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Agenda

• Myndighetssamverkan Trafikverket och Lantmäteriet
• Kundundersökning – resultat från enkät

• Förändringar av visningstjänster
• NVDB på webb
• Vägtrafikens förändring under pandemin

2021-12-023



Myndighetssamverkan
Trafikverket och Lantmäteriet

2021-12-024

Tomas Löfgren



Lantmäteriet: GSD-Fastighetskartan ersatt
med nya produkter
Den 1 oktober 2021 utgick GSD-Fastighetskartan och ersattes med nya
produkter, bl.a Topografi 10 hos Lantmäteriet

Vissa innehållsmässiga förändringar har gjorts, där den största är
att Lantmäteriet börjar använda NVDB/NJDB som ursprungskälla för väg-
och järnvägsdata

Arbete pågår för att NVDB/NJDB ska ingå i Lantmäteriets alla produkter
med hjälp av automatisk generalisering, fler produkter kommer att
lanseras under 2022

Man kan se kartan på NVDB på Webb; välj bakgrund och Lantmäteriets
topowebbkarta
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Dataflöde mellan myndigheterna

2021-12-026

Lantmäteriet hämtar dataförändringar dygnsvis från Trafikverket (automatiserat flöde)

Lantmäteriet är dataleverantör för enskilda vägar utanför tätorter (idag
halvautomatiskt flöde) i NVDB, men planen är att dataflödet ska automatiseras 2023



Kundundersökning
resultat från enkät

2021-12-027

Anna Forsell



Varför har vi skickat
ut en enkät?

2021-12-028

• Data ska vara användbara – vi är till för
våra användare

• Vi vill veta vilka behov ni har; vilka
datamängder som är viktigast för er och
vad ni tycker kan göras bättre

• Hjälp att prioritera verksamheten – Vad
gör mest nytta? Gör vi rätt saker?



Målgrupper & genomförande

• Undersökningen genomfördes som en webb-
enkät. En inbjudan att delta i  undersökningen
skickades ut via mejl till samtliga registrerade
externa användare i nya Lastkajen, totalt 774
användare.

• I mejlet ombads användarna, förutom att själva
svara på undersökningen, att skicka
undersökningslänken vidare till ytterligare
användare inom den egna organisationen.

• Totalt har 154 användare deltagit i
undersökningen.

• Undersökningen genomfördes under perioden
27 sep – 20 okt 2021 och tre påminnelser
skickades ut.



Stort tack till alla er
som svarat på

enkäten!
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Exempel på frågor

2021-12-0211

Vilket av följande
stämmer bäst in på din

organisation? Enval
förutbestämda

kategorier
Kryssa för vilken eller
vilka NVDB-data du

använder i listan
nedan. Flerval

Av de NVDB-data du
angett att du använder, är

det någon/några du är
missnöjd med och vad får

det för konsekvenser?
Fritext

Av de NVDB-data du
angett att du använder, är

det någon/några du är
extra nöjd med och

varför? Fritext

Utifrån det/de
användningsområde/n du
angett – Beskriv gärna hur

och till vad du använder
NVDB-data? Fritext

Hur nöjd är du som helhet
med de NVDB-data du
använder? Svara på en skala
1-5 där 1 är mycket missnöjd
och 5 är mycket nöjd?

Vad använder du
NVDB-data till?

Flerval förutbestämda
kategorier



Det är främst kommuner, regioner och
konsultföretag som har deltagit i studien

Vilket av följande stämmer bäst in på din organisation?

6%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
3%
4%

6%
8%

15%
43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Annat
Vatten/Avlopp

Finans/Försäkring
Energi/Fiber

Bygg/Anläggning
Blåljusverksamhet

Leverantör av indatasystem/hjälpsystem till NVDB
Information/Massmedia

Skogsindustri
Transport/Logistik

Kollektivtrafik
Fordonsindustri/Förarstöd

Fritid/Turism
Myndighet

IT/Telekom/Systemutveckling
Kart-/Navigationsindustri

Kons.tjnst/Utförandetjnst./Entrepr.
Utbildning/Forskning

Tekn. Kons.tjänster/Uppdragskonsulter
Kommun/Region

Bas: Alla, 154.
Envalsfråga.

• Drift och underhåll
• Intresseorganisation
• Konsult hållbar mobilitet
• Ideell miljöorganisation
• GIS
• Skogsbruk
• Privat
• Statligt verk

Annat:



Administrativa NVDB-data, vägnät och data-
produktpaket används i störst utsträckning

Vilken eller vilka NVDB-data använder du?

6%

9%

14%

34%

37%

44%

46%

60%

63%

65%

67%

79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NVDB-data för skogsnäring

Miljö- och landskapsdata

STVDB-data vägutrustning

Administrativa STVDB-data

STVDB-data vägutformning

Vägtrafikdata

NVDB-data gång, cykel och moped

NVDB-data vägutformning

NVDB-data Trafikregler

Dataproduktpaket

Vägnät

Administrativa NVDB-data

Bas: Alla, 154.
Flervalsfråga.



