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Personen Bilen 

Før 

rejsen

• Hvornår skal jeg afsted? 

• Hvilken rute er den bedste? 

• Bliver jeg forsinket? 

• Vil jeg overhovedet tage bilen 

i dag?

• Afsted i det hele taget? 

• Skal der varme på?

• Hvad er den optimale rute til 

destinationen?

• Er der uheld eller forhindringer 

(nye vejarbejder) på vejen? 

• Er det smartere/hurtigere at køre 

til station X og tage toget derfra? 

Under 

rejsen

• Hvorfor bliver jeg forsinket/ 

holder stille nu?

• Hvor længe?

• Hvorfor vælger navigationen 

en ny rute? Er jeg enig?

• Skal jeg tage over nu?

• Hvornår er jeg fremme?

• Er der glat?

• Er der for lidt afstand? Skal der 

bremses?

• Er der forhindringer forude?

• Hvad er hastighedsgrænsen lige 

her?

• Hvad står der på tavlerne?

• Ny (hurtigere) rute?
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Trafikantens udfordring!
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Jeg skal bruge

information for 

hele min tur – men 

hvorfra? 



Et samspil: 

Private aktører og service providers 

efterspørger viden fra vejmyndighederne om 

fx.: 

• Kommende vejarbejder og 

begivenheder

• Hvornår de planlagte hændelser

starter og slutter samt de estimerede

konsekvenser for trafikken

Da de ikke kan spore/indhente denne 

information selv. 

6.

Vejmyndigheder



Digitaliseringen af trafikken, automatisering, 

indførelsen af selvkørende biler og målrettet 

trafikinformation kan kun lade sig gøre, hvis vi 

alle stiller data til rådighed. 
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To værktøjer til løsningen
OTMAN National Access Point (Dataudveksleren)
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ITS Direktivet: 
EU-kommissionens
mandat



ITS Direktivet – de underliggende retsakter
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Retsakt A
angående tilrådighedsstillelse af EU-
dækkende multimodale 
rejseinformationstjenester 

Retsakt B
for så vidt angår 
tilrådighedsstillelse af EU-
dækkende tidstro 
trafikinformationstjenester

Retsakt C
data og procedurer for vederlagsfri 
tilrådighedsstillelse, om muligt, af et 
minimum af generel 
trafiksikkerhedsinformation eCall

with regard to the harmonised provision 
for an interoperable EU-wide eCall

Retsakt E
tilrådighedsstillelse af 
informationstjenester vedrørende sikrede 
parkeringspladser for lastbiler og 
erhvervskøretøjer



Eksempler
på datatyper
i retsakt B

Opdatering af retsakt B 2021

• Data om infrastrukturen 
(vejbrede, brohøjder m.m.)

• Vigtige data vedr. restriktioner og 
regulativer. (fx. hastighedsgænser
og miljøzoner) 

• Vigtige oplysninger om vejens
tilstand.

• Realtidsdata fra vejene. (Fx. 
realtidsmålinger af trafiktætheden) 



Intelligent Speed Assistance (ISA)
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Eksempel på 
hvor data 
bruges



Opdatering af retsakt B

Revision af retsakt B 
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Jan 2025 All data types

Jan 2025 Crucial data types

Jan 2028 All data types

Data skal stilles til rådighed på et NAP (National Access Point)

… gælder dog kun data man allerede har/indsamler 
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Vej- og trafikmeldinger  
3. Hvordan arbejder Vejdirektoratet med at stille data til rådighed

Digitaliseringen af trafikafviklingen og 
udviklingen henimod stadig mere forbundne og 
automatiserede køretøjer stiller nye krav til data   

Formålet er at få vej- og trafikmeldinger helt ud 
i bilerne og understøtte trafiksikkerhed og 

fremkommelighed 

Stillet vej- og trafikmeldinger til rådighed i 
mange år 
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Vej- og trafikdata    
3. Hvordan arbejder Vejdirektoratet med at stille data til rådighed

Retsakt C og B under ITS direktivet stillede 

nye krav, fx: 

• Særlige formater (bl.a. Datex II) 

• National Acces Point (NAP)

• Alle aktører skal stille data til rådighed, 

hvis de har dem.   
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NAP (Dataudveksleren) – https://du.vd.dk

Kort om NAP (National Access Point)
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https://du.vd.dk/


”En datadelingsløsning, baseret på 

standardiserede og stabile teknologier, som giver 

interne og eksterne brugere let og funktionel 

adgang til data og derved understøtter 

anvendelsen af vej- og trafikdata”
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Dataudveksleren



Hvad er Dataudveksleren (DU)?

En One-Stop-Shop for data, hvor du kan:

• Fremsøge og tilgå data

• Abonnere på ændringer i data

• Finde dokumentation og guides til 

implementering af data i egne løsninger 

DU er også 

• En webportal hvor andre dataejere kan

udstille deres data (som metadata) i de 

rette formater, så de lever op til retsakterne 

(gælder også private aktører).  
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Tilbage til trafikantens udfordring
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Jeg skal bruge

information for 

hele min tur – men 

hvorfra? 



Fælles trafikinformation om vejarbejde og arrangementer

Deling af data mellem forskellige interessenter til brug for

• Hvordan skal samarbejdet virke i praksis?

• Hvilke systemer og datastandarder skal bruges?

• Hvordan kan denne deling af data komme alle interessenter til gode?

• Hvad er den rette samarbejdsmodel og -metode?
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OTMAN
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OTMAN er Vejdirektoratets digitale løsning til kommuner til at udmelde trafikinformation 

om vejarbejder og arrangementer med gene for trafikken. Løsningen er udviklet som et 

samarbejde mellem Vejdirektoratet, RoSy og vejman.dk og virker således på tværs af både 

myndigheds-og systemgrænser.

Løsningen giver: 

➢ Sagsbehandleren mulighed for at blive i én arbejdsgang

➢ Automatiseret, hurtig og præcis formidling af trafikmeldinger til trafikanter

➢ Øjeblikkelig udsendelse af meldinger til relevante medier, aktører og berørte trafikanter

➢ Mulighed for integration af udsnit af trafikkortet på trafikinfo.dk på kommunens egen 

hjemmeside

➢ Mulighed for at levere data til en række andre aktører, der udbyder trafikinformations-

og navigationstjenester

Overblik – Trafikinformation - Management



Trafikinfo.dk
https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
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https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/


Status på brug pr. 1. oktober 2021

48 kommuner benytter OTMAN 

til trafikinformation i dag
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Tilbage til trafikantens udfordring
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Hov! Alle har jo god 

opdateret og dækkende 
trafikinformation ☺

Så er det nemt at 

komme sikkert frem.
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