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Allmänt 
Kartan visar med hjälp av färgade symboler olika typer av mätningar. Om man klickar på symbolerna öppnas nya 

popuper, fönster, där man kan se vägens trafikflöde mm eller får ytterligare dialoger.  

NOT. Inget specifikt verktyg behöver väljas för att kunna se information om mätningarna. Genom att klicka på 
mätpunktssymbolerna visas information om mätningarna. 
 

Stickprovsmätningar 

Alla stickprovsmätningar har följande bakgrundssymbol:   
 
Med hjälp av följande förgrundsfärger och symboler har stickprovsmätningarna kategoriserats: 
 

 : ÅDT från stickprovsmätning, 4 år eller yngre 

 : ÅDT från stickprovsmätning, äldre än 4 år men yngre än 12 år 

 : ÅDT från stickprovsmätning, äldre än 12 år. 

 : ÅDT från helårsmätning 

 : Bedömt ÅDT med hjälp av stödmätning, sämre kvalité 

 : Enbart bedömning av ÅDT, osäker kvalité 

Det finns ca 35 000 mätplatser på det statliga vägnätet. 

 

Helårsmätningar 

Alla helårsmätningar har följande bakgrundssymbol:   
 
Med hjälp av följande förgrundsfärger och symboler har helårsmätningarna kategoriserats: 
 

 : Trafikförändringspunkter (TF) som mäts kontinuerligt år efter år, timme efter timme på samma mätplats 

 : Variationsstudiepunkter (VS) där mätning utförs minst ett år på samma ställe 

 : Specialpunkter (S) där mätning utförs minst ett år på samma ställe 
 

Mc-flöden med aktualitetsår 

Alla mc-flöden har följande bakgrundssymbol: .  Droppens färg varierar sedan beroende på mätår. 
 

Tätortsmätningar 

Alla tätortsmätningar har följande bakgrundssymbol: . 

 

Specialmätningar, TRIO 

Alla specialmätningar som har utförts och finns i TRIO visas med symbolen . En specialmätning är en mätning som 
utförts i ett speciellt syfte.  
 

Cykelmätningar 

Alla cykelmätningar har följande bakgrundssymbol: .  Droppens färg varierar sedan beroende på mätår. 
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Hastighetsmätning 

Alla hastighetsmätningar har följande bakgrundssymbol: .  Droppens färg varierar sedan beroende på mätår. 
 

Funktioner 

Allmänt 
I kartans övre vänstra hörn finns verktyg för att bland annat panorera, zooma in, zooma ut och mäta i kartan. Till höger 

i kartan hittar du en funktionsyta för att bland annat navigera i kartan via olika sökningar, välja vilka mätpunkter som 

ska visas och mycket mer. Funktionsytan kan minimeras och expanderas vid behov.  

 
 

Start av programmet 

Vid start av programmet visas nedanstående dialog där användaren ges möjlighet att öppna hjälpdokumentet (detta 

dokument). Om användaren inte vill se dialogen vid nästa start av programmet avmarkerar användaren kryssrutan 

”Visa meddelandet nästa gång Vägtrafikflödeskartan startas”.  

 

  



4 
 

Panorering i kartan 

Panorering i kartan kan göras på följande sätt: 

 Klicka på  knappen och dra kartan åt det håll du vill. 

 Håll ner vänster musknapp och dra kartan åt det håll du vill 

 Använd panoreringsverktyget i övre vänstra hörnet för att panorera kartan i sidled och höjdled. 

 

Zoomning i kartan 

Zoomning i kartan kan göras på följande sätt: 

 Använd rullist-hjulet på musen för att zooma in och ut 

 Dubbelklicka med vänster musknapp för att zooma in 

 Håll ner skift-tangenten och rita en rektangel till önskat zoom-område med hjälp av att dra vänster 

musknapp. Endast för att zooma in 

 Klicka på  knappen för att aktivera zooma in funktionen. Rita en rektangel till önskat zoom-område med 

hjälp av att dra vänster musknapp. 

 Klicka på  knappen för att zooma ut till kartans startläge 

 

Mätverktyg 

Genom att klicka på  knappen aktiveras mätverktyget. Klicka på olika punkter i kartan och avståndet mellan två 

efterföljande punkter samt det totala avståndet visas. 

