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Sammanfattning 

Denna rapport undersöker explorativt möjligheter, konsekvenser och 

utmaningar relaterade till fördjupade datasamarbeten mellan offentliga aktörer 

och privata tjänsteföretag. I projektet undersöks specifikt 

samarbetsprogrammet Waze CCP och på vilket sätt ett fördjupat samarbete med 

Waze skulle kunna tillföra nyttor för främst Trafikverket.  

 

Rapporten beskriver både innehållet i tjänsten Waze och hur samarbetet mellan 

Waze och offentliga aktörer ser ut på olika platser i världen. Förutsättningar och 

konsekvenser för olika tillämpningsområden har studerats närmare ur en 

svensk kontext och lett fram till ett antal användningsfall där en stor nytta med 

ett fördjupat samarbete identifierats.  

 

Datasamarbeten mellan offentliga aktörer och privata (ofta globala) 

tjänsteföretag utmanar traditionella arbetssätt och kräver nya former av 

relationer. Samtidigt innebär framväxten av digitala ekosystem, digitalisering 

och tillgången till helt nya typer av data stora möjligheter till utveckling av den 

offentliga verksamheten.  

 

De användningsfall som särskilt lyfts fram i rapporten och där fortsatt arbete 

rekommenderas är: 

 

• Snabb och heltäckande överblick för trafikledare 

• Sömlös navigering i tunnlar utan GPS-täckning 

• Riktad trafikinformation genom analys av resmönster 

• Förbättrad trafikinformation genom Waze-appen 
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Inledning 

Bakgrund 

Att få en heltäckande och snabb kännedom kring trafikläget är en grundsten för 

en effektiv trafikledning. Då trafikanter idag använder en mängd olika verktyg 

och uppkopplade enheter, skapas data som rätt använt kan hjälpa Trafikverket 

att skapa en sådan uppdaterad helhetsbild. En utmaning för Trafikverket är 

dock att få del av sådana data då dessa i hög grad skapas och hanteras av nya 

privata aktörer. Dessa aktörer agerar utifrån sina affärsmodeller och inte på 

uppdrag eller under kontroll av Trafikverket. De nya aktörerna skapar på olika 

sätt ett värde gentemot resenärer och samspelar på detta sätt med Trafikverkets 

verksamhet. Denna förändring är särskilt tydlig inom 

trafikinformationsområdet där en rad globala aktörer förser resenärer med 

navigeringstjänster och störningsinformation.  

  

En av dessa aktörer är Waze (som ägs av Google). De har idag en stor 

användarbas både i Sverige och internationellt och tjänsten bygger på att 

användarna både passivt och aktivt rapporterar trafikinformation. Aktiv 

rapportering kan i detta sammanhang vara rapportering av incidenter på 

vägnätet och passiv rapportering innebär att tjänsten automatiskt samlar in 

aktuella flöden och restider. Waze erbjuder sedan en tid tillbaka offentliga 

organisationer som ex. myndigheter och kommuner att använda sådana data 

genom ett program som kallas "Connected Citizens Program” (CCP). Idag är ett 

stort antal regioner och nationer engagerade i detta arbete globalt, men i Sverige 

är deltagandet ännu mycket begränsat. Inom ramen för programmet delas data 

utan några betalningar mellan Waze och övriga deltagare i programmet.  

 

I ett framväxande ekosystem av aktörer som gemensamt skapar ett värde för 

resenärer krävs ett nytt förhållningssätt, till exempel i termer av nya typer av 

relationer, arbetssätt och IT-infrastruktur. Trafikverket blir i sådana ekosystem 

både producent av data och konsument av data. 

 

För att Trafikverket ska kunna använda data från externa parter behöver dock 

en rad frågeställningar undersökas. Exempel på sådana frågeställningar är på 

vilket sätt sådant användande går i linje med befintliga strategier samt möjliga 

tillämpningsområden. Det är idag dessutom oklart hur användbar denna data är 

för den operativa verksamheten eller för andra ändamål. Håller informationen 

tillräckligt god kvalitet för att kunna användas vid trafikledning, trafikanalys 

och för annat stöd i verksamheten? 

 

Utöver att Waze kan tjäna som indatakanal är tjänsten (tillsammans med andra 

tjänsteleverantörer) en viktig kanal för att nå ut med trafikinformation till 
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trafikanter. För att uppnå önskvärd nytta krävs därför en dialog med 

tjänsteleverantörerna (i detta fall Waze). 

Projektgenomförande 

Projektet har delats in i ett antal mindre arbetspaket för att genomföra 

projektet: 
• Grundförutsättningar – detta arbetspaket syftade till att säkerställa att 

nödvändiga förutsättningar för deltagande i CCP kom på plats. Detta 
arbetspaket har innefattat avtalsskrivande samt kartläggning och 
igångsättande av datautbyte mellan Waze och Trafikverket  

• Omvärldsanalys – syftet med detta arbetspaket var att få en bild av hur 
andra aktörer globalt valt att nyttja samarbete med Waze. Detta 
arbetspaket har dels genomfört omvärldsbevakning genom besök på 
CCP:s årliga konferens, desk research samt genom det material som 
tillhandahålls genom CCP (e-postforum, månatliga konferenssamtal 
samt resurser på CCP:s portal). 

• Ytterligare användningsområden – fokus för projektet har varit att 
undersöka dataleveransen genom standard- och anpassade verktyg på 
Trafik Stockholm. Detta arbetspaket har dessutom undersökt både andra 
aktörer och andra delar av CCP och hur dessa skulle kunna användas av 
Trafikverket. Här har exempelvis dialoger förts med Sveriges Radio.  

• Konsekvensanalys – inom detta arbetspaket har ett antal workshops och 
intervjuer genomförts för att tydliggöra konsekvenserna för Trafikverket 
vid ett fördjupat samarbete med Waze.  

• Prototyputveckling – detta arbetspaket har haft fokus på att ta fram en 
prototyp till verktyg som kan användas av trafikledare på Trafik 
Stockholm. Arbetet har utgått från behoven hos trafikledarna samt de 
förutsättningar som finns utifrån hur den data som levereras av Waze är 
utformad. Genom prototypen blir det möjligt att operativt utvärdera 
informationen från Waze i den skarpa trafikledningsmiljön på Trafik 
Stockholm.  

• Rapportering och disseminering – inom detta arbetspaketet har arbetet 
inom projektet kommunicerats och rapporterats. Detta har bland annat 
skett genom en presentation på Transportforum i januari 2018, genom 
denna rapport och genom ett antal mindre presentationer/möten.  

 

Projektet har varit organiserat med en projektgrupp bestående av Beatrice 

Gustafsson (Trafik Stockholm), Alexander Nilsson (Trafik Stockholm), Otto 

Åstrand, (Trafik Stockholm), Per-Olof svensk (Trafikverket), Daniel Rudmark 

(RISE Viktoria) och Elias Arnestrand (Zeto AB). Denna grupp har arbetat med 

datainsamling, utformning av projektet och analys av materialet. Projektledare 

har varit Daniel Rudmark och handläggare Per-Olof Svensk. 

 

Projektet har haft en styrgrupp som utöver projektgruppen bestått av Susanne 

Planath (Trafikverket) och Johanna Karlsson (Trafik Stockholm). Susanne 
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Planath har agerat sponsor för projektet. Under projektet har totalt tre 

styrgruppsmöten genomförts.  

 

Inom ramen för projektet deltog Beatrice Gustafsson, Alexander Nilsson och 

Elias Arnestrand på Waze årliga konferens Waze Summit den 16-17 oktober 

2017.  

 

Utöver personer i projekt- och styrgruppen har följande personer intervjuats 

eller deltagit i workshops/arbetsmöten: 

 

Åsa Pensjö, Trafikverket 

Karolina Andgrim, Trafikverket 

Elin Dahlgren, Trafikverket 

Joakim Barkman, Trafikverket 

Aro Uvemark, Trafikverket 

Helena Svan, Trafikverket 

Jonas Jäderberg, Trafikverket 

Tomas Julner, Trafikverket 

Gunilla Thyni, Trafikverket 

Svante Möller, Trafik Göteborg 

Torvald Asplund, Trafik Göteborg 

Tomas Granryd, Sveriges Radio 

Anders Joachimsson, Waze Kartcommunity 

Ulrik Améen, Waze Kartcommunity 

 

 

Följande rapport har primärt skrivits av Daniel Rudmark och Elias Arnestrand, 

med stöd av övriga medlemmar i projekt- och styrgruppen. 

 

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att utvärdera om data från en extern aktör (som i detta 

projekt är Waze) har potential att skapa ett värde för Trafikverkets verksamhet 

samt vilka konsekvenser detta en sådan användning skulle få. Målet har varit – i 

det fall programmets värde varit tillräckligt – att etablera ett beslutsunderlag för 

fortsatt deltagande i CCP för Trafikverket. 

 

Avgränsningar 

Projektet har inte implementerat några skarpa lösningar, utan har endast 

genom piloter skapat ett underlag för att fatta beslut om ev. fortsatt arbete inom 

Trafikverket.  
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Vad är Waze? 

Waze är primärt en app som riktar sig till bilförare och erbjuder navigeringsstöd 

och aktuell trafikinformation. Utöver navigeringsstöd tar tjänsten hänsyn till 

aktuell trafiksituation och vägleder bilföraren till den rutt som är optimal 

utifrån gällande förutsättningar. Appen samlar in information från sina 

användare för att ständigt ha en aktuell bild av situationen, dels genom passiv 

information (aktuell hastighet) men även genom att användaren aktivt 

rapporterar händelser längst med vägen samt ger återkoppling om något inte 

stämmer (exempelvis genom tumme upp för händelser som är korrekta).  

