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Agenda

Fortsættelse af sidste års præsentation 
Kort om det fælles projekt
Målet med projektet 
Lidt om GPS data
Miljø
Primært fokus på demo
Næste fase
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Om det fælles projekt

Vejdirektoratet og Rejseplanen A/S etablerer 
sammen en planlægger for bil, bus, tog og metro –
BilRejseplanen
Rejseplanen A/S driver sitet –
Vejdirektoratet supplerer med GPS data
BilRejseplanen findes på både www.trafikken.dk og 
www.rejseplanen.dk
Websitet giver på én side brugerne overblikket over 
reelt tidsforbrug hvor myldretid er inkluderet, 
miljøpåvirkning og pris for bil- og kollektive rejser 

http://www.trafikken.dk/�
http://www.rejseplanen.dk/�
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Mål for projektet

At få bilisterne til at ændre 
Transportmiddel
Transporttidspunkt 

- enten hele tiden eller lejlighedsvist

At ændre befolkningens transportvaner er et ambitiøst projekt 
– især når den langsigtede tendens er, at biltrafikken stiger 
(selvom der p.t. ses et fald på grund af finanskrisen). 

En nylig Rejseplanen undersøgelse afslører dog, at bedre 
information om muligheden for at parkere ved en station og 
tage videre med kollektiv trafik kan få knap hver femte 
dansker til at overveje at skifte bilen ud med kollektiv 
transport.
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Tidsplan

Ultimo 2008: Endelig beslutning om projektets 
tekniske bæredygtighed
Forår 2009: Kravspecifikation => udvikling af 
brugergrænseflader samt test m.v.
Efterår 2009: Beta version åben for 
offentligheden
Efterår 2009: brugerundersøgelser
Ultimo 2009: Reel lancering
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Reel rejsetid for bilen

En vigtig del af projektet er at levere en realistisk 
rejsetid for bilrejsen – inkl. myldretid
De reelle rejsetider er baseret på 500 mio 
GPSpunkter, behandlet af Vejdirektoratet
Meget god dækning i større byer
Vigtigt især med indfaldsveje til byerne



Myldretid Storkbh eftermiddag 15.30-18.00

Mindst 10 målinger



Kvalitet af data 2009
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Miljø

CO2  udregnes pr. rejse
Sammenligning bil, bus, tog og metro
Gennemsnitsbil
Værdier for IC, ICL, RE, S-tog og Metro
Busser i Danmark én værdi



9

Brugergrænseflader

Hvad er vigtigt for brugeren ved sammenligningen
Funktionaliteter ctr. Overblik
Tid – pris – CO2
To brugeruniverser/brugerflader
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DEMO
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http://dk.hafas.de/bin/carplanner/query.exe/mn?ml=m&application=PRIVATETRANSPORT&HWAI=MODE!mode=comodal!&�


Næste fase

Trafikken:
Webcams og vejarbejder
Aktuelle trafikmeldinger
Realtidsinformation

Rejseplanen:
Realtid



Tak for jeres opmærksomhed!
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