Topp 30 mest använda dataprodukter

2021-12-0214
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Bas: Alla, 154.
Flervalsfråga.



NVDB-data används främst till navigation
och kartor samt planering

Vad använder du NVBD-data till?

41%

4%

16%

19%

31%

50%

72%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Övrigt

Fordon

Byggande, drift och underhåll av vägar

Miljö och buller

Trafik

Planering

Navigation och kartor

Bas: Alla, 154.
Flervalsfråga.

Övrigt
• Analys och journalistik
• Utveckling av regionala cykelleder och

tillgänglighetsanalyser
• Trafiksäkerhetsklassning av cykelleder
• Enskilda vägar
• Information till intern webbkarta/internt

kartsystem
• Utbildning
• Beräkning och anvisning av skolvägar
• Projektering VA-arbeten
• Kartor i skogsbruket
• Trafikanalys
• Viltolyckskartering och analys av

storskaliga ekologiska samband



Konkreta användningsområden

2021-12-0216

”För att beräkna utsläpp av luftföroreningar från vägtrafik”

”Till bullerkartläggning”

”Visualiseringar och presentera statistik”

”Göra analys eller hitta specifika platser som kan vara av intresse för mina reportrar”

”Skapa kartor, översiktsplanering och andra kartor i mindre skala”

”Beslutar om lokala trafikföreskrifter och på NVDB hittar jag om väghållare,
hastighetsgränser m.m. på ett samlat ställe.  Beslutar om transportdispenser och har
hjälp av vägnummer och väghållare”

”Applikationer för mobiltelefoner.”

”Ruttning av timmerlastbilar och dess tidsåtgång och bränsleförbrukning”

”ISA utrustning, elektronisk körjournal, samt kameravarnare för fartkameror”



Tre fjärdedelar av användarna är nöjda eller
mycket nöjda

Hur nöjd är du som helhet med de NVDB-data du använder?

1%2% 23% 53% 22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 Mycket missnöjd 2 3 4 5 Mycket nöjd

3.9 4%

Medel         Vet ej

Bas: Alla, 154.



Användbarhet får högt betyg och kvalitet och
beskrivning av data kan förbättras

Hur skulle du bedöma de NVDB-data du använder?

0%

5%

0%

4%

2%

0%

20%

14%

9%

11%

14%

1%

33%

34%

37%

26%

19%

13%

38%

34%

36%

35%

32%

46%

9%

12%

17%

25%

33%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

NVDB-data håller god kvalitet (är fullständiga och korrekta)

NVDB-data är väl beskrivna

NVDB-data är uppdaterade

NVDB-data är lätta att hitta

NVDB-data är enkla att ladda ner

NVDB-data är användbara

Instämmer inte alls 2 3 4 Instämmer helt

4.2

3.8

3.7

3.6

3.4

3.4

3%

6%

3%

16%

6%

10%

Medel         Vet ej

Bas: Alla, 154.



Vad händer nu?

2021-12-0219

• Arbetsgrupp som ska analysera djupare
och ta fram åtgärder

• Efterföljande intervjuer vid behov –
fråga mer om det enkäten visar att vi
behöver förbättra



Förändringar
av visningstjänster

2021-12-0220

Maria Novén



Våra externt publicerade visningstjänster
(WMS)

• Här kan du läsa om våra visningstjänster:
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-
geodatatjanster/anvanda-data-i-tjanst-eller-karta/

• Uppkopplingsuppgifter finns i resp. tjänstebeskrivning
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Visningstjänst Järnvägsdata

• BanInfo
‒ Innehåller lager med nätanknuten järnvägsdata
‒ Titta på innehållet i NJDB på webb:

https://njdbwebb.trafikverket.se/SeTransportnatverket
‒ Data nedladdningsbart via Lastkajen
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Visningstjänster Vägdata

• NetInfo
‒ Innehåller allmänna vägdata

• NetInfoRoad
‒ Data om vägutformning

• NetInfoWalk
‒ Data om gångvägnät

• NetInfoBicycle
‒ Data om cykelvägnät

• Titta på innehåll i NVDB på webb:
‒ https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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Varför versionshantering?

• Minska risken för störningar hos användare
• Vid större förändringar kommer ny version att publiceras

‒ Förändringar som orsakar störningar hos användare
‒ Borttag av lager
‒ Borttag av kolumn i lager

• Gammal version ligger kvar i 6 månader
• Information om nya versioner läggs ut på nyhetssidan:

https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-
geodatatjanster/nyheter-om-trafikverkets-data/
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När införs detta?

• För visningstjänster med vägdata är det redan infört
• Url får ändelse med aktuellt versionsnummer

‒ Ex http://geo-
netinfo.trafikverket.se/MapService/wms.axd/NetInfo_1_1?

