Gratis trafikkmeldinger på ditt nettsted
Alle trafikkmeldingene fra Trafikkflyt.no er gratis tilgjengelig for bruk på andre nettsider, widgets,
forskningsprosjekter og lignende. Vilkårene for bruk er fleksible og implementeringen enkel.
All bruk skal være innenfor vilkårene. Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger og erfaringer, men har
dessverre begrenset mulighet til å yte support utover det som er beskrevet i dette dokumentet.

Data fra trafikkflyt.no kommer i to former:
1. Ferdig kart-applikasjon som kan limes inn i nettsider
Dette er den enkleste og raskeste fremgangsmåten. Det eneste du må gjøre er å legge følgende
html inn i nettsiden og velge aktuelle parametre:
<iframe
src="http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=468&w=400&z=4&mc=Lille
hammer&control=false&r=mittnettsted"
>
Parameter Verdi
h

Høyde i pixler. Minste høyde er 250 og settes som standard dersom verdien ikke er satt eller
settes mindre enn 250.

w

Bredde i pixler. Minste bredde er 240 (300 dersom kartkontroll er satt på) og settes som
standard dersom verdien ikke er satt eller settes mindre enn 240 (300).

z

Zoom-nivå (1-17). Zoom-nivå ved oppstart av kartet. Denne verdien settes til 4 dersom den
ikke er angitt.

mc

Senterpunkt for kartet (by). Angir hvilken by som skal ligge i senter av kartet ved oppstart
(Se egen liste for gyldige byer). Dersom utelatt settes senter til Hemnes.

a

Senterpunkt for kartet (fylke). Angir hvilket fylke som skal ligge i senter av kartet ved
oppstart (Se egen liste for gyldige fylker). Dersom denne utelates settes senter til Hemnes.

control

Kartkontroll. Kan ha verdiene true | false, for å vise eller gjemme kart-kontrollen som lar
brukeren zoome inn-/ut i kartet eller scrolle dette opp/ned, venstre/høyre.

r

"Referrer", navnet eller nettadresse til nettstedet som benytter trafikkmeldingene/kartet.

help

true | false, viser denne hjelpesiden

NB: Det eneste nødvendige parameter for å laste kartet er ”r” (referrer). Det er altså ikke mulig å bruke kartet
uten å fortelle hvem man er.
Tillatte byer:
Hemnes, Oslo, Drammen, Vadsø, Hamar, Bergen, Molde, Bodø, Steinkjer, Lillehammer, Oslo, Stavanger,
Lekanger, Trondheim, Skien, Tromsø, Kristiansand, Tønsberg, Sarpsborg
Tillatte fylker:
Akershus, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland,
Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vest-Agder, Vestfold, Østfold
Eksempler:

// Setter senterpunkt i kartet til Lillehammer, bredde og høyde til
400 pixels og skrur av kartkontrollen

http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=400&w=400&z=4&mc=Lilleha
mmer&control=false&r=mittnettsted
// Setter senterpunkt i kartet til Oslo fylke, bredde og høyde til
400 pixels og skrur på kartkontrollen
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?h=400&w=400&z=4&a=Akershus
&control=true&r=mittnettsted
// Vis kart i standardkonfigurasjon
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx&r=mittnettsted
// Vis hjelpeside
http://www.trafikkflyt.no/externalmap.aspx?help=true&r=mittnettsted

2. RSS-feed
Denne feeden er beregnet for aktører som selv ønsker å bygge egne lister, kart eller applikasjoner
med data fra trafikkflyt.no.
Dataene finnes på denne adressen:
http://www.p4.no/rss/trafikk.aspx

RSS-feeden kan sorteres på fylke for å levere regionale trafikkmeldinger, slik:
http://www.p4.no/rss/trafikk.aspx?area=<xx>

Her skal <xx> byttes ut med én av følgende fylkeskoder:
Fylkeskoder for RSS-feed
8 Akershus
17 Aust-Agder
12 Buskerud
21 Finnmark
7 Hedmark
11 Hordaland
25 Møre og Romsdal
22 Nordland
24 Nord-Trøndelag
16 Østfold
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Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold

