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Workshop om nationalt 
samarbejde om 
udviklingen af 
trafiksignalområdet i DK -
En invitation til øget 
samarbejde på tværs af 
vejmyndighederne



Intro til workshop…
• 1,5 time til rådighed, 3 runder med en kort opsamling og en summa summarum opsamling:

• Bordene skal blandes således at der sidder både vejmyndigheder, rådgivere og leverandører

• 1. oplæg til drøftelser v. Lene Krull, Vejdirektoratet

• 2. oplæg til drøftelser v. Christina Mose, Københavns Kommune

• 3. oplæg til drøftelser v. Peter Ryberg Neess, Aarhus Kommune

”Der afholdes en workshop for at invitere flere vejmyndigheder til at deltage og bidrage til udviklingen og 

samtidigt indgå i et forventet, fremadrettet samarbejde samt drøfte muligheden for eventuelle 

arbejdsfællesskaber/arbejdsgrupper dels for de tekniske løsninger og dels for drift, vedligeholdelse og 

indkøb mv. Kommuner og rådgivere og leverandører inviteres på workshoppen til at komme med et bud 

på, hvad de forventer, at ville/kunne bidrage ind med, hvad er der behov for og hvilke muligheder er der 

for fremadrettede fællesskaber.”
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1. Oplæg til samtaler v. Lene Krull, 
Vejdirektoratet
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Hvorfor er der brug for et paradigmeskifte på trafiksignalområdet i DK?
Thomas Kuhns  ep is temolog iske teor i  om parad igmer  var ,  a t  der  indenfor  en v idenskab f indes  e t  dom inerende parad igme i  en t idsp er iode.  Den udfordres  a f  nye parad igmer ,  hv is  der  f indes  nye 

v idenskabel i g  parad igmer ,  som er  bedre t i l  a t  f inde og løse v idenskabel i ge prob lemer .  De konkurrerende parad igmer  kan eks is te re  samt id ig  over  en t idsper iode,  men når  ba lancen sk i f te r  f ra  

overve jende a t  have f les t ,  der  s tø t ter  det  opr inde l ige parad igme,  t i l  a t  være f les t ,  der  s tø t ter  det  nye parad igme sker  en v i denskabel i g  revo lu t ion:  e t  parad igmesk i f te .  

4

Leverandørafhængighed

Signalprogrammering og 

standardisering

Anlægsdokumentation og 

digitalisering 

IT-sikkerhed og drift

Dataudveksling 

Styring, Regulering og 

Overvågning, SRO 



Nye ”paradigmer” til understøtning af paradigmeskiftet…?
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Videndeling, benchmark og 

markedsanalyser
Vi kan lære af hinanden – alle behøver ikke 

opfinde sin egen løsning

Den teknologiske udvikling 
Anvendelse af nye teknologier som f.eks. AI-udstyr
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Udbud/Indkøb
Udbudsparadigmer for indkøb af:

Styreapparater

Programmering

Drift og vedligeholdelse

Ny-anlæg

SRO

Åbne protokoller
RSMP og OCIT

Styring, regulering og 

overvågning, SRO, 

performance mv.
Mulighed for en agil håndtering af trafikafviklingen

Monitorering af trafiksignalanlæggenes performance

Programmeringsværktøj
LISA+

Vedligeholdelse / Community



1. samtalerunde
• Spørgsmål til drøftelse ved bordene:

• Hvad tænker I generelt om udviklingen i DK – er det et skifte I længe har ønsket jer eller er det 

bedre som det altid har været…??

• Vi mener man kan være med på flere niveauer, det er ikke kun for de store vejmyndigheder –

hvad tænker I om at tilvælge de nye muligheder ??

• Der er taget et aktivt valg omkring LISA+ værktøjet og Vejregelgruppe It på vej vil udarbejde et 

paradigme for programmering i DK – hvad er jeres holdning til det ??

• Hvis vi skal hjælpe og understøtte udviklingen har vi brug for at vide, hvad I har brug for af 

paradigmer, herunder udbudsparadigmer for indkøb af styreapparater, programmering, d&v, 

ydre udstyr, rådgivning mv ??
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Kort opsamling af 1. runde
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2. Oplæg til samtaler v. Christina Mose, 
Københavns Kommune
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Det gode signalprojekt
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Projektforslag og Hovedprojekt
Midlertidige faser under anlægsarbejdet

Myndighedsgodkendelse

Projekt anlægges

Idriftsættelse og Aflevering

Mangeludbedring

Evaluering og tilpasning



De mange aktører
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Entrepre
nør

Bygherre

Rådgiver

Drifts-
leve-

randør

Myndighed

Driftsherre



De mange tjek……
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2. samtalerunde
• Spørgsmål til drøftelse ved bordene:

• Hvilke udfordringer ser I ved processen omkring anlæg og overdragelse til drift ?

• Er det problematisk med de mange aktører – der kan have forskellige interesser ? Kan aktør-

listen optimeres ?

• Mangler der viden, paradigmer, tjeklister eller andet for en optimal proces for overdragelse til 

drift ?
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Kort opsamling af 2. runde
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3. Oplæg til samtaler v. Peter Ryberg 
Neess, Aarhus Kommune
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OCIT-baserede signalanlæg i Aarhus
Vejforum, 09.12.2021

Peter Ryberg Neess, Afdelingsleder, Trafik



Fra anlæg til drift

• 67 anlæg installeret

• Planlagt udskiftning af ca. 40 anlæg om 

året frem til 2025

• Samme standardlogik i alle anlæg –

Aarhus Kommunes paradigme

A. Centralsystem 

1 leverandør, 5 år (option på 3x1 års forlængelse)

B. Styreapparater 

2 leverandører på rammeaftale, 4 år (ingen 

forlængelse)

C. Drifts-, entreprenør- og installationsydelser + levering 

af ydre udstyr

1 leverandør på rammeaftale, 4 år (ingen forlængelse)



Trafikteknisk drift



Trafikteknisk drift

• Kontinuerlig tilpasning af signalprogrammer 

ift. trafikkens udvikling.

• Flere teknologier, der kan understøtte 

hinanden.

• Mulighed for reel trafikledelse.

• Ultrahøj fleksibilitet

• Egen programmeringskompetence

• Projekt, program og dokumentation i ét og 

samme værktøj

• Mulighed for scenariestyring

HURTIGERE 

BILLIGERE



Dynamisk trafikledelse er allerede en realitet



• Øget kompleksitet, kan kræve øget krav til egne 

kompetencer

• Centralisering af kompetencer i det offentlige: Små 

og mellemstore kommuner kan gå sammen om at 

skabe vidensmiljøer med 2-3 årsværk, som er 

dedikeret til opgaven. Kan være et lønmæssigt 

nulsumsspil. 

• Viden og resultater fra det ”private” købt af det 

offentlige, må være fælles offentligt tilgængeligt. 

Øger også vidensdeling mellem private aktører, og 

reducerer omkostninger til programmering og 

trafikteknisk drift.

Kompetencer



3. samtalerunde
• Spørgsmål til drøftelse ved bordene:

• Hvad har I brug for, hvis 

kompetenceniveauet skal løftes, så vi kan 

snakke et fælles sprog?

• Hvordan kan vi hjælpe hinanden på tværs 

i branchen? Det er vel ikke kun VD og de 

største kommuner, som skal drive det…

• Hvad vil du gøre for det tværgående 

samarbejde?
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Kort opsamling af 3. runde
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Opsamling for hele workshoppen 
(summa summarum)
• Og hvad er det næste der skal/bør ske hvad tænker i?
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