
IndsamlIng og anvendelse af rejsetIdsdata 

Bluetooth I trafIkken

trængsel på vejene er på dagsordenen i danmark. Både 
i små og store byer søges løsninger på at øge fremkom-
meligheden, men først er det nødvendigt at kende det 
problem, vi står overfor. kortlægning af trængsel og 
vurdering af konsekvenserne har sjældent været gjort 
detaljeret i danmark. her kan CItY sense hjælpe med at 
skabe et detaljeret overblik.
de danske vejmyndigheder afkræves stadigt mere effektive trafiksystemer, 
og for at fokusere indsatsen er det nødvendigt at kunne svare på:
 › hvordan fremkommeligheden er på vejnettet.
 › hvor der er kapacitetsproblemer og hvornår.
 › hvordan signalanlæg og andre kryds kan optimeres.

dernæst er der et stort behov for at evaluere indsatsen.

CoWI CItY sense kan hjælpe i alle faser fra kortlægning af problemerne 
over beregning af konsekvenserne til optimering og evaluering af implemen-
terede løsninger.

få flere informationer på bagsiden ›

Igangværende projekter
 › Randers og Køge optimering af grøn bølge.
 › Ribe Beregning af forsinkelser.
 › København kortlægning af cykelhastighed.
 › Aalborg evaluering af adaptiv signalstyring.
 › Frederiksberg justering af signaler ved vejarbejde.
 
vi arbejder også med andre projekter som  
fx. konsekvenser af uheld på motorveje, måling  
af fodgængermængder ved bymidte-events, samt  
effekter af traktorer på landeveje.

 
 



CoWI a/s aalborg

visionsvej 53 

9000 aalborg

CoWI a/s lyngby

parallelvej 2 

2800 kongens lyngby

56 40 00 00

56 40 99 99

cowi.dk

adresseadresse

telefon

fax

WWW

rasmus alBrInk
market director
rsal@cowi.dk / 51 22 87 11

jonas hammershøj olesen
Chief specialist, Its, Quality management
jool@cowi.dk / 21 79 88 62

Bluetooth I trafIkken
CoWI har i de sidste to år udviklet et system til måling af rejsetidsdata. systemet 
er baseret på indsamling af Bluetooth-data og kan kombinieres med trafiktæl-
linger. CoWI har afprøvet forskellige muligheder inden for kalibrering, filtrering og 
databehandling.

realtidsdata præsenteres grafisk på en hjemmeside, og der kan leveres tabeller, 
diagrammer, kort og dataanalyse med anbefalinger til problemløsninger efter 
ønske.

Bluetooth-signaler bliver f.eks. registreret* fra:
 › mobiltelefoner.
 › gps-navigationsanlæg.
 › håndfri systemer i biler.

*) For at sikre beskyttelsen af personlige data, kan alle data krypteres.

CoWI CItY sense finder allerede stor anvendelse i danmark, og der blev i
2012 opsat mere end 100 målepunkter. I øjeblikket er der også stor interesse
i norge, sverige og tyskland, både hos kommuner og statslige trafikplanlæg-
ningsmyndigheder.

underleverandør
vores underleverandør BlIp 
systems udvikler og producerer  
hardwaren og konfigurerer soft-
waren efter vores specifikationer.

polItIske målsætnInger

fastsættelse og  
opfølgning  

på mål

udarbejdelse af  
fremkommeligheds- 

index

rammer for  
trafik- 

planlægning

rammer for  
trafik- 

management

trafIkplanlægnIng

optimering  
af  

signalanlæg

opfølgning  
på  

vejarbejder

vurdering af  
kapacitets- 
beregninger

kalibrering  
af  

trafikmodeller

vurdering  
af  

trafikale problemer

kalibrering  
af  

trafiksimuleringer

udpegning af  
trafikale  

problempunkter

effektevaluering  
af  

projekter

trafIkmanagement

overvågning  
af  

entreprenører

håndtering  
af  

hændelser

aktiv styring  
af  

signalanlæg

oplysninger til 
trafikanter  

og borgere

dosering af  
trafik ind /  
ud af byer

overvågning  
af  

fremkommelighed

grafisk fremstilling af rejsetid.

målestation.


