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Kort information vid användande av 
Trafikkontorets trafikflödeskartor 

Viktigt att veta  
Vid vidarebefordring av kartorna, skicka med detta 
informationsdokument. 

 
• Trafikflödeskartorna är ytterst översiktliga och är främst till för 

att ge en helhetsbild av hur flödena ser ut genom vår stad i stort 
och per område eller stadsdelsförvaltning. 
Svårt att se? Kartorna går att zooma in flera hundra gånger! 

 
• Siffrorna som visas i kartorna är ÅMVD1 vilka baseras på 

flödesmätningar som Trafikkontoret gjort sedan en lång tid 
tillbaka, alltifrån 2015 till 90-talets början. Fordon som ingår i 
mätningarna är motorfordon, dvs. personbilar, MC och tyngre 
fordon. Är man istället intresserad av att få ut ÅMD/ÅDT2 kan 
man räkna multiplicera ÅMVD med 0,92. 

 
• Uppräknade värden och faktiska. Majoriteten av väglänkarnas 

värden är beräknade enligt en uppräkningsmodell som WSP 
tillämpat, vilket innebär att vägarnas olika flöden med olika 
mätår är uppräknade till 2012 års värden. Väglänkar som har 
mätningar som gjorts efter 2012 har däremot inte räknats om, 
utan har de värden som uppmätts i den senaste mätningen. 
 

• Väglänkarnas färg symboliserar deras funktionella vägklass enligt 
NVDB, varav de med störst flöden har placerats underst i 
hierarkin. Förhoppningsvis blir det enklare för dig som användare 
att särskilja länkarna och dess flöden från varandra. 
 

• Proportionerlig tjocklek på väglänkarna används för att 
symbolisera flödet. Det vill säga; ju tjockare en länk är – desto 
större flöde, och vice versa.  
 

• Riktningsuppdelat trafikflöde redovisas bara på gator med 
separata körbanor per riktning, t ex Essingeleden, Centralbron 
och Valhallavägen. Det innebär att siffran på dessa större vägar 
inte ska ses som en totalsumma för hela vägen, utan enbart för 
endera riktningen. På övriga vägar däremot avses ett totalflöde 
för hela vägen, båda riktningarna. I övrigt avses ett totalflöde för 
hela vägen, båda riktningarna. Om du är osäker finns 
informationen i Trafikdata, ett system hos Trafikkontoret. 
 

1 Årsmedelvardagsdygnstrafik 
2 Årsmedeldygnstrafik/Årsdygnstrafik, flöden som inkluderar även helgtrafik 
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• Schablonvärden på mindre vägar. För majoriteten av de allra 
minsta vägarna, med flöden på ca 100-400, har ofta 
schablonvärden tillämpats.  
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