 

Historik 

Waze startades 2006 av det israeliska företaget Free Map Israel. 2013 köptes 

företaget upp av Google men drivs fortfarande som en separat enhet inom 

Google. I viss utsträckning sker datautbyte mellan navigeringsfunktionaliteten i 

Google Maps och Waze, men tjänsterna har olika utformning och presenteras 

mot användare under separata varumärken. Stora delar av utvecklingen av 

Waze sker fortfarande i Israel.1  

 

Tjänsten riktar sig i dagsläget inte till yrkesförare av lastbilar eller andra 

grupper med speciella behov (såsom vilotidsregler, höjd eller 

viktbegränsningar), även om det inte innebär att tjänsten inte kan användas 

även av denna målgrupp. 2 Exempelvis kan vägsegment regleras så att endast 

Taxi är tillåtet3 – vilket skulle kunna vara användbart för taxichaufförer.  

 

I många regioner (globalt) har Waze nått en omfattande användarbas och blir 

därigenom en helt avgörande kommunikationskanal för offentliga aktörer som 

behöver nå ut till resenärer med information om exempelvis trafikpåverkande 

vägarbeten. Att informationen i Waze är korrekt har även kommit att bli 

avgörande för arrangörer av event (exempelvis stora arenor i USA) för att 

säkerställa att besökare når rätt plats i tid och för att undvika trafikkaos i 

anslutning till evenemangen. 4 

 

Det har genom åren blivit tydligt för Waze att deras data även är relevant för 

andra aktörer och man har därför startat upp olika samarbetsprojekt för att 

kunna dela sin information med offentliga aktörer. Programmet heter 

Connected Citizens Program och engagerar runt 200 regionala aktörer globalt. 

                                                      
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Waze 
2 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
3 Uppgift från representanter av kartcommunityt 
4 Atlanta Hawks och Atlanta Braves, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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Utöver att dela data är programmet även ett sätt för Waze att utveckla sin 

tillgång till data från offentliga aktörer samt i vissa fall bidrag med att sprida 

tjänsten och därigenom få en större användarbas. Waze har även ett 

motsvarande program för nyhetsredaktioner (TV, radio och digitala kanaler) där 

man ger dessa aktörer möjlighet att samspela med Waze-plattformen. Även 

detta är ett sätt för Waze att genom lokala parterskap skapa en större lokal 

användarbas.  

 

Tjänst mot slutanvändare 

Tjänsten Waze tillhandahålls primärt genom appar för Android och iOS. 

Apparna för de båda operativsystemen liknar varandra och är på många sätt 

uppbyggda på ett sätt som liknar andra navigeringstjänster på marknaden, men 

har i tillägg ett stort fokus på att dela information om aktuell status i 

trafiksystemet mellan användare.  

 

Apparna kan aktiveras utan att en specifik destination anges och visar då aktuell 

position på en karta tillsammans med aktuella trafikhändelser i närområdet. 

När tjänsten är påslagen rapporteras automatiskt användarens position och hur 

snabbt fordonet rör sig till Waze. Användaren kan även med ett fåtal 

knapptryckningar rapportera in händelser manuellt i appen. Aktuell position 

anges på detta sätt automatiskt och användaren väljer vilken typ av händelse 

som inträffat, exempelvis tät trafik, stillastående fordon eller olycka. Det finns 

möjlighet att komplettera rapporten med ett foto.  

 

Om användaren anger en destination för sin resa presenteras förslag på resväg 

tillsammans med alternativa resvägar som är längre eller med en längre restid. 

Det finns även möjlighet att planera via en specifik plats. De platser som kan 

anges vid reseplanering hämtas dels från användarens egna kontakter i 

telefonboken, dels från Google och dels från Waze egen karta. Det finns även 

möjlighet att koppla samman Waze till telefonens kalander och användaren kan 

på detta sätt få påminnelser om när det är dags att åka för att komma i tid till 

planerade händelser utifrån aktuell trafiksituation. Restiden för olika resvägar 

beräknas utifrån aktuell kösituation samt aktuella trafikhändelser. Denna 

beräkning görs om var femte minut under pågående resa och om en bättre 

resväg hittas presenteras den för användaren. 5 

 

Waze tar hänsyn olika historiska restider för olika dagar i veckan och för olika 

tider under dygnet. I tjänsten kan användaren få en presentation som visar vilka 

tider på dygnet som resan kan genomföras med kortast restid. Tjänsten 

innehåller även funktionalitet för att dela information om en resa med andra 

                                                      
5 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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personer, så att dessa kan följa din estimerade ankomsttid och se aktuell 

position för fordonet på en karta.  

 

I tjänsten finns information om aktuella hastighetsbegränsningar och en symbol 

på skärmen visar aktuell tillåten hastighet samt markerar om denna hastighet 

överskrids. Waze presenterar bensinstationer och användare kan dela 

information om aktuella priser på olika bensinstationer. 6 

 

Användarna får poäng genom att skicka in rapporter och genom att ha tjänsten 

igång under resor. Det finns topplistor både nationellt och globalt samt ett 

klassningssystem där användare med stort antal poäng flyttas till en mer 

exklusiv kategori.  

 

Waze har integrerat reklam i tjänsten dels genom att visa information om 

exempelvis närmaste snabbmatskedja när fordonet står stilla (exempelvis vid ett 

rödljus) samt genom att tydliggöra vissa aktörer på ett mer framträdande sätt i 

kartan. Waze har en även integration med musiktjänsten Spotify så att 

musiktjänsten kan styras direkt från navigeringstjänsten och på motsvarande 

sätt kan navigeringen visas i Spotify.  

 

Waze lanserades under 2017 även för integrerade fordonsdatorer genom 

plattformen Android Auto (som används av bland andra Renault, BMW och 

Volkswagen) och under 2018 lanserades även stöd för tjänsten 

SmartDeviceLink vilket möjliggör för iOS-plattformar att visa upp tjänsten 

integrerat i bilen. Apples egna plattform CarPlay stödjer dock inte andra 

navigeringstjänster än de som tillhandahålls av Apple. 7 

 

Hur fungerar Waze? 

Waze bygger på generella algoritmer som beräknar resvägar och ETA 

(estimerad tid för ankomst). Algoritmerna använder både statisk och dynamisk 

information för beräkningarna. Den statiska informationen består av ett vägnät 

som uppdateras en gång per dygn, historiska hastigheter för varje vägsegment 

med en upplösning på 30-minutersperioder under dygnet samt en regionala 

tillägg. Exempel på regionala tillägg är exempelvis ”crime risk” som exempelvis 

lagts till för olika områden i Brasilien. Den dynamiska informationen består av 

realtidsinformation om hastigheter, realtidsinformation om vägavstängningar 

samt information om användarens preferenser. Vägavstängningar rapporteras 

antingen av användare, av kartcommunityt (se kapitel Waze kartcommunity) 

eller av samarbetspartners. 8 

                                                      
6 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
7 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
8 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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Utmaningen för denna typ av tjänst är att hantera ständiga förändringar och 

löpande erbjuda resenären uppdaterad information om bästa resväg och ETA (i 

jämförelse med tjänster som till exempel Google Maps som tillhandahåller en 

statisk vägbeskrivning). Det optimala reseförslaget avgörs av hastighet, 

smidighet (tex många svängar i korsningar), användarpreferenser, 

förutsägbarhet (algoritmen premierar reseförslag med långa vägsegment, få 

svängar och att exempelvis köra igenom en parkeringsplats). 9 

 

Omfattande ”de-tours” (nya reseförslag) som uppkommer under en pågående 

resa till följd av förändringar (tex en olycka eller köbildning) presenteras bara i 

de fall resan sparar mer än 5 minuter eller mer än 5 km körväg. 10 

 

Mindre ”de-tours” kan vara en U-sväng och presenteras även om de sparar 

mindre tid/sträcka. 11 

 

För att kunna ge korrekta estimeringar av ankomsttid behöver algoritmerna ta 

hänsyn till olika förutsättningar beroende på veckodag och säsong (utöver tid på 

dygnet). Waze har därför en datamodell med historiska restider där man 

använder 13 trafikprofiler (5 för ordinarie vardagar, 5 för sommarvardagar, 2 

för lördag-söndag samt en för helgdagar). Profilerna byggs upp av historiska 

restider och avspeglar därmed ”en normal tisdag”, ”en normal tisdag på 

sommaren” etc.   12 

 

Utvecklingsplaner för Waze13 

Utvecklingen av tjänsten är omfattande och sker både utifrån ett generiskt 

globalt perspektiv och kopplat till lokala behov på specifika marknader runt om 

i världen. Behoven i olika regioner kan skilja sig avsevärt beroende på 

exempelvis kultur, lagstiftning och faktiska problem/utmaningar för en förare. 

Exempel på uttryckta önskemål från regionala trafikmyndigheter är: 

 

• Nya symboler/ikoner som tydliggör närvaro av Vägassistans.  

• Telefonnummer till lokala funktioner för Vägassistans eller 

räddningstjänst.  

• Möjlighet för underhållsentreprenörer att rapportera in pågående 

arbeten direkt till Waze.  

• Fullständigt stöd för inmatning baserat på tal.  

                                                      
9 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
10 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
11 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
12 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
13 Diskussioner under Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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• Bättre möjligheter att rapportera in trasig infrastruktur (tex trasiga 

trafiksignaler) 

• Stöd för att ta emot realtidsinformation om järnvägsövergångar 

(bommar som fälls).  

• Stöd för miljözoner med begränsningar för fordonstrafiken.  

• Tillfälliga parkeringsplater i samband med events.  

 

Hur denna typ av krav prioriteras och i vilken takt de implementeras styrs av 

Waze. Utvecklingsplanerna för denna typ av regionala funktioner delas endast i 

begränsad omfattning.  

 

Mer generella utvecklingsplaner för tjänsten delas också i begränsad omfattning 

med samarbetspartners (av konkurrensmässiga skäl). Även många detaljer 

kring hur algoritmerna som används av tjänsten delas endast i begränsad 

omfattning med samarbetspartners av samma anledning.  

 

Ett större utvecklingsinitiativ som pågått under flera år är utvecklingen av Waze 

Carpooling. Denna tjänst kopplar ihop användare av Waze med personer som 

söker efter en transport och ”vill ha skjuts” av Wazare med plats över i bilen. 

Genom den stora kundbasen och detaljerad information om förarnas färdplaner 

kan tjänsten på ett intelligent sätt matcha behov och efterfrågan. Genom 

tjänsten ersätts bilföraren för drivmedelskostnader av passageraren. Waze ser 

inte detta som en taxitjänst, utan beskriver det som en samåkningstjänst där 

syftet inte är att föraren ska göra en förtjänst på att ”ta upp liftare”. Tjänsten har 

körts som pilot i ett antal utvalda geografiska områden och i Los Angeles har 

även den lokala kollektivtrafikmyndigheten subventionerat resorna med Waze 

så att passageraren inte behöver betala mer än vad en kollektivtrafikbiljett 

kostar. 14 

 

I tjänstens algoritm arbetar man på mer distinkta och mer intuitiva förslag till 

alternativa reseförslag i händelse av exempelvis olyckor. Redan idag ges 

proaktiv information till resenärer som kan komma att påverkas av en onormal 

trafiksituation (innan avresa), men man arbetar på bättre sätt att prognostisera 

hur ett område påverkas av en trafikhändelse (tex genom att vägnätet kring en 

avstängd väg blir överbelastat). Vidare arbetar man på möjligheten att undvika 

problematiska eller farliga svängar, vilket kommer att implementeras genom 

crowdsourcing. 15 

 

                                                      
14 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 samt 
https://www.waze.com/sv/carpool 
15 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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Utveckling pågår även för att kunna definiera antal passagerare i fordonet, 

drivmedelstyp och liknande parametrar som påverkar i vilka körfält det är 

tillåtet att köra i vissa regioner. På motsvarande sätt arbetar man för att införa 

stöd för registreringsskyltsbaserade restriktioner (tex att endast jämna nummer 

får köra vissa dagar etc) i samband med höga utsläppsnivåer. Även en mer 

personbaserad ETA baserad på individuella körbeteenden testas. 16 

 

Vidare pågår arbete för att tydligare kunna definiera problemområden eller 

farliga områden och genom detta kunna uppmärksamma föraren på detta. Detta 

kan till exempel vara skolområden, järnvägsövergångar eller vägavsnitt med 

höga olycksfrekvenser. Man arbetar även med utökad funktionalitet för att 

vägvisa till lediga parkeringsplatser bland annat genom partnerskap med 

parkeringsbolag (som har realtidsinformation). 17 

 

Det finns inga kända planer på att utveckla multimodal funktionalitet som att 

exempelvis hänvisa förare till kollektivtrafikalternativ.  

 

Waze i Sverige 

Värdet i tjänsten Waze är starkt beroende av antalet användare av tjänsten. Det 

är först när tjänsten når en bred användning som ett mervärde uppstår från den 

information som samlas in av andra användare. I flera storstadsregioner i 

Nordamerika har Waze blivit en de facto-standard avseende navigering. I 

Sverige är penetrationen lägre, men enligt uppgifter från Waze fanns det under 

2017 i snitt 258 500 aktiva användare per månad. Av dessa har 112 000 sin bas i 

Stockholm, 15 000 i Malmö och 26 000 i Göteborg. 18 

 

Även i den årliga kännedomsundersökning som genomförs inom ramen för 

Trafiken.nu-samarbetet utmärker sig Waze bland de digitala tjänsterna för 

trafikinformation. Trots den förhållandevis blygsamma användarbasen i 

Göteborg kommer ändå Waze i topp i denna undersökning när det kommer till 

användarnas totalbetyg för olika trafikinformationstjänster (snittbetyg 4,2 av 5 

för användare i Göteborgsregionen).19 

 

För att belysa aktiviteten bland användarna av Waze i Sverige, rapporterades 

under februari 2018 totalt 74 066 händelser från användare av tjänsten. Av 

dessa rörde 42 892 köer, 27 432 fara på väg, 3 203 olyckor och 536 

                                                      
16 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
17 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
18 Maildialog med Waze, 2017-11-28 
19 Trafiken.nu i Göteborgsområdet – 2017, 2017-10-04 
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vägavstängningar. I tillägg rapporterade Trafikverket in ytterligare 4 033 

händelser via sin Datex II-kanal.20 

  

                                                      
20 Baserat på den dataström som tillgängliggörs inom ramen för Waze CCP (se avsnitt 
Dataström för mer information) 
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Waze samarbetsprogram 

Kopplat till Waze finns ett flertal samarbetsprogram som syftar till att öka 

spridningen av den data som samlas in av Waze. Nedan ges en kortare 

beskrivning av dessa. 

 

Waze kartcommunity 

En central del i ekosystemet runt Waze är det kartcommunity som hanterar 

Wazes underliggande kartmaterial. Kartcommunityt består helt av frivilliga 

användare och har som uppgift att se till att kartdata och ruttning fungerar 

korrekt i en viss region. Communityt står också för översättningar av nya 

versionen av appen. I Sverige uppdateras kartan av ca 250 – 300 redigerare 

varje månad21. 

 

Kartcommunityt är självreglerande och bygger på meritokratiska principer, på 

liknande sätt som Wikipedia och Open Source22. Detta innebär att Waze inte 

aktivt styr kartcommunityt utan att den enskilde individen istället samlar poäng 

genom att göra kartuppdateringar som visar sig vara korrekta. Ju mer poäng en 

enskild redigerare samlar, desto högre placerar sig personen i communityns 

hierarki och denne för kan därmed redigera ett större område. Högst upp i 

hierarkin finns s.k. country managers som har möjlighet att redigera kartor i 

hela landet/delstaten. 

 

Waze lanserades med idéen att användarna själva skulle skapa kartmaterialet 

från grunden. Genom att användare av tjänsten körde på en väg skapades med 

hjälp av telefons GPS-position en kartrepresentation av den körda sträckan (om 

ingen Waze-användare tidigare kört där). Idag täcks hela Sveriges vägnät av 

Waze. Numera har Waze frångått principen med att inte använda andras 

kartmaterial och tjänsten uppdateras kontinuerligt av kartcommunityt med 

olika kartdata från ex. myndigheters öppna data. Även s.k. points-of-interests 

och bilder från street view importeras från Google Maps in i tjänsten23.  

 

För att kartan ska vara korrekt finns en mängd olika uppgifter som 

kartcommunityt måste hantera, ex.: 

• Vägavstängningar, både planerade och i realtid (som konsekvens av 
exempelvis allvarliga olyckor) 

• Omskyltning av högsta tillåtna hastighet 

• Invigning av nya vägsegment och påfarter 

                                                      
21 Uppgift från representanter av kartcommunityt. 
22 Se https://wiki.waze.com/wiki/Your_Rank_and_Points för mer information 
23 Uppgift från representanter av kartcommunityt. 

https://wiki.waze.com/wiki/Your_Rank_and_Points
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• Särskilda händelser som innebär många tillfälliga vägomläggningar, ex. 
motionslopp och internationella möten 

 

Att hålla kartmaterialet uppdaterat är en utmaning enligt medlemmarna av 

communityn eftersom de måste se till att bli medvetna om att en uppdatering 

kommer ske. Detta sker främst på två sätt: 

• Bevakning av olika webbplatser, ex. från kommuner och Trafikverket där 
sådana förändringar tillkännages. I många fall måste tolkningar göras 
om hur en text kring ex. en avstängning faktiskt ska representeras i 
kartan (vilket riskerar leda till missvisande kartmaterial).  

• Trafikverkets tjänst ”NVDB på webb”24. I det fall data finns är detta är en 
föredragen källa då NVDB är mer exakt.  

 

För underlätta uppdatering av kartmaterialet utvecklas egna verktyg av 

kartcommunityt som möjliggör att maskinläsbara data kan läsas direkt in i 

tjänsten (i.s.f. att den manuellt läggs in i kartverktyget).25 

 

Det finns även begräsningar i Waze som gör att alla trafiksituationer inte 

hanteras korrekt i kartan26: 
• Det saknas stöd för variabla hastigheter (ex. tids- och säsongsstyrda 

hastighetsbegränsningar) 
• Det går inte att lägga in vissa typer av vägavsnitt med förbjuden 

genomfart (exempelvis beroende på vägavsnittets storlek eller om 
förbudet gäller olika tider och dagar i veckan). Då avgörs från fall till fall 
om vägavsnittet helt ska markeras som avstängt eller sakna 
begränsningar (vilket kan leda till att användaren leds igenom ett 
vägavsnitt med förbjuden genomfart). 

• Den data som används som underlag till kartuppdateringar måste vara 
öppen och tillgänglig för allmänheten (av licensskäl). 
 

Jämförelse av kartbilder 

Som en del i projektet har Wazes kartor jämförts med andra populära 

karttjänster för att undersöka i vilken grad det frivilliga communityt står sig mot 

andra populära karttjänster. Projekt har i detta syfte gjort två nedslag: 

 

Den 17 november avslutades EU-toppmötet i Göteborg. När delegaterna skulle 

färdas från konferenslokalen på Eriksberg, Hisingen till Landvetters flygplats 

stängdes stora delar av Göteborgs kringfartsleder av. I de olika kartor som 

undersöktes var det dock olika tydligt vilka sträckor som faktiskt var avstängda. 

 

                                                      
24 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket  
25 Uppgift från representanter av kartcommunityt. 
26 Uppgifter från representanter av kartcommunityt. 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
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I Trafikverkets tjänst ”Läget i trafiken” framgick inte att flera stora leder var 

avstängda. Den enda indikation som gavs var en symbol i kartan (”A” i Figur 1 

nedan) som gav ytterligare och mer allmän information om avstängningar. Den 

gröna färgen på genomfartslederna gav istället en indikation om att det rådde 

fri-farts-omständigheter trots den sena eftermiddagen. 

