter inom området för att informera och föra 
ut strategier, möjliga basdata som finns och som eventuellt saknas.  
 
Idag finns många olika projekt inom ITS internationellt och Vägverket 
måste vara med i denna utveckling för att kunna vara ledande. Ett exempel 
på ett viktigt projekt är de digitala betalningstjänsterna vid t.ex. 
gränspassering eller betalning av vägavgifter. Det är viktigt att Vägverket 
har ett bra samarbete internationellt med standards och datalagring så att 
man i framtiden kan bygga tjänster eller applikationer som fungerar var man 
än åker i Europa, t.ex. ska man kunna åka till Danmark och använda sin 
navigeringstjänst utan problem. 
 
Vägverket bör utveckla tydliga handlingsplaner för t.ex. hur samarbetet med 
andra aktörer ska gå till, hur deras arbete med att bygga upp kunskap om 
människans förmåga att använda teknik och tillgodogöra sig den och hur de 
ska förbättra kvaliteten på efterfrågad information.  
 
För att kunna utveckla de mobila IT-tjänsterna som i framtiden kommer 
efterfrågas krävs det att data från NVDB är enkel att koppla ihop med andra 
data. Idag har inte tillräckligt många mobila IT-tjänster utvecklats där man 
kopplar ihop data från olika håll för att man ska kunna få en verklig bild 
över om det finns några problem eller inte. De personer som utvecklar 
mobila IT-tjänster idag upplever vissa problem, men det behövs nog att fler 
mobila IT-tjänster utvecklas för att få en rättvis bild hur NVDB fungerar.     
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BEGREPPSLISTA 
 
 
3G –  Tredje Generationens mobiltelefonisystem 
 
Bluetooth –  En modul som tillåter att enheter kan kommunicera trådlöst 

med varandra. 
 
GPRS –  General Packet Radio Service, paketbaserad trådlös överföring 

av data 
 
GPS –  Global Position System 
 
GSM – Global Service Mobile 
 
ISA- Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet 
 
MP3 -  En form av komprimering av ljuddata som kan minska 

storleken på digitala ljudfiler 
 
NVDB- Nationell Vägdatabas 
 
TIC –  Transportinformationscentral  
 
WAP-  Wireless Application Protocol, standard för överföring av 

telefonitjänster 
 
WLAN -  Wireless Local Area Network, trådlöst lokalt nätverk 
 
VVIS -  Vägverkets VägVäderInformationsSystem 
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VÄGMOD  
 
Denna figur är en av sex som beskriver uppbyggnaden av NVDB, med alla dess 
tabeller och kopplingar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


