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Et problem…



En løsning: Trafiktavler!
Trafikinformationssystem

▪ Dataindsamles via 
bluetooth sensorer på 12 
målepunkter

▪ Trafikinformation via 4 
variable trafiktavler + en 
hjemmeside





En løsning: Trafiktavler!



Formål

Service
Bedre trafikflow

Er det I brug,  ændrer trafikanterne 
adfærd og oplever de som en service?
Påvirker det trængselsbilledet?
Er vores data interessante for andre end 
os selv? 

(og kan vi bruge det i arbejdet med 
fremtidens erhvervsområde?)

CASEPROJEKT



Metode

Data + spørgeskema og fokusinterviews
Kommunikation og nudging
2. runde data + spørgeskema og 
fokusinterviews

CASEPROJEKT



Hvad har vi lært om brugerne?

2/3 af 
respondenterne har 
en fast rute, og den 

sidste tredjedel 
vælger rute efter 
trafikale forhold. 
Anvender google 

maps.

Blot 16% oplevede 
trafik-

informationen som 
troværdig

Hypotese I: Trafikantens 
valg af rute er præget mere 
af vane end dagsaktuel 
information på tavlerne

Hypotese II: Trafikanterne 
overser informations-
tavlerne

Et fåtal bruger 
informationen på 

tavlerne og 
hjemmesiden. 

Tavlerne er forkert 
placeret.

Hypotese III: Trafikanterne har 
ikke tillid til, at den 
information, de får på tavlerne, 
er troværdig. De oplever ikke 
tavlerne som en god service.



Hvad fortæller data?
• Trafikinfo er valid

• Lille reduktion i trafikken –
tyder på at trafikanterne 
kører på andre tidspunkter

• Ikke mere trafik ved 
udkørsel nr. 2

• Stigning i trafik på 
Amagermotorvejen – ikke 
til/fra Avedøre Holme



Hvad er vi blevet klogere på?

Hvidovre 
Kommune
(indkøb)

Industri og 
grundejer-
forening

(drift)

System-
leverandør

Anlæg

Data

Analyse af rådata?

- Dataejerskab og 
adgang til data

- Data er ikke bare 
data



Hvad er vi blevet klogere på til 
nu? 

• Potentiale i data – kræver nye kompetencer og ny viden

• Placering af trafiktavler i bymiljøet skal overvejes nøje

• Ny trafikinfo kræver tilvænning – gør som vi plejer

• Synlighed

• Ikke alle har tillid til trafikinfo 

• Al service er måske alligevel god service
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