 

Rensa markeringar i kartan 

Genom att klicka på  knappen rensas alla markeringar från kartan. 

 

Utskrift 

Genom att klicka på  knappen öppnas ett nytt fönster med en bild som motsvarar aktuell kartbild. Använd 

webbläsarens inbyggda funktionalitet för att skriva ut bilden. 

 

Hantera övriga kartlager 

Genom att klicka på  knappen öppnas en ny dialog med möjlighet att bestämma vilken bakgrundskarta samt vilka 

övriga kartlager som visas. Användaren har även möjlighet att bestämma om teckenförklaringen ska visas eller inte 

visas. 
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Inställningar 

Genom att klicka på  knappen öppnas en ny dialog med möjlighet att göra olika inställningar. 

 

Visa startmeddelandet vid uppstart 

Om inställningen är ikryssad visas en dialog med ett startmeddelande varje gång programmet startas. Om 

inställningen inte är ikryssad startar programmet utan att visa startmeddelandet. 

 

Zooma in automatiskt vid info-klick 

Om inställningen är ikryssad kommer programmet automatiskt vid ett info-klick i kartan zooma in till en skalnivå där 

information om mätpunkter är tillgängligt. Om inställningen inte är ikryssad kommer en dialog visas där användaren 

får möjlighet att själv zooma in till en skalnivå där information om mätpunkter är tillgängligt alternativt avbryta. 

 

Visning av annan trafikflödesinformation 
Under ”Visa avsnitt” finns möjlighet att visa ytterligare information i kartan. 

 

Om Utbredning av aktuellt avsnitt är ikryssad kommer hela avsnittet, dess riktning och ingående stickprovspunkter 

att markeras när man väljer en stickprovspunkt genom att klicka på den. 
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Om Mätpunkter på aktuellt avsnitt är ikryssad kommer de verkliga mätpunkterna som hör till ett avsnitt visas i kartan 

när man väljer en stickprovspunkt genom att klicka på den. 

 
 

Om Trafiktyper på alla avsnitt är ikryssad kommer avsnittens trafikklassning att visas i kartan. Dessutom kommer 

man få upp information om Ådt och Ixkurva när man för muspekaren över vissa stickprovspunkter. Detta fungerar bara 

om man är så långt inzoomad att punkter är valbara i kartan. De punkter som har denna extra information är bara 

punkter som ligger på en normallänk eller i fallet med delad vägbana länk som är syskon fram 
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Om Avsnitt som mäts just nu är ikryssad kommer en filtrering av Stickprovspunkter göras och endast de punkter 

som mäts just nu visas. 

 
 

Om Avsnittsnamn är ikryssat kommer etiketter att visas i kartan. Dessa innehåller information om både helårspunkter 

och stickprovspunkter. Etiketter för alla sådana punkter visas oavsett vilken filtrering man i övrigt satt i kartan.  

 

 

Om den sista kryssrutan är ikryssad visas ett av följande i kartan:  

Högsta ÅDT totaltrafik 

Markerar de X antal mätpunkter som har högst ÅDT totaltrafik. Där X är lika med det antal som väljs i listan till höger. 

 

Ex. Markerar de 10 mätpunkter som har högst ÅDT totaltrafik. Observera att sökning och markering gör i hela 

Sverige-kartan. 
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Högsta ÅDT tungtrafik 

Markerar de X antal mätpunkter som har högst ÅDT tungtrafik. Där X är lika med det antal som väljs i listan till höger. 

 

Ex. Markerar de 100 mätpunkter som har högst ÅDT tungtrafik. Observera att sökning och markering gör i hela 

Sverige-kartan. 
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Stickprovspunkter äldre än år 

Markerar de stickprovspunkter om har ett mätår äldre än X år. Där X är mätåret som väljs i listan till höger. 

 

Ex. Markerar de stickprovspunkter som har ett mätår äldre än 1993. Observera att sökning och markering gör i hela 

Sverige-kartan. 

 
 

Sökning 

För att söka i kartan välj den typ av sökning som avses och ange sökord. Klicka sedan ”Sök”. 

 

Ortnamn 

Ange ett ortnamn eller början på ett ortnamn. En lista med sökträffar visas. Välj en sökträff att zooma till. Sökningen 

använder Lantmäteriets beskrivning av orter och dess lägen. 

