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AF LISE SØDERBERG, GATE21

I Danmark udgør vores veje tre procent af det 
samlede areal. Vejene fylder mere end samtlige 
søer og vandløb. Alligevel anslår en analyse fra 
Region Hovedstaden, at vi i 2025 vil bruge 18 
millioner timer på at sidde i kø. Det er et enormt 
problem, og den stigende trængsel koster sam
fundet dyrt.

Data fremfor mere asfalt
Løsningen på Danmarks trængselsproblemer er 
ikke at bygge større veje og asfaltere mere. Det 
kræver alternative løsninger og vi skal se på, 
hvordan vi kan bruge data til at udnytte den 
eksisterende vejkapacitet bedre og mere effektivt.

Fremtidens trafikstyring er intelligent, og her er 
trafikdata en nøglespiller. For dataanalyser kan give 
os ny indsigt, pege på potentialerne for optimering 
og vise os mønstre, som vi kan reagere på.

I Region Hovedstaden er der en række initiativer, 
der kombinerer behovet for intelligente trafik
løsninger med kommunernes klimamål. Færre 
biler i kø kan nedbringe CO2udledningen, skabe en 
renere luft og mindske trafikstøjen. Men udvik     
lingen af løsninger afhænger af, at der sikres 
adgang til relevant data.

Morgendagens intelligente trafiksignalanlæg
Nye løsninger, der udvikles, bør også gøre brug af 
åbne kommunikationsprotokoller som OCIT eller 
RSMP fremfor dyre proprietære løsninger, så 
information til trafiksignalerne kan flyde automatisk. 
Det er vigtigt at stille krav om adgang til egne data.

Erfaringerne skal demonstreres og formidles i et 
nyt ITS Living Lab, der er på vej i Albertslund 

Kommune. Her kan man 1:1 opleve nogle af de 
nyeste løsninger inden for dette område. Formålet 
er blandt andet at give vejmyndighederne, som fx 
kommunerne, én neutral platform, der kan hjælpe 
dem til at blive klogere på hvilke krav, de skal stille 
til morgendagens intelligente trafiksignalanlæg.

Floating Car Data får bilister hurtigere frem
I Vallensbæk, Albertslund og Tårnby Kommune har 
man sænket transporttiden på udvalgte teststræk
ninger ved at bruge realtidsdata til at regulere 
lyskryds. Det er et resultat af projektet, Den 
Regionale Datahub, hvor man med støtte fra 
Region Hovedstaden har udviklet en prototype, 
der først blev testet og integreret i Vallensbæk 
Kommune og siden er blevet skaleret og testet i 
henholdsvis Albertslund og i et samarbejde 
mellem Tårnby Kommune og A/S Øresund.

Resultaterne fra Vallensbæk viste, at man i et travlt 
lyskryds på Vallensbæk Torvevej på vej ud mod 
motorvejen kunne optimere farten i myldretiden 
med 18 procent. Det betød en stigning i gennem
snitsfarten fra 31 til 38 kilometer i timen samtidig 
med, at spildtiden mindskes med 21 procent. Dette 
medfører en årlig CO2reduktion på 1,5 tons.

I følge Dennis BjørnPedersen, der er seniorkonsu
lent hos Technolution, som er den leverandør, der 
står bag løsningen, er det et godt eksempel på de 
løsninger, der kan gøre en forskel i fremtiden: 
 
”Brugen af Floating Car Data til styring af signalanlæg 
har et stort potentiale, da det sammenlignet med 
traditionel detektering i signalanlæg giver et bedre 
overblik over trafikafviklingen på en længere stræk-
ning. Traditionel detektering giver kun viden om 

trafikken tæt på krydset og i udvalgte punkter, mens 
Floating Car Data kan give overblik over trafikken i et 
større område. Dermed skabes et bedre grundlag for 
at optimere trafikafviklingen i eksempelvis en korridor. 
Samtidig er det en billig måde at få adgang til store 
datamængder på, da det ikke kræver etablering og 
efterfølgende drift af vejudstyr.” 

Trafikken styrer lyskrydset
Løsningen gør brug af anonymiserede realtids
data. Det er såkaldte ”Floating Car Data”, der en 
gang i minuttet fortæller om bilernes hastighed og 
geografiske position. Når hastigheden falder til et 
givent niveau, modtager signalanlægget automa
tisk information om at give længere grøn tid til at 
afvikle noget af køen. Hermed opnås et bedre flow 
i trafikken, færre opbremsninger, mindre spildtid 
for bilisterne og ikke mindst en reduktion af 
CO2udledningen.

Når bilernes hastighed stiger igen, går lyskrydset 
tilbage til det oprindelige tidsstyrede program. På 
den måde er det den reelle trafik, der styrer 
lyskrydsene. Det står i modsætning til de tids
styrende programmer, der med et fastlagt tidsrum 
angiver, hvornår trængslen opstår.

Grøn bølge til busserne i Region Hovedstaden
I starten af 2021 gik et nyt projekt i gang, der vil 
forbedre busfremkommeligheden ved at afprøve 
forskellige prioriteringsløsninger for busser. Data 
er midlet til at skabe den intelligente buspriori
tering mod et mere effektivt kollektivt trafiknet. 
Målet er blandt andet at bidrage til forbedrede 
rejse og ventetider.

Projektet arbejder med tre cases, hvor bussen 
prioriteres på baggrund af flere forskellige 
typer af data. Casene arbejder med at opgra
dere det nuværende busprioriteringssystem i 
Københavns Kommune, med aktiv buspriori
tering i Ballerup Kommune, og så ser de på, 
hvordan man intelligent kan trafikstyre signal
anlægget ved hjælp af radarer og sensorer, og 
på den måde prioritere busserne i det nye ITS 
Living Lab, der bliver en del af DOLL Living Lab i 
Albertslund Kommune.

Projektet er støttet af Region Hovedstaden med 
Movia, Gate 21, Københavns og Ballerup 
Kommune samt DOLL Living Lab som projekt
partnere. Technolution er igen med som 
leverandør.>>

Trængslen på vejene er dyrt for samfundet og har stor betydning 
for samfundets vækst. I landets kommuner efterspørges løsninger, 
der kan være med til at aflaste trængslen. Mere samkørsel, flere 
cyklister og en styrkelse af den kollektive trafik er en del af 
løsning en, men der er også meget hjælp at hente i data. Region 
Hovedstaden og en række kommuner har gjort sig de første 
 erfaringer, og resultaterne ser lovende ud.

Hvor kommer trafikdata fra?
Trafikdata kan komme fra mange forskellige 
kilder:
• Tælledata, der stammer fra spoler,   
 kameraer, radar og topo-bokse
• Realtidsdata fra radar eller andre   
 sensorer
• GPS-data fra Floating Car Data, der   
 fortæller om fart og geoposition
• Geodata om lokationen
• Data fra trafiksignaler om bl.a. 
 programskift
• Data om bussernes kørsel og 
 forsinkelse i forhold til køreplanen
• Vejrdata
•  Miljødata om fx luftkvalitet og partikel   
 -forurening

Skru op for data og ned 
for spildtid på vejene
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