 

 
Figur 1 - Karta "Läget i Trafiken" under EU-toppmöte 2017-11-17 15:33 

I Trafiken.nu:s karttjänst gavs en tydlig varning om att det rådde stora 

trafikstörningar i Göteborgsområdet med anledning av EU-toppmötet (”B” i 

Figur 2 nedan). Dessutom fanns symboler i kartan som indikerade pågående 

avstängningar (”C” i Figur 3 nedan) (dock inte deras exakta utbredning). Även 

här indikerade den gröna färgen dock friflödestrafik. 
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Figur 2 - Karta "Trafiken.nu" under EU-toppmöte 2017-11-17 15:38 

 

 
Figur 3 - Karta "Trafiken.nu" under EU-toppmöte 2017-11-17 15:37 

I Wazes karta var däremot hela den avstängda vägsträckan tydligt uppmärkt 

som avstängd (röd-vit markering) under den period då trafiken var avstängd för 

ordinarie bilister (se Figur 4 nedan). 
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Figur 4  - Karta "Waze " under EU-toppmöte 2017-11-17 15:36 

 

Ett annat nedslag gjordes på kvällen den 11 december 2017. Då genomfördes ett 

vägarbete på Norra Länken som medförde att den var avstängd en del under 

sena kvällen. 

 

På Trafiken.nu:s karta finns symboler i mitten av de avstänga områdena som 

indikerar avstängningen. Däremot är det svårt att se de exakta avstänga 

avsnitten. 

 
Figur 5 - Karta "Trafiken.nu " under avstängning Norra Länken  2017-12-11 22:35 
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På Google Maps finns symboler på samma plats, samt några av de avstänga 

vägavsnitten uppmärkta (röd-vit markering). Kartan indikerar dock fortsatt 

frifartstrafik. 

 

 
Figur 6 - Karta "Google Maps " under avstängning Norra Länken 2017-12-11 22:26 

Karttjänsten ”Here” har markerat början på avstängningarna och den avstängda 

sträckan saknar information om nuvarande trafikläge (vit). Däremot framgår 

det inte tydligt av kartan att den icke-trafikerade sträckan är avstängd. 

 
Figur 7 - Karta "Here" under avstängning Norra Länken 2017-12-11 22:28 

I den kartbild som Waze visar, finns hela den avstängda vägsträckan tydligt 

markerad som avstängd.  
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Figur 8 - Karta "Waze " under avstängning Norra Länken 2017-12-11 22:26 

 

Waze CCP 

En annan del av ekosystemet runt Waze är Connected Citizens Program – 

CCP27. Det är detta samarbetsprogram som Trafikverket tagit del av i det projekt 

som skrivit denna rapport och därigenom getts tillgång de i programmet 

ingående tjänsterna och dataströmmarna. CCP grundades 2014 och idag 

omfattar programmet över 100 partners. Programmet vänder sig till offentliga 

väghållande och trafikledande aktörer och har nått högst penetration bland 

nordamerikanska myndigheter (men även ett flertal europeiska myndigheter 

deltar i programmet). I Sverige är förutom Trafikverket även Helsingborgs stad 

partner i CCP.28 

 

Även om medlemskap i CCP är kostnadsfritt, ställs ett antal motkrav för 

deltagande i programmet. Dels måste ett standardavtal godkännas elektroniskt 

(genom en verifierad e-postadress) – detta avtal återfinns i Bilaga 1 – Avtal 

CCP-medlemskap. En viktig begräsning i detta avtal är att de data som 

Trafikverket får från Waze inte får vidarebefordras till tredje part (exempelvis 

som öppna data). Analyser av historiska data från Waze får heller inte 

publiceras öppet (utan särskilt medgivande). Däremot får myndigheter skapa 

tjänster för såväl internt bruk som mot trafikanter, vilka bygger på data från 

Waze. I sådana fall måste dock korrekt hänvisning göras29. 

                                                      
27 Se https://www.waze.com/sv/ccp för mer information, 
28 Maildialoger med Waze samt https://www.waze.com/sv/ccp 
29 https://sites.google.com/site/wazeccpattributionguidelines/home  

https://www.waze.com/sv/ccp
https://www.waze.com/sv/ccp
https://sites.google.com/site/wazeccpattributionguidelines/home
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Förutom tecknande av avtalet ovan behöver den offentliga myndigheten 

tillgängliggöra ett antal fördefinierade datamängder till Waze (myndigheten får 

då ta del av information inom samma geografiska område som de data som 

laddas upp täcker). Dessa är: 

 

• Planerade och uppkomna avstängningar 
• Olyckor 

 

I tillägg finns ett antal ytterligare datamängder som Waze har stöd för att ladda 

upp (men som ej krävs): 
• Hastighetsbegränsningar 
• Parkeringar 
• Adresser 
• Realtidsflöden för snöplogar och avfallsbilar 
• Härbärgen och uppsamlingsplatser vid akuta situationer 
• Stora trafikhändelser (ex. evenemang och statsbesök) 

 

Idag tar Waze del av planerade och uppkomna vägavstämningar samt 

trafikolyckor för hela Sverige via Trafikverkets öppna Datex II-kanal. Waze får 

alltså idag inte ta del av någon exklusiv data från Trafikverket.  

 

Ett problem med dagens datainläsning rör inläsning av vägavstängningar via 

Datex II-kanalen där endast mittpunkten på den avstängda sträckan markeras 

(inte hela sträckan eller vilka körfält som påverkas). Enligt experter på 

Trafikverkets Datex II-kanal gjordes tidigare en koppling till avstängda segment 

som en referens till kartdata i NVDB, vilket gjorde tolkning av avstängningens 

omfattning svårtolkad för de aktörer som inte använde NVDB. Sedan en tid 

exporteras dock dessa sträckningsdata i formatet OpenLR30 som möjliggör 

koppling till annat kartdata.  

 

Resurser i CCP 

Om en myndighet deltar i CCP finns ett antal olika resurser som kan användas 

för att bättre hantera datautbytet med Waze. 

 

Dataström 

En central del i programmet är den dataström som Waze tillhandahåller inom 

ramen för programmet. Den data som myndigheter får tillgång till är både 

passivt rapporterat data (hastigheter på vägavsnitt) och aktivt 

användarrapporterade händelser som ex. olyckor, bil i vägren och 

                                                      
30 Se https://en.wikipedia.org/wiki/OpenLR för mer information 

https://en.wikipedia.org/wiki/OpenLR
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trafikstockningar31. Dataströmmen ger lite värde i sig och myndigheter bygger 

antingen egna tillämpningar baserade på dataströmmen alt. integrerar 

dataströmmen i befintliga system. Inom projektet har en tillämpning utvecklats 

och vidare undersökningar pågår kring kvaliteten på denna dataström. 

 

Traffic View Tool 

Traffic View Tool är ett verktyg som visualiserar data från Waze32. Verktyget 

ingår i programmet och behörigheter kan administreras via CCP-programmets 

portalgränssnitt (se avsnitt Waze CCP Partner Portal). Traffic View Tool 

innehåller följande komponenter: 

En karta med live-trafik över det valda området (se Figur 9). Kartan ger en 

överblick över trafikläget och en möjlighet att se vilka pågående incidenter som 

rapporterats. 

 

 
Figur 9 – Traffic View Tool - kartbild 

                                                      
31 Se https://developers.google.com/waze/data-feed/overview för en detaljerad 
specifikation  
32 Länk till verktyget: https://www.waze.com/sv/trafficview (kräver inloggning). 
Dokumentation finns på  
https://support.google.com/waze/partners/answer/7246755?hl=en&ref_topic=706419
0  

https://developers.google.com/waze/data-feed/overview
https://www.waze.com/sv/trafficview
https://support.google.com/waze/partners/answer/7246755?hl=en&ref_topic=7064190
https://support.google.com/waze/partners/answer/7246755?hl=en&ref_topic=7064190
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Som analysstöd finns också en övergripande bedömning av trafikläget – en 

”waze-o-meter” (se Figur 10). Bedömningen tar hänsyn till trafiksituationen 

inom det valda området genom att analysera hur stor andel av trafiken som har 

frifart, köer etc. Bedömningarna färgkodas från grön (frifart-trafik) till mörkröd 

(helt stillastående trafik). 

 

 
Figur 10 - Traffic View Tool - Waze-o-meter 

Traffic View Tool indikerar också om någon trafik som avviker negativt från det 

normala mönstret uppträder (se Figur 11). Om det finns en bättre väg runt det 

problematiska området ges en länk till denna. 

 

 

Figur 11 - Traffic View Tool - Ovanlig Trafik 

Slutligen finns möjligheten att i Traffic View Tool själv definiera vägavsnitt som 

ska bevakas, s.k. bevakningslistor (se Figur 12). Detta ger ex. en trafikledare 

möjlighet att hålla koll på t.ex. viktiga leder där problem ofta uppstår.  

 

 
Figur 12 - Traffic View Tool - Bevakningslista 
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Support 

Varje partner har en utpekad kontaktperson som kan bistå med specifika frågor 

kring programmet i stort och vidareförmedla frågor till rätt kontaktperson inom 

Waze organisation. Teknisk support sker genom ett särskilt 

felanmälansformulär33 som sedan behandlas av Waze.  

 

E-postlista 

Waze CCP har en e-postlista34 där främst programmets myndighetspartners 

(men även representanter från Waze) har möjlighet att diskutera hur 

programmets används, visa tillämpningar och föreslå förändringar. Varje 

månad skickas ung 40-50 meddelanden i listan. För att få tillgång till e-

postlistan måste användaren finnas inlagd i portalgränssnittet (se avsnitt Waze 

CCP Partner Portal).  

 

Onlinemöten 

På regelbunden basis genomförs olika online-möten som är öppna för 

programmets partners. Det finns tre olika sådana möten: 
• On-boarding meetings – för de aktörer som är nya i Waze CCP 
• Q&A sessions – ett månatligt tillfälle för att ställa frågor till anställda hos 

Waze 
• Monthly Call – ett månatligt rapporteringsmöte där nyheter presenteras 

och där oftast någon fallstudie som inkluderar data från Waze CCP 
demonstreras. 

De e-postadresser som registrerats som använda i portalgränssnittet (se avsnitt 

Waze CCP Partner Portal) får inbjudan till dessa möten. 