Vägnummer 

Ange ett vägnummer. En lista med kombinationer av vägnummer/län visas.  Välj en sökträff att zooma till och 

markera. Ex. på vägnummer är ”E4”, ”50”, ”70.1”. 

Vägkorsningar med län 

Ange två vägnummer och en länsbokstav separerade med ”,”. En lista med kombinationer av vägkorsningar/län 

visas.  Välj en sökträff att zooma till och markera. Ex. på sökvillkor är ”4,16,X”, ”70,50,W”. 
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Avsnittsid på stickprovspunkt 

Ange ett avsnittsid eller början på ett avsnittsid. En lista med avsnittsid och län visas. Välj en sökträff att zooma till 

och markera. 

Mätpunkt på helårsmätning 

Ange ett mätpunktsnummer eller början på ett mätpunktsnummer. En lista med mätpunktsnummer och 

mätpunktsnamn visas. Välj en sökträff att zooma till och markera. 

Högsta ÅDT totaltrafik 

Ange antal mätpunkter för utsökning som har högst ÅDT totaltrafik. En ordnad lista med mätpunkter i sjunkande 

storleksordning med avseende på ÅDT totaltrafik visas. Välj en sökträff att zooma till och markera. Dvs den sökträff 

med högst ÅDT totaltrafik visas överst i listan. 

Högsta ÅDT tungtrafik 

Ange antal mätpunkter för utsökning som har högst ÅDT tungtrafik. En ordnad lista med mätpunkter i sjunkande 

storleksordning med avseende på ÅDT tungtrafik visas. Välj en sökträff att zooma till och markera. 

Stickprovspunkter äldre än 

Sök ut stickprovspunkter om har ett mätår äldre än X år. Där X är det angivna mätåret. En lista med stickprovspunkter 

äldre än år X visas. Välj en sökträff att zooma till och markera. 

 

Snabbval av helårspunkt 

Välj fliken  bland flikarna till höger i kartan för att lista helårspunkter länsvis. 

Välj län och helårspunkterna kopplade till länet visas. 

 

Klicka på  för att öppna ett nytt fönster med ett beställningsformulär. Se   
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Diagramexempel 

 

 
 

Tabellexempel 

 
Raderna i tabellen kan markeras och kopieras och därefter klistras in i Excel för vidare summeringar mm. 
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Helårsmätningar för mer information om beställningsformuläret. 

Klicka på  för att navigera till helårspunkten i kartan. 
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Presentationsmöjligheter 

Stickprovsmätningar 

Presentation av ÅDT mm 

Om du vill ha information om ÅDT från en stickprovspunkt klickar du på en stickprovspunkt (punkt med  som 
bakgrund). En dialog visas. Välj ”Stickprovspunkt”. I ett nytt fönster presenteras nu aktuellt ÅDT, historiskt ÅDT, 
medelantal axlar för lastbilar och uppmätta medelhastigheter. I ett antal fall kan någon av presentationerna av olika 
anledningar saknas. 

Exempel på presentation ÅDT mm 
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Presentation av teoretiskt fordonsflöde 
Om du vill ha information om teoretiskt fordonsflöde från en stickprovspunkt klickar du på en stickprovspunkt (punkt  
 

med  som bakgrund). En dialog visas. Välj ”Teoretiskt fordonsflöde”. I ett nytt fönster presenteras nu teoretiskt 
fordonsflöde. 

Vad är "Teoretiskt periodmedeldygnsflöde"?? 
Till varje stickprovspunkt har en variationskurva knutits. Variationskurvan beskriver hur trafiken varierar över året.  
Valet av variationskurva görs utifrån vilket vägnummer vägen har, vilken typ av trafik som passerar, exempelvis -
sommarturism - vinterturism -pendlingstrafik,  
och graden av denna. De variationskurvor som används har skapats på teoretisk väg genom sammanvägning av ett 
antal helårsmätta punkter med samma trafikmönster.  
Detta innebär att värdena på den blå linjen i diagrammet inte skall tas för att vara sanna värden. De skall endast 
betraktas som en indikation, riktmärke på hur trafikflödet i mätpunkten kan variera under året 

Exempel på presentation av teoretiskt fordonsflöde 
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Presentation av timinformation 
Denna presentation kan enbart göras på mätningar utförda 1998 och senare. Informationen som presenteras är 
antalet fordon och medelhastigheter per timme i graf och tabellform. 