• Gamla versioner avvecklas i maj 2022

• BanInfo får versionshantering vid årsskiftet
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Frågor?

• Läs mer:
‒ Förändringar i NetInfo:

https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-
geodatatjanster/nyheter-om-trafikverkets-
data/2021/forandringar-i-netinfo-tjanster2/

‒ Vårt nyhetsflöde:
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-
geodatatjanster/nyheter-om-trafikverkets-data/

‒ Våra visningstjänster:
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-
geodatatjanster/anvanda-data-i-tjanst-eller-karta/
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NVDB på webb

2021-12-0227

Lena Nilsson



Lantmäteriets bakgrundskarta
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Sverigekartan Lantmäteriets topowebbkarta, nedtonad



Varje användare kan välja sin egen bakgrundskarta
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Ny sparafunktion – spara inzoomat läge som startläge, bakgrundskarta och valt dataslag
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Streetview - funktionen
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Vägtrafikens förändring
under pandemin

2021-12-0242

Thomas Vestman



Kopplingen mellan vägtrafikens förändringar
under pandemin och ÅDT-data i vägdata-
produkten Trafik

• Trafikverket tillhandahåller, som en del av vägdata, dataprodukten Trafik bland annat i Lastkajen.

• Dataprodukten Trafik innehåller data om skattade genomsnittliga årsmedeldygnstrafikflöden (ÅDT-
värden) för olika vägsträckor på det statliga vägnätet, huvudsakligen erhållna från
stickprovsmätningar (”slangmätningar”).

• Förutom stickprovsmätningar för undersökning av ÅDT genomför Trafikverket många andra
mätningar (undersökningar) av trafiken på det statliga vägnätet.

• Vi följer bland annat kontinuerligt (7/24) hur trafikflödet varierar på 83 st. slumpade mätplatser
på det statliga vägnätet. Syftet är att skatta hur trafiken förändras med tiden genom att jämföra
trafiken under en period under ett år med motsvarande period året tidigare. På så sätt går det att
följa ”trafikförändringen på olika sätt under längre tidsperioder.

• Resultatet av skattningarna redovisas på hemsidan om Trafikarbetets förändring på trafikverket.se,
dock inte i Lastkajen eftersom detta är övergripande mått som inte går att koppla som egenskap till
en specifik vägsträcka.

• ÅDT och förändringar i Trafikarbete är olika mått på en och samma vägtrafik

2021-12-0143

Fotograf: Kasper Dudzik



2021-12-0244

SLUTSATSER
• Den tunga trafiken (lastbilar, bussar m.m. med

totalvikt över 3,5 ton) har påverkats i mindre grad
än totaltrafiken (= trafiken från samtliga fordon)

• En tydlig nedgång (en dipp) av totaltrafiken syns i
början av pandemin (mars – maj 2020)

• Trafiken har nu återhämtat sig och ligger i stort sett
på samma nivå som motsvarande månader under
2019

OBSERVERA
• Skattningarna redovisas normalt som ett mittvärde

med ett omgivande 95%-konfidensintervall.
Exempel +2,5 % ± 3,3 %

• Denna redovisning visar enbart mittvärdena för
skattningarna.

• Värden ovanför den gröna linjen innebär att trafiken har ökat jämfört med
motsvarande månad 2021.

• Värden under den gröna linjen innebär att trafiken har minskat jämfört
med motsvarande månad 2021.

TIDSPERSPEKTIVET
NÄR VI JÄMFÖR!



Att tänka på vid användning av bland annat
ÅDT-data i vägdataprodukten Trafik
• Pandemin har påverkat vägtrafiken

‒ Trafiken från samtliga fordonsslag (från samtliga motorfordon) på det statliga
vägnätet under hela 2020 minskade med ca 9% jämfört med trafiken under 2019
(före pandemin).

• De trafikmätningar (stickprovsmätningar) som genomförts under 2020 och
2021 är därför påverkade av effekterna från pandemin -> påverkar
datainnehållet i Trafik .

• Det är bra att vid användning ha detta i minne och att ha kontroll på vilket
år som redovisade ÅDT-data i vägdataprodukten Trafik är mätta.

• Är du intresserad att få veta mer om vägtrafikdata ?
‒ Läs mer på trafikverket.se, på hemsidorna för vägtrafik- och hastighetsdata

eller
‒ Ta kontakt med kontaktperson via e-postlådan vagtrafikdata@trafikverket.se

2021-12-0245

Pandemins
effekter på
trafiken
påverkar bl.a.
skattade
ÅDT- värden
mätta under
2020 och
2021!



Vi återkommer 2022

Följ oss på Trafikverket.se
https://www.trafikverket.se/tjanster/data-kartor-och-geodatatjanster/nyheter-om-trafikverkets-data/

Användarmöte vår och höst
Extra användarmöte(n) med tema

2021-12-0246



Tack!
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