 

Waze CCP Partner Portal 

För att hantera en ansluten organisations CCP-resurser finns en portallösning - 

Waze CCP Partner Portal (även kallad partnerdash)35. Portalen kan 

administrera följande delar: 

1. Kontaktpersoner för CCP-programmet för den aktuella organisationen (i 

detta fall Trafikverket) 

2. Övriga användare med tillgång till portalen. Detta kräver att det finns ett 

Google-konto kopplat till den aktuella e-postadressen (det kan antingen 

                                                      
33 
https://support.google.com/waze/partners/answer/7254143?hl=en&ref_topic=632442
4  
34 https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/connected-citizens-
partners&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=false (kräver inloggning= 
35 https://partnerdash.google.com/partnerdash/  

https://support.google.com/waze/partners/answer/7254143?hl=en&ref_topic=6324424
https://support.google.com/waze/partners/answer/7254143?hl=en&ref_topic=6324424
https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/connected-citizens-partners&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=false
https://groups.google.com/forum/embed/?place=forum/connected-citizens-partners&showsearch=true&showpopout=true&showtabs=false
https://partnerdash.google.com/partnerdash/
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vara en ny Gmail-adress eller att ett Google-konto knyts till en befintlig 

e-postadress)36 

3. Ange hur och vilka data som ges till Waze. I dagsläget finns inte 

Trafikverkets Datex II-kanal med i denna del av portalen då 

integrationen sattes upp före Trafikverkets medlemskap i Waze CCP. 

4. Ange vilka resurser som används från Waze CCP.  

a. För att lägga till nya användare i Traffic View Tool krävs att dessa 

också har ett konto i Waze med samma e-postadress som finns 

registrerad i portalen (se punkt 2 ovan)37 

5. En kalender med olika Waze-relaterade evenemang som är inplanerade. 

Det är främst online-möten som visas här (registrerade medlemmar för 

även inbjudan till dessa möten via e-post). 

6. Diskussionsgrupper där medlemmar t.ex. kan ställa frågor, annonsera 

nya tillämpningar och ge förslag på nya funktioner i Waze CCP. 

Forumets inlägg distribueras också via e-post. 

7. Övriga resurser – innehåller specifikationer, presentationer från 

möten/konferenser och länkar till relevanta resurser. 

 

Årlig konferens 

Varje år genomförs en konferens öppen för medlemmarna i Waze CCP – Waze 

Partner Summit. Konferensen ägde rum i Paris 2016 och i New York 2017. 

Konferensen är global och hösten 2017 närvarade totalt ungefär 100 personer. 

Under evenemanget presenteras dels genomförd utveckling av tjänsten och 

planer för kommande utveckling, dels presenterar ett antal partnermyndighter 

hur man på olika sätt samarbetar med Waze. 38 

 

Öppen källkod 

Många myndigheter publicerar källkod öppet för de applikationer som skapats 

baserat på Wazedata. Givet en sådan öppen publiceringsmodell av källkod blir 

dessa resurser också indirekt tillgängliga för svenska myndigheter. Några 

exempel på sådana tillämpningar är: 
• Kod för att hämta en dataström från Waze samt publicera den i Amazons 

moln för ytterligare utforskning39. Publicerat av staden Los Angeles, 
USA. 

• Kod för att hämta en dataström från Waze och serialisera den i en 
databas. Publicerat av i samarbete mellan flera amerikanska städer40. 

                                                      
36 Se https://accounts.google.com/SignUp?hl=en för att skapa nytt Google-konto (med 
ny eller befintlig e-postadress) 
37 Att skapa en ny Waze-användare med samma adress som finns registrerad i portalen 
kan ske via https://biz.waze.com/broadcasters/register/?locale=en   
38Information under Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
39 https://github.com/CityOfLosAngeles/WazeCCPProcessor  
40 https://github.com/CityofDenver/WazeCCPProcessorV1  

https://accounts.google.com/SignUp?hl=en
https://biz.waze.com/broadcasters/register/?locale=en
https://github.com/CityOfLosAngeles/WazeCCPProcessor
https://github.com/CityofDenver/WazeCCPProcessorV1
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Waze for broadcasters 

Waze har även ett separat partnerprogram för vidareförmedlare. Programmet är 

väl utbyggt och täcker idag över 250 städer globalt. Programmet är främst 

inriktat mot TV och Radio, men det pågår utveckling för att erbjuda tjänster 

även för digitala kanaler. Erbjudandet mot TV-kanaler består främst av en 

speciell app där trafikreportrar enkelt kan lägga ihop en bildserie med trafikvyer 

inför en sändning. För radiokanaler erbjuds Traffic View med sammanställd 

information om det aktuella trafikläget i kanalens region. TV och radiokanaler 

erbjuds även att i Waze bygga upp ett eget sub-community där de kan ge 

feedback till användare vars rapporter används i sändningar. Vissa radiokanaler 

har även spelat in kända radiopratare som röster till navigeringen i Waze. I 

dagsläget har ingen svensk radio eller TV-kanal etablerat ett samarbete med 

Waze, men inom ramen för projektet har kontakter etablerats mellan Sveriges 

radio och Waze. 41 
 

  

                                                      
41 Personal från Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 samt 
https://www.waze.com/sv/broadcasters 
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Tillämpningsområden 

Under arbetet inom projektet har ett antal möjliga tillämpningsområden 

identifierats där ett utökat samarbete med Waze kan skapa värde lokalt i 

Sverige. Nedan beskrivs de tillämpningsområden som har identifierats som 

mest relevanta ur ett regionalt perspektiv, utifrån dimensionerna realiserbarhet 

och värdeskapande.  

 

Trafikledning 

Eftersom Waze samlar in information från sina app-användare både utifrån 

aktuell hastighet och manuella rapporter som användarna aktivt skickar in, 

finns en stor mängd data att tillgå om den aktuella trafiksituationen. Det finns 

flera olika sätt för regionala offentliga aktörer att ta del av denna. Dels finns 

möjlighet att hämta data genom ett API från Waze (se kapitel Dataström ovan). 

På sätt kan egna filter och analyser appliceras på datamängderna som genereras 

från Waze. Waze tillhandahåller även ett verktyg för att se aktuella händelser i 

en kartvy (se kapitel Traffic View Tool ovan).  

 

Det finns flera internationella exempel på hur data från Waze används operativt 

hos regionala aktörer för att exempelvis minska tiden för att få in information 

om olyckor i vägnätet. Ett exempel är Genesis Pulse42 som tillhandahåller IT-

system för räddningstjänster i USA och genom att integrera data från Waze 

både snabbare kan identifiera olyckor och även bättre positionera olyckor och 

på så sätt leda exempelvis ambulanser till rätt plats. Även mjukvaruleverantören 

ESRI har integrationer för Waze-data i sina produkter och flera projekt med 

öppen källkod för att presentera Waze-information pågår bland olika offentliga 

organisationer globalt. 43 

 

Utifrån ett svenskt perspektiv kan informationen från Waze komplettera 

befintlig information från befintliga datakällor (såsom fasta sensorer i vägnätet 

som förvaltas av väghållaren). Informationen från Waze kan tillföra ett värde för 

trafikledning i de delar av vägnätet där det idag saknas fasta sensorer. Genom 

informationen från Waze finns det möjlighet att snabbare få en indikation på 

problem som behöver hanteras. Två sådana illustrativa exempel skedde under 

projektets gång44: 

                                                      
42 Hemsida: https://genesispulse.com/ Reklamvideo för produkten: 
https://vimeo.com/142439085  
43 Presentation av Genesis Pulse, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
44 Under våren genomförs dessutom ett examensarbete som bl.a. undersöker hur 
händelser som rapporteras snabbare via Waze kan upptäckas mer systematiskt. 

https://genesispulse.com/
https://vimeo.com/142439085
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•  en olycka som skedde på E4S mellan Järva Krog och Frösunda där det 

när vägassistans larmades hade gått sju minuter sedan händelsen 

rapporterats i Waze. 

• en händelse i Waze avseende stillastående fordon vid Glädjen på E4. 

Efter 11 minuter lämnade bilen och i samma veva hittade trafikledarna 

bilen. 

 

De främsta utmaningarna med informationen från Waze är hur relevant 

information kan filtreras ut och presenteras för trafikledare. Filtreringen 

behöver ske dels utifrån perspektivet vad som redan är känt, så att inte 

trafikledarna störs av redan känd information. Dels behöver filtreringen ske 

utifrån jämförelser mot liknande och redan kända rapporter, och dels mot den 

tillförlitlighetsbedömning som Waze gör (baserat på rapporterande användare 

och ”likes” från andra användare). Under arbetet har det också visat sig viktigt 

för trafikledarna att kunna få notiser/larm om viktiga händelser som dyker upp 

i informationen från Waze.  

 

Inom projektet har ett testverktyg tagits fram för att iterativt kunna laborera 

med presentationen och filtreringen för trafikledarna. I ett kort perspektiv kan 

denna typ av fristående verktyg vara ett sätt att relativt snabbt kunna börja 

använda informationen från Waze i den operativa trafikledningsverksamheten. 

På längre sikt bör dock informationen från Waze integreras i befintliga 

trafikledningssystem för att utvinna största möjliga nytta. Givet att Trafikverket 

utvecklar förbättrade förmågor att med små medel och inom korta 

tidsperspektiv integrera olika typer av informationskällor i 

trafikledningssystemen, skapas ökade möjligheter till trafikledning i samverkan 

med externa aktörer. 
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Figur 13 - Skärmavbildningar från verktyget Genesis Pulse med integrerad information från 
Waze. 
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Figur 14: Skärmavbildningar från verktyget Genesis Pulse med integrerad information från 
Waze. Observera detaljerad information om användarrapporter till höger.  

 

Trafikanalys 

Under 2018 kommer Waze lansera ett verktyg för offentliga regionala partners 

att analysera historiska data från Waze. Verktyget går under arbetsnamnet 

Waze Trends och betatestas under början av 2018 hos ett antal utvalda partners 

(dock ej Sverige).  

 

I detta verktyg kommer resande till och från specifika platser kunna analyseras i 

detalj. Dels utifrån hur resandet ser ut över tid, men också från vilka platser 

trafiken har sitt ursprung. Hur relevant detta verktyg är i olika regioner beror 

självklart på hur stor användarbas som finns i regionen och hur väl denna 

användarbas mappar mot den totala populationen.  
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Figur 15: Bild från en demonstration av Waze Trends under Waze Summit. I verktyget kan 
resmönster analyseras exempelvis genom att se avreseplatsen för resenärer som reser till ett 
visst område.  