Om du vill ha information om timtrafikens variation från en stickprovspunkt klickar du på en stickprovspunkt (punkt 

med  som bakgrund). En dialog visas. Välj ”Timinformation”. I ett nytt fönster presenteras nu ett 
beställningsformulär.  
 

Exempel på presentation av timinformation 

 

Markera en rad med önskat tidsintervall. Välj en eller flera fordonsklasser. Välj riktning och presentationsform. 

Tryck starta. 
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Diagramexempel 

 

 
 

Tabellexempel 

 
Raderna i tabellen kan markeras och kopieras och därefter klistras in i Excel för vidare summeringar mm. 
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Helårsmätningar 

Presentation av helårsinformation 

Om du vill ha information från en helårspunkt klickar du på en helårspunkt (punkt med  som bakgrund). I ett nytt 
fönster presenteras nu ett beställningsformulär. 

 

Visa Kvalitetstablå 

 

Välj år och tryck visa. 

Matrisen visar var det finns mätt eller bortfallskompletterat data eller om data saknas. 

Historiska data 

 

Matrisen visar ÅDT fordon och lastbilar för bortfallskompletterade år 



18 
 

Informationsuttag 

 

Välj presentation, tidsperiod, fordonsklass, riktning och presentationsform och tryck starta. 

Här finns ett stort urval av uttagsmöjligheter både vad det gäller antal fordon, variationsmönster och hastigheter 
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Antal fordon, årsvariation, dygnsnivå, exempel

 

Antal fordon, årsvariation, medeldygnstrafik per vecka, exempel 
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Antal fordon, dygnens variation inom en vecka, exempel 

 

Antal fordon, timvariation inom ett dygn, exempel 

  

  



21 
 

Biltrafikens tidsmässiga variationer, exempel 

 

 

 

 

 

 

Antal fordon per hastighetsklass, exempel  
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Medelhastighet per fordonsklass, exempel 

 

Kumulativ hastighetsfördelning 
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Antal fordon, maxtimme, exempel 

 

Antal fordon, maxdygn, exempel 
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Antal fordon per fordonsklass på dygnsnivå, exempel 

  

 

  



25 
 

Mc-flöden 

Presentation av mc-flöden 

  

Om du önskar information med avseende på mc-flöden aktiverar du denna typ av mätningar genom att ”bocka i” rutan 
framför samtliga år. Då kommer du att se var det finns mc-flöden att hämta. 
 
Det är därefter viktigt att du avaktiverar övriga  ”punkttyper” genom att ”bocka av” dessa. Annars kan dropparna 
komma att överlappa varandra.  

Klicka nu på en mätpunkt för mc-flöden. Alla mc-flöden har följande bakgrundssymbol:  i kartan.   
Droppens färg varierar sedan beroende på mätår 
I ett nytt fönster presenteras nu resultatet. 
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Tätortsmätningar 

Presentation av tätortsmätningar 
Om du vill ha information från en tätortsmätning aktiverar du denna typ av mätningar genom att först ”bocka i” rutan  
 
framför texten,                                            . 
 
Det är därefter viktigt att du avaktiverar övriga  ”punkttyper” genom att ”bocka av” dessa. Annars kan dropparna 
komma att överlappa varandra.  

Klicka nu på en tätortsmätning, punkt symboliserad med  i kartan .  
Resultatet presenteras i ett nytt fönster. 
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Specialmätningar 

Presentation av specialmätningar, TRIO 
Informationen som presenteras i TRIO är uppgifter om antalet fordon och fordons hastigheter per tidsintervall i 
diagramform. Möjlighet finns också att presentera resultatet i excel-format. Den absolut största delen av dessa data 
kommer från mätningar före 2012. 
 
I TRIO kan även kopplat data med avseende på fordon och hastigheter presenteras. Det innebär att word och excel-
filer, pdf-filer, bilder med mera kan läggas i systemet för att presenteras. När det gäller kopplade filer så finns det 
många mätplatser även från senare år. 
 
