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Fra 4 kort til 1... 

De 4 gamle kort var utidssvarende hvad 

angår brugergrænseflad og teknologi 

Nyt trafikkort – alle informationer samlet på 

en moderne platform 

Gamle Trafikkort 

Gamle vintertrafikkort 

Gamle erhvervskort              Gamle cykelkort 

http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/


Daværende trafikkort 

• Kortet på vintertrafik.dk var ikke zoombart eller brugervenligt 

----------------------------------------------------------------------------------- 

• Bilist-, erhvervs- og cykelkort var forældede teknologi i kortmotoren  

• Gik ned eller blev langsomme ved mange besøg  

• GSTs baggrundskort havde servicevinduer  

• Kunne ikke anvendes på smartphones og tablets 

• Kunne ikke vise tunge data – så som vinterinformationer, tunge 

erhvervsinformationer og realtidsdata   

• Kunne ikke give personaliseret information 

• Blev ikke hurtigt opdateret med nyeste motorveje 

• Utidssvarende design  

• Utidssvarende brugergrænseflade 



Kravet til det nye trafikkort var 

• Ét kort – én indgang for trafikanterne 

• Professionelt og lækkert design og brugervenlig brugergrænseflade 

• Skalerbart og Driftssikkert (skal kunne klare fx 250.000 besøg på én 

gang) 

• Alle relevante data inklusiv tunge vinterdata, erhvervsdata, realtidsdata 

og historiske data på ét kort 

• Egnet til smartphones og tablets 

• Nemt at drifte og videreudvikle på 

• Personalisérbart – mail og rutefunktion 

 

 



Projektanalyse 

40 datakilder føder ind til trafikkortet 

6. 



Valg af leverandør 

• Baseret på analyser, designfase og tekniske 

beslutninger blev der udarbejdet udbudsmateriale 

og sat i udbud vinteren 2015-2016. 

• Kontrakten indebærer udvikling og drift af kortet i 

en 4-årig periode 

 

• Atkins vandt kontrakten og har leveret til tiden. 



Trafikanten i fokus 

• 4 workshops gennemført med en 

brugervenlighedsspecialist, som 

udviklede en Mock-up 

• Mock-up blev testet på trafikanter og 

lastbilchaufører 

• Der er udviklet prototyper, med 

brugerinddragelse og test undervejs og 

været iterative gennemgange af design 

og brugergrænseflade. 

• Prototype af trafikkortet blev testet inden 

lancering og efterfølgende tilrettet 

• Seneste brugertest med trafikanterne 

var 3. maj 2016 



Det nye trafikkort  

Lanceret 8. december 2015 

Besøg over 1.5 mio. 
 

http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/
http://trafikkort.vejdirektoratet.dk/


Vinter 

 



Presse 
• Nyhed lagt på Vejdirektoratets 

hjemmeside 

• Presseudsendelse 

• Separat presseudsendelse den 17. 

december med fokus på 

erhvervskortet 

• Let instruks til kommuner om 

indlejring af kortet på egne 

hjemmesider 

• Plakater på rastepladser 



Medieomtale 

Pressedækning de to første dage 

 

• Radio: radiointerviews og 

nævnt i nyheder 

• Vist på DR TV i aftennyhederne 

• 23 medier omtalte lanceringen 



Brugerstatistik 
• Positiv feedback fra brugerne og medierne 

• 1.5 mio. besøg siden lancering – en 

markant stigning (de to sidste år har der 

været under 500.000 besøg i den samme 

periode på bilkortet) 

• 54 % er PC brugere  

• 46 % er mobil og tablet brugere 

• Udenfor kontortid stiger brugen fra mobil og 

tablet markant 

 



Besøg på trafikkortet 

14. 
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Kommuner med indlejret kort 

• Assens 

• Bornholm 

• Esbjerg 

• Frederikshavn 

• Gribskov 

• Guldborgsund 

• Haderslev 

• Halsnæs 

• Holbæk 

• Jammerbugt 

• Lejre 

• Lolland 

• Nyborg 

• Roskilde 

• Rudersdal 

• Slagelse 

• Thisted 

• Varde 

• Vejle 

15. 

19 kommuner har indlejret kortet på deres hjemmesider – typisk under punkter 

om vintervedligeholdelse: 



Videreudvikling 
• Små justering på 

baggrund af 

borgerhenvendelser 

• Små designændringer 

• Yderligere information til 

erhverv 

• Den første prototype af en 

ruteplanlægger er leveret 

til test 

• Måske en engelsk version 

af kortet 

Prototype ruteplanlægger 

 

• Finder en rute og en eller two alternative ruter 

• Viser alle meldinger på ruten 

• Live trafik hjælper brugeren med at vælge 

mellem ruterne 

• Giver mulighed for at få tilsendt mail, hvis der 

sker en ændring på ruten (fx. en spærring pga. 

uheld) 



Trafikkortet fik Geodataprisen 2016 

21. april 2016 

• Ved Geoforums årsmøde uddeles hvert år to priser til nye og innovative geodataløsninger. 

De to priser er Juryprisen, som 6 medlemmer af juryen udvælger, og Publikumsprisen, hvor 

en åben afstemning afgør, hvilke 3 løsninger, der skal nomineres, og som publikum i salen 

kan stemme på under selve prisuddelingen. 

• Juryprisen 

Trafikkortet var blandt  de tre nominerede på innovative løsninger og 

ideer. 

• Publikumsprisen 

Trafikkortet vandt publikumsprisen. 

 