 

Även företag såsom ESRI erbjuder integration av Waze-data i sina GIS-

produkter för analys av flaskhalsar i vägnätet och för att över tid kunna se var 

användare rapporterar in problem.  

 
Figur 16: Bild från Waze Summit där Esri presenterade sina produkter för att visualisera 
historisk data från Waze.  
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Eftersom det idag främst är genom resvaneundersökningar som denna typ av 

origin-destination-data samlas in finns det ett stort värde i nya datakällor som 

kan bidra med kunskap om resmönster. Tyvärr har det inom ramen för 

projektet inte funnits möjlighet att utvärdera verktyget eftersom det ännu inte 

lanserats för Sverige.  

 

Navigering i tunnlar  

Framväxten av digitala navigeringstjänster har på många sätt lett till ett 

förändrat användarbeteende. Det finns idag en förväntan att kunna se sin 

exakta position genom exempelvis en smartphone. Uppfattning om navigering 

och geografi har på många delegerats från användaren till en uppgift där 

användaren räknar med ett aktivt stöd från digitala hjälpmedel.  

 

När de digitala verktygen för navigering inte fungerar blir detta speciellt 

märkbart. Ett användningsfall är när en bilförare kör in i tunnlar eller andra 

områden där täckning för GPS-signaler saknas. Ett speciellt stort problem 

uppstår när navigeringssituationer (tex avfarter, filbyten eller olyckor) uppstår i 

ett tunnelsystem eller område utan GPS-täckning. I Boston har man analyserat 

olycksdata och hur många olyckor uppstår vid uteblivet navigeringsstöd då 

förare genomför osäkra filbyten i stressade situationer. 45 

 

Förbättrad navigering i tunnelsystem skulle även skapa ett värde för 

Vägassistans och andra utryckningsfordon genom att kunna positionera sig med 

högre precision i tunnelsystemen.  

 

Det finns olika tekniker för att hantera denna problematik med uteblivna GPS-

signaler i tunnlar. Den vanligaste är så kallad gyro-beräkning, där 

navigeringsutrustningens/telefonens inbyggda gyro uppskattar enhetens rörelse 

och utifrån detta beräknar positionen. Denna teknik ger dock tyvärr sällan en 

tillräcklig precision. En annan teknik är att använda så kallade Beacons som 

placeras ut i tunnelinfrastrukturen. Beacons kan liknas vid radiofyrar som i 

tunnlarna ersätter signalerna från GPS-satelliter.  Fördelen med dessa enheter 

är att de är standardiserade, billiga och energisnåla (de kan drivas av batteri 

väldigt långa perioder). Beacons kommunicerar med navigeringsutrustningen 

genom Bluetooth vilket finns i princip i alla telefoner och alla typer av 

navigeringsutrustning. På detta sätt kan användaren få en fullgod 

navigeringsupplevelse även i tunnelsystem.  

 

                                                      
45 Presentation av Bonnie Polin, MassDOT (Boston), Waze Summit, New York, 16-17 
oktober 2017 
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Waze har lanserat ett program för att i samarbete med infrastrukturhållare 

förbättra navigeringen i tunnelsystem. Programmet bygger på att 

infrastrukturhållaren ansvarar för att placera Beacons i tunnelsystemet. Waze 

ansvarar för att dessa enheter konfigureras och att deras position fastställs så att 

de kan stödja navigering. Detta sker genom crowd-sourcing, det vill säga att 

Waze-användare som rör sig i tunnelsystemet samlar in informationen. Waze 

tillhandahåller även ett verktyg för infrastrukturhållaren att få information om 

aktuell status för beacons-enheterna, även detta sker genom att data 

automatiskt samlas in från Waze-användare i området. 46 

 

Varje Beacon kostar ungefär 250 kr och det behövs ungefär 25 utplacerade 

enheter per kilometer tunnel. Kostnaden för denna utrustning blir med andra 

ord ungefär 6000 kr per km tunnel. I sammanhanget är kostnaden för 

utrustningen marginell i jämförelse med kostnaden för att placera ut 

utrustningen, men utplaceringen kan antagligen ske i anslutning till annat 

underhållsarbete. Livslängden för enheternas batteri är 4-6 år och efter denna 

tid krävs att enheterna byts ut (eller batteriet byts ut). 47 

 

De Beacons som säljs av Waze är klassad för att tåla vatten och smuts enligt 

IP67. Se fullständig teknisk beskrivning i bilaga.  

 

 

                                                      
46 https://www.waze.com/sv/beacons  
47 Maildialog med experter hos Waze 
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Figur 17 En beacon av den modell som säljs av Waze (fram och baksida).  

 

 

Krishantering 

I takt med en växande användarbas har Waze blivit ett centralt verktyg för 

kommunikation och interaktion i krishändelser. Waze definierar en kris som en 

händelse som har haft eller förväntas ha en betydande negativ påverkan på 

trafiksituationen och för de som använder Waze. Exempel kan vara orkaner, 

jordbävningar med omfattande skador, kemiska katastrofer, vulkanutbrott och 

tsunami.  

 

I dessa händelser kan ett en speciell organisation hos Waze aktiveras som 

dedikerat arbetar med att stödja lokala myndigheter med krisinformation. I 

samband med större naturkatastrofer har exempelvis skyddsrum presenterats 

genom Waze. I situationer där leveranser av drivmedel har slagits ut har Waze 

använts för att både informera om tillgång samt för att samla in information 

från användarna om aktuell status. Självklart kan även 
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informationsmeddelanden skickas ut till de användare som befinner sig i det 

aktuella området. 48 

 

Nyligen släppte även Waze funktionalitet för att kunna presentera information 

om onormalt höga luftföroreningar som i vissa regioner leder till tillfälliga 

avstängningar av vägnätet. 49 

 

 
Figur 18 Skärmdump som presenterades vid Waze Summit 2017 av funktionalitet för att 
informera om höga luftföroreningar samt avstängningar till följd av detta.  

Ur ett svenskt perspektiv bör relevanta kontaktvägar till Waze finnas med som 

en del av de verktyg som finns till hands vid en större kris i transportsystemet. 

Eftersom Waze med kort varsel kan integrera krisinformation med 

navigeringstjänsten kan detta bli ett kraftfullt verktyg för att informera om 

exempelvis alternativa framkomliga vägar.  

 

Trafikinformation 

Det kanske mest uppenbara tillämpningsområdet handlar om hur Trafikverket 

kan förbättra sin trafikinformation till trafikanter genom ett utvecklat 

samarbete med Waze. Waze använder redan idag data från Trafikverket för att 

informera användare om störningar och händelser i vägnätet. Det finns dock ett 

antal utmaningar med denna dataleverans (se separat avsnitt i denna rapport).  

 

                                                      
48 Presentation av Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 och 
https://support.google.com/waze/partners/answer/6342326?hl=en 
49 Presentation av Waze, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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Utöver dataleveransen från Trafikverket finns ett aktivt kart-community som på 

ideell basis arbetar med att uppdatera och underhålla informationen i Waze. 

Detta gäller både den statiska kartinformationen och information av tillfällig 

natur såsom vägavstängningar eller ombyggnationer. Detta community gör idag 

en stor insats för att säkerställa uppdaterad trafikinformation för användarna av 

Waze och man samlar manuellt in information från exempelvis Trafikverkets 

olika hemsidor med trafikinformation, kommuners hemsidor och hemsidor för 

specifika byggprojekt. Under projektet har samtal förts med representanter från 

det svenska communityt och det finns önskemål om en tydligare kontakt med 

Trafikverket och att lättare få information om planerade förändringar. Utifrån 

perspektivet att detta community når hela användarbasen för Waze finns ett 

stort värde i att säkerställa att informationsspridningen till dessa 

nyckelindivider fungerar väl. På många sätt går de att jämföra med 

vidareförmedlare såsom Sveriges radio och andra medieföretag, även om deras 

behov till viss del skiljer sig åt.  

 

På många håll globalt arbetar lokala trafikhuvudmän aktivt med samarbetet 

med det lokala kartcommunityt. Exempelvis New York Port Authority med 

ansvar för stora delar av infrastrukturen i New York organiserar regelbundet 

träffar för att informera och diskutera kommande infrastrukturpåverkande 

händelser tillsammans med communityt. På detta sätt kan man säkerställa att 

informationen som presenteras genom Waze exempelvis vid komplexa 

trafikomläggningar i anslutning till byggprojekt blir korrekta och stämmer 

minut för minut. I sin tur bidrar det till bättre trafikflöden eftersom trafikanter 

vägleds på rätt sätt istället för att ledas fel till följd av brister i kartunderlaget. 50 

 

Under projektet gjordes jämförelser mellan trafikinformationen som 

presenterades i ett antal olika kanaler vid större trafikpåverkande händelser. 

Dessa jämförelser visar att det ideella arbete som kartcommunityt står för i 

många fall är överlägset den information som presenteras av andra mer 

officiella kanaler.  

 

 
  

                                                      
50 Presentation av NY Port Authority, Waze Summit, New York, 16-17 oktober 2017 
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Användningsfall inom identifierade tillämpningsområden 

Inom ramen för projektet har en bred ansats använts för att identifiera på vilka 

sätt ett fördjupat samarbete med Waze kan utveckla Trafikverkets och andra 

aktörers verksamhet i Sverige. Detta har främst skett genom studier av hur 

samverkan fungerar i andra delar av världen och på vilket sätt 

regionala/nationella aktörer drar nytta av ett fördjupat samarbete med Waze.  

 

När projektet initierades fanns en begränsad kunskap om 

samarbetsprogrammets omfattning och fokus låg primärt på möjligheter 

kopplade till hur en utökad tillgång till data från Waze till Trafikverket kunde 

understödja trafikledningscentraler. Under projektets gång har det dock blivit 

tydligt att det finns flera tillämpningsområden som går utanför detta område.  

 

Under projektet har de identifierade tillämpningsområdena provtryckts mot 

experter inom Trafikverket och andra organisationer för att bedöma 

möjligheterna att realisera dessa. I realiserbarheten har bland annat 

konsekvenser för IT-system bedömts, bedömd nytta för olika delar av 

verksamheten samt hur väl ett fördjupat samarbete skulle harmoniera med 

befintlig policy och strategier.  