Specialpunkterna i TRIO är upplagda med en behörighetsnyckel. Vissa punkter ligger öppna för allmänt beskådande 
och vissa punkter är låsta med hjälp av behörighetsnyckeln. Detta innebär att om du vill titta på presentationer från 
TRIO-mätpunkter krävs i vissa fall att du känner till behörighetsnyckeln till respektive punkt. Har du beställt 
specialmätningen har du också tilldelats behörigheten.  
 
Om du vill ha information från en specialmätning aktiverar du denna typ av mätningar genom att först ”bocka i” rutan  
 
framför texten,                                                .                                          

Om du vill ha information från en TRIO-mätpunkt klickar du på en TRIO-mätpunkt, punkt symboliserad med  i 
kartan. I ett nytt fönster presenteras nu ett beställningsformulär.. 
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Välj enkel eller avancerad beställning, presentation, tidsperiod, fordonsklass, riktning, presentationsform med mera 

och tryck starta. 

Här finns ett stort urval av uttagsmöjligheter både vad det gäller antal fordon och hastigheter 

Enkel beställning 

Tabell, antal fordon och medelhastighet eller andel tung trafik per timme för vecka, exempel 

 
 

Diagram, Antal fordon per hastighetsklass, exempel 
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Tabell, Historik för vecko och vardagsdygnstrafik, samt andel tung trafik, exempel 

 
 

Avancerad beställning 

Antal fordon per hastighetsklass, exempel
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Kumulativ hastighetsfördelning, exempel

 
 

Medelhastighet per fordonsklass, löpande, exempel 
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Medelhastighet per fordonsklass, exempel 

 
 

Antal fordon per fordonsklass löpande, exempel 
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Antal fordon och medelhastigheter per timme för vecka, exempel 

 
 

Antal fordon och andel tung trafik per timme för vecka, exempel 
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Exempel på kopplade dokument 

 

 
 

Om det vid punktnamn står ”Här finns kopplat dokument”, se 1 ovan, så klickar man på fliken ”Kopplade dokument, se 

2 ovan. Då öppnar sig möjligheten att klicka på länkade dokument som tillhör mätplatsen, se 3 nedan. 
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Cykelmätningar 

Presentation av cykelmätningar 

  

Om du önskar information med avseende på cykelmätningar aktiverar du mätningarna genom att ”bocka i” rutan 
framför samtliga år. Då kommer du att se var cykelmätningar utförts. 
 
Det är därefter bra att avaktivera övriga  ”punkttyper” genom att ”bocka av” dessa. Annars kan dropparna komma att 
överlappa varandra.  

Klicka nu på en mätpunkt för cykelmätningar. Alla cykelmätningar har följande bakgrundssymbol: i kartan.   
 

Droppens färg varierar sedan beroende på mätår och innehåller också ett C,      . 
I ett nytt fönster presenteras nu ett beställningsformulär. 

Exempel på presentation av timinformation 

 
 

Välj presentation, tidsintervall, fordonsklass, riktning och presentationsform och tryck starta. 



35 
 

Diagramexempel 

 

Tabellexempel 

 

Raderna i tabellen kan markeras och kopieras och därefter klistras in i Excel för vidare summeringar mm. 
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Hastighetsmätning 

Presentation av hastighetsmätning 

  

Om du önskar information med avseende på hastighetsmätning aktiverar du mätningarna genom att ”bocka i” rutan 
framför samtliga år. Då kommer du att se var hastighetsmätning utförts. 
 
Det är därefter bra att avaktivera övriga  ”punkttyper” genom att ”bocka av” dessa. Annars kan dropparna komma att 
överlappa varandra.  

Klicka nu på en mätpunkt för hasighetsmätning. Alla hastighetsmätningar har följande bakgrundssymbol:   i kartan.   
 

Droppens färg varierar sedan beroende på mätår och innehåller också ett H,  . 
I ett nytt fönster presenteras nu ett beställningsformulär. 

Exempel på presentation av timinformation 

 
 
Välj presentation, tidsintervall, fordonsklass, riktning och presentationsform och tryck starta. 
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BYT UTDiagramexempel 

 

Tabellexempel 

 

Raderna i tabellen kan markeras och kopieras och därefter klistras in i Excel för vidare summeringar mm. 

 

 