 

I processen har fyra konkreta användningsfall utkristalliserats som de med 

störst potential, både avseende nyttoskapande samt att de bedömts som 

realistiska att genomföra. Dessa fyra användningsfall har förfinats vad gäller 

den mer exakta användningen och nödvändigt fortsatt arbete för att realisera 

dessa hos Trafikverket och Trafik Stockholm har identifierats. 

 

Nyttan med de fyra användningsfallen sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Användningsfall Nytta 

Snabb och heltäckande 

överblick för 

trafikledare.  

• Snabbare åtgärd vid trafikhändelser 

• Effektivare arbetssätt (genom integration i NTS) 

Sömlös navigering i 

tunnlar utan GPS-

täckning 

• Förbättrad digital navigering i tunnelsystem (för 

resenär) 

• Positionering av vägassistans i tunnelsystem. 

Riktad 

trafikinformation 

genom analys av 

resmönster 

• Riktad trafikinformation till relevanta målgrupper.   

• Proaktiv trafikinformation vid planerade störningar. 
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Förbättrad 

trafikinformation 

genom Waze-appen 

• Möjlighet att stänga av vägar i Waze i samband med 

större olyckor 

• Få ut information om planerade störningar 

 

1) Snabb och heltäckande överblick för trafikledare 

 

Trafikledare får snabbare tillgång till information om händelser i 

vägtrafiksystemet och kan snabbare agera. 

 

Genom att få information från alla informationskällor i NTS-

systemet möjliggörs ett effektivare arbetssätt.  

 

Vägtrafikledningen inom Trafikverket är organisationens nav för den operativa 

verksamheten för vägtrafiknätet. I trafikledningscentralerna samlas information 

in om både planerade och oplanerade händelser. Ett informationsutbyte sker 

med andra myndigheter, såsom räddningstjänst och polis, för att på bästa 

möjliga sätt hantera uppkomna situationer och skapa god framkomlighet i 

vägnätet. Trafikledningscentralerna styr vägassistansfordonen och all den 

tekniska utrustning som finns kring väginfrastrukturen. 

Informationsinsamlingen sker idag genom bland annat telefonsamtal, 

kamerabilder och täta kontakter med räddningstjänst och radiokanaler.  

 

Trafikledningscentralen för väg heter i Stockholmsområdet Trafik Stockholm 

och denna drivs i samarbete mellan Trafikverket, Stockholms stad, Nacka 

kommun och Trafikförvaltningen. I Göteborg heter motsvarande funktion 

Trafik Göteborg.  

 

För trafikledarna är det av stor vikt att ha tillgång till information om händelser 

i vägnätet, för att på så sätt kunna agera för att rädda liv samt förbättra 

framkomligheten. Att snabbt få tillgång till relevant information kan ytterst vara 

en fråga om liv och död. Arbetssituationen är ofta pressad och en viktig del i 

arbetet är därför att prioritera och värdera information. Att trafikledarna får 

stöd i denna prioritering och inte överöses med information är därför av stor 

vikt.  

 

Trafikledarna arbetar främst i verktyget NTS, Nationellt trafikledningssystem. 

Detta system knyter ihop en rad indatakällor samt en rad undersystem som 

utför åtgärder som beslutas av trafikledarna. Systemet och arbetssättet är 

uppbyggt kring ett stort antal åtgärdsplaner som på förhand definierar vilka 

åtgärder som ska vidtas vid olika typer av händelser. Trafikledarna har även ett 

antal stödverktyg/”dashboards” som ligger utanför NTS. Då NTS kommer 
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ersättas av LAIV inom 1-2 år bör data från Waze därför importeras in i LAIV 

(via aktuella försystem). 

 

Den utvärdering av informationen från Waze som genomförts inom ramen för 

projektet visar att det finns information i Waze som inte kommer in genom 

andra kanaler eller som kommer in snabbare genom Waze. Dock så är stora 

delar av informationen från Waze ”dubblett-information” som redan 

identifierats av existerande system/sensorer. Tillförlitligheten i informationen 

från Waze varierar och sätts utifrån ett antal parametrar som antalet användare 

som rapporterat in en händelse, trovärdigheten hos den användare som 

rapporterat in händelsen och antalet övriga användare som har ”gillamarkerat” 

en inrapporterad händelse.  

 

På sikt bör information från Waze presenteras tillsammans med information 

från andra indatakällor i NTS. Detta kräver dock att metoder för att filtrera bort 

”dubblett-information” tas fram tillsammans med effektiva sätt att presentera 

information med varierande tillförlitlighet.  

 

Under projektet har det färdiga verktyget ”Waze Traffic View Tool” utvärderats. 

Detta verktyg saknar relevanta filtreringsmöjligheter och kan inte heller ge larm 

vid vissa typer av händelser. Inom projektet har därför en prototyp till ett 

anpassat verktyg tagits fram som har dessa möjligheter. Prototypen har använts 

för att demonstrera möjligheterna men är i dagsläget inte att betraktas som en 

skarp tillämpning.  

 

2) Sömlös navigering i tunnlar utan GPS-täckning 

 

Resenärer kan navigera med stöd av digitala navigeringstjänster 

även i tunnelsystem.  

 

Vägassistans kan positioneras även då de befinner sig i 

tunnelsystem, vilket ger trafikledare bättre förutsättningar att 

styra arbetet effektivt.  

 

Digitala navigeringstjänster (GPS:er, appar för navigation eller system 

integrerade i fordon) fungerar idag i begränsad utsträckning i tunnlar och 

tunnelsystem. Systemen är beroende av en korrekt positionering, vilket om 

möjligt sker genom GPS. GPS är beroende av att kunna ta emot signaler från 

satelliter, vilket inte fungerar under jord. Ofta används andra metoder när 

fordonet är utom räckvidd för GPS-signalerna, men ingen av de metoder som 

används i Sverige idag ger den tillförlitlighet som krävs för att ge 

navigeringsavisningar om filbyten eller avfarter i tunnelsystem (exempelvis 
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”död mans räkning” eller gyro för att avgöra fordonets rörelser). En metod som 

ger en fullgod navigeringsupplevelse även under jord är navigering med stöd av 

så kallade beacons. Beacons är en standardiserad och förhållandevis billig 

teknik som används i många andra sammanhang. Beacons kan liknas med små 

radiofyrar som sitter på en fast plats och signalerar sin identitet och därigenom 

möjliggör en exakt positionering. Alla moderna mobiltelefoner har idag stöd för 

att kommunicera med Beacons (kommunikationen sker genom Bluetooth).  

 

Genom att placera ut Beacons i tunnelsystem i Sverige skulle resenärerna få 

möjlighet till en fullgod navigeringsupplevelse även under jord. Studier 

genomförs internationellt för att utvärdera om denna teknik minskar antalet 

olyckor i tunnelsystemen, men det finns idag inga studier som är slutförda. De 

initiala effekterna pekar dock i denna riktning. 51  

 

Utplacering av Beacons skulle även möjliggöra förbättrad positionering för 

Vägassistansfordonen då de befinner sig i tunnelsystem. I dagsläget är 

informationen om fordonens exakta position begränsad då de befinner sig 

under jord.  

 

Utplaceringen av beacons för en förbättrad tunnelnavigering är inte enbart 

knutet till navigeringstjänsten från Waze utan signalerna är möjliga att använda 

även för andra navigeringstjänster.  

 

3) Riktad trafikinformation genom analys av resmönster 

 

Trafikinformation om akuta trafikstörningar på de VMS-skyltar 

där flest påverkade resenärer passerar.  

 

Proaktiv trafikinformation om planerade störningar på de VMD-

skyltar där flest påverkade resenärer passerar.  

 

Verktyget Waze Trends (som ska släppas för Sverige under 2018) kommer 

erbjuda möjligheter att analysera resmönster hos de som använder Waze. 

Denna information, tillsammans med annan information, möjliggör för 

Trafikverket att utveckla hur trafikinformation sprids genom relevanta kanaler 

för att nå målgruppen som påverkas av exempelvis en planerad störning eller en 

akut störning. Det är idag svårt att få kunskap om resmönster och detta verktyg 

kommer bidra med denna information som annars är svår att nå och kommer 

dessutom erbjuda information utan fördröjning.  

 

                                                      
51 Waze Summit, Presentation från trafikmyndigheten i Boston.  



 

 

 

 

  

42(53) 

 

 

 
 

 

  Samarbeten för förbättrad trafikinformation 
En pilotstudie av samarbetsprogrammet 

Waze Connected Citizens Program   

 

SLUTRAPPORT 
2018-04-19 

Version 1.02 

 

   

  
 

      

Informationen kan även användas vid olika former av samhällsplanering, men 

det är inom ramen för projektet inte utrett om denna information från Waze är 

mer relevant än annan motsvarande information som används idag. Detta 

behöver undersökas närmare när verktyget är lanserat i Sverige.  

 

4) Förbättrad trafikinformation genom Waze-appen 

 

Vid en stor olycka kan det aktuella vägavsnittet stängas av i Waze. 

Användare av tjänsten navigeras då över alternativa vägar och 

leds inte in i stillastående köer.  

 

Vid planerade vägavstängningar kan aktuella vägavsnitt stängas 

av i Waze. Detta gör att berörda resenärer som använder Waze 

aviseras om en förändrad tidpunkt för avresa samt att resenärer 

navigeras över alternativa vägar.  

 

Information från Trafikverket distribueras redan idag till Waze. Till följd av 

olika dataformat och olika tolkning av dataformat blir dock inte all automatisk 

information korrekt mot slutanvändarna. Exempelvis fungerar idag 

avstängningar av vägavsnitt bristfälligt vid maskininläsning av Trafikverkets 

information. Detta leder till att reseförslag inte påverkas på önskvärt sätt och att 

resenärer nås av felaktig trafikinformation.  

 

Eftersom användare av Waze rapporterar om händelser och köbildning kan 

tjänsten ändå hantera många av dessa situationer, men då med en onödig 

fördröjning. Information om planerade störningar som inte heller kan hanteras 

per automatik hanteras idag ofta av Waze kartcommunity som manuellt söker 

upp information från webbsidor och nyhetsbrev för att tolka hur de planerade 

avstängningarna ska appliceras i Waze.  

 

Eftersom värdet i Trafikverkets arbete med trafikinformation uppstår först när 

den når resenärer, behöver trafikverket säkerställa att dataleveranserna når hela 

vägen fram till slutanvändarna. Waze är en viktig kanal i 

trafikinformationsammanhang eftersom tjänsten har en förhållandevis stor 

användarbas. Eventuella nödvändigt anpassningar i dataleveransen behöver 

därför genomföras alternativt om bristerna beror på hur informationen tolkas, 

så behöver en utökad kommunikation mellan Waze och Trafikverket etableras 

för att identifiera och hantera problemet.  
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Från leverantör till ekosystem –reflektioner kring Waze 
CCP 

Projektet har under 2017 undersökt hur Trafikverket skulle kunna dra nytta av 

ett medlemskap i Waze CCP. De mer konkreta nyttor som Trafikverket skulle 

kunna få av ett sådant medlemskap har beskrivits i kapitlet ”Användningsfall 

inom identifierade tillämpningsområden” ovan. Under arbetet har dock insikter 

av mer generell karaktär framkommit som pekar på behovet av ett mer 

omfattande förändringsarbete för att kunna ta tillvara på digitaliseringens 

möjligheter. Dessa reflektioner presenteras nedan.  

 

Digitaliseringen av samhället skapar en mängd nya möjligheter – inte minst för 

en effektiv trafikledning. I takt med att alltfler resenärer skapar digitala spår 

kring sitt resande och konsumerar information genom uppkopplade enheter 

skapar digitaliseringen ett i grunden mycket gynnsamt utgångsläge för 

myndigheter att både nå ut med egen och ta del av andra aktörers data.  

 

En nyckel för att kunna realisera nyttorna av dessa möjligheter är att förstå och 

anpassa sig till sättet som digital utveckling i ökande grad organiseras. Typiskt 

sker sådan utveckling i komplexa system av aktörer, mjukvara och data – s.k. 

digitala ekosystem. Under projektets arbete med Waze har det tydligt 

framkommit att Waze just är organiserat som ett digitalt ekosystem – bestående 

av en mängd olika dataresurser, tillämpningar, hårdvara, kartcommunity, 

myndigheter, medieaktörer och öppen källkod. 

 

En konsekvens av dessa nya organisationsformer är att det samtidigt uppstår 

nya typer av relationer. Klassiska kund-leverantörs-relationer är typiskt 

reglerade i avtal, där kundens betalning och leverantörens motprestation 

förhandlas och specificeras tydligt. I digitala ekosystem kan istället de 

avtalsmässiga kraven vara mer standardiserade och löst hållna eftersom 

ekosystemen ex. enkelt behöver kunna skala upp antalet aktörer. 

Affärsmodellerna är också annorlunda och kan istället för ren betalning bygga 

på intäktsdelning (jfr. Apple AppStore) – eller på att intäktskällan ligger i en 

helt annan del av ekosystemet än i den aktuella relationen (som i fallet med 

Waze).   

 

Trafikverket (tillsammans med övrig offentlig sektor) har över tid byggt upp 

strukturer och processer för att kunna ingå i kostnadseffektiva kund-

leverantörsrelationer, ex. genom offentlig upphandling. Givet att resurser som 

är intressanta för Trafikverket i högre grad blir tillgängliga genom relationer i 

digitala ekosystem behöver dock Trafikverket utveckla motsvarande förmågor 

(på liknande sätt som upphandling av leverantörer). Även om projektet endast 
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undersökt ett sådant digitalt ekosystem finns idag liknande 

datadelningsprogram från ex. Uber och Apple. Både policyutvecklingen inom 

EU kring delning av data samt den tekniska utvecklingen inom uppkopplade 

fordon pekar dessutom på en fortsatt utveckling i denna riktning.  

 

Denna utveckling driver behov av utveckling inom flera områden: 

• En mer modulär och flexibel IT-arkitektur för att kunna hantera nya 

typer av relationer. Tekniska system kan inte begränsa möjligheterna att 

etablera nya samarbeten och ta tillvara på möjligheter i utbyte av data 

med nya aktörer. Systemen behöver utformas för en löpande förändring 

av samarbetsrelationer. Systemen behöver utformas så att nya 

samarbeten och förändringar enkelt kan implementeras snabbt och att 

det inte driver orimliga kostnader.  

• Relevant kompetens och organisation för att hantera nya typer av 

samverkansrelationer i digitala ekosystem. Detta kan till exempel handla 

om utpekade kontaktpersoner för samarbetsrelationer och proaktivt 

arbete för att löpande ge dessa relevant information samt förstå deras 

utvecklingsplaner och raison d'être52.  

• Nya arbetsmetoder exempelvis vad gäller strukturer för kravhantering 

som tydligt tar hänsyn till externa aktörers behov och 

omvärldsförändringar. Detta kan handla om mer agila arbetssätt som 

löpande utvecklar kravbilden utifrån ny information och förändringar i 

omvärlden.  

 
Sammanfattningsvis så står Trafikverket och andra offentliga myndigheter inför 

stora utmaningar kopplade till framväxten av digitala ekosystem, som ofta 

involverar stora globala aktörer. Samtidigt finns stora möjligheter förknippade 

med utvecklingen och med rätt ledarskap, strategi och arbetssätt kan stora 

samhällsnyttor skapas.  

 

  

                                                      
52 https://en.wiktionary.org/wiki/raison_d%27%C3%AAtre 
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Slutsatser och rekommendationer till fortsatt arbete 

 

Arbetet inom projektet har primärt fördjupat kunskapen om vad 

samarbetsprogrammet med Waze innebär, vilka tillämpningsområden som 

finns hos andra aktörer internationellt samt på vilket sätt samarbetet skulle 

kunna tillföra ett värde den svenska kontexten. I tillägg har projektet även gjort 

att Trafikverket idag är en del av Waze CCP och där Trafikverket därmed har 

tillgång till de dataströmmar och verktyg som följer av medlemsskapet. 

 

Slutsatsen från projektet är att det finns ett antal områden där Trafikverket 

redan idag med relativt liten insats skulle kunna få en betydande utväxling av 

ett fördjupat samarbete med Waze. Sannolikt finns det dessutom fler aktörer 

där liknande samarbeten skulle kunna generera motsvarande nytta. Den 

övergripande utmaningen för Trafikverket som organisation är därför att bygga 

upp nödvändiga organisatoriska förmågor för att löpande kunna identifiera 

relevanta samarbeten och säkerställa att Trafikverket drar nytta av de 

möjligheter detta kan ge.  

 

Till följd av projektets breda ansats finns förslag till fortsatt arbete som spänner 

brett över Trafikverket som organisation. Ambitionen är att presentera konkreta 

och agerbara förslag till fortsatt arbete efter detta projekt, i syfte att stimulera 

arbetet med att utveckla samverkan mellan Trafikverket och externa aktörer 

såsom Waze.  

 

Förslag till fortsatt arbete för att realisera användningsfallen 

beskrivna i denna rapport 

 

Nedan beskrivs de rekommendationer till fortsatt arbete inom olika delar av 

Trafikverkets organisation för att realisera de användningsfall som beskrivs i 

rapporten. Observera att detta enbart är rekommendationer och att detta 

projekt inte har mandat till beslut kring fortsatt arbete.  

 

Använd-

ningsfall 

Förslag till fortsatt arbete Förslag till 

mottagare 

Övergripa

nde 

Ansvar för relationen till Waze (till 

exempel hantera portalen, bevaka 

nyheter/konferenser, föra tillbaka 

kunskap om nya 

möjligheter/utveckling till 

Trafikverket) 

Per-Olof Svensk i 

samverkan med Trafik 

Stockholm 
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1 Säkerställa att Trafik Stockholm och 

Trafik Göteborg har fortsatt tillgång 

till Traffic View Tool. 

Trafik Stockholm och 

Trafik Göteborg 

1 Fortsatt utvärdering och utveckling av 

pilotverktyget. 

RISE genom exjobb av 

genom Zsolt Lenkei i 

samverkan med 

Trafikverket 

1 Bestämma om verktyget ska vara 

permanentas, nyutvecklas eller om 

funktionaliteten ska integreras in i 

NTIS/STRESS. Exjobbet kommer 

vara en del av ett beslutsunderlag. 

Sannolikt behöver förvaltningen 

initiera en förstudie. 

Ordinarie 

förvaltningsledning 

Trafikverket. 

2 Test/utvärdering av Waze Beacons i 

en begränsad del av tunnelsystemet.  

 

Underhåll (på uppdrag 

från Planering). 

3 Utvärdera verktyget Waze Trends när 

det släpps. Jämföra verktyget med 

andra verktyg, till exempel Inrix.  

Trafik Stockholm och 

Trafik Göteborg 

3 Sprida information om verktyget till 

Trafik Göteborg, Planering, projekt 

”Samverkande vägtrafikledning” och 

andra relevanta aktörer  

Trafik Stockholm och 

Trafik Göteborg 

4 Tydlighet kring samverkan om 

datautbyte mellan väghållare, 

trafikledare och externa aktörer. 

Trafikverket genom 

projektet ”Samverkande 

vägtrafikledning” 

4 Korrekt dynamisk data i Datex II Förvaltningen av Datex 

II 

4 Säkerställa att informationen når hela 

vägen ut på ett korrekt sätt 

Trafikverket genom 

projektet ”Samverkande 

vägtrafikledning” 

4 Fortsatt dialog med kartcommunityt Trafik Stockholm 
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Bilaga 1 – Avtal CCP-medlemskap 

Hämtad från 

https://sites.google.com/site/wazeccpattributionguidelines/membership-

criteria  

 
 

https://sites.google.com/site/wazeccpattributionguidelines/membership-criteria
https://sites.google.com/site/wazeccpattributionguidelines/membership-criteria
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