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Bedre trafikantrettet 

trafikinformation 

 

1. Hvordan arbejder vi med kvalitet i 

trafikinformationstjenesterne? 

2. Hvordan bruger vi brugerne i udviklingen? 

3. Resultater og feedback 

2. 



Kvalitet i trafikantrettede tjenester 

 

Teknik:  

 Funktionalitet (virker som det skal) og Performance (er hurtigt nok) 

 

Indhold:  

 Information (er korrekt, hurtig, informativ og handlingsanvisende) 

 

UX design:  

 Brugervenlighed (er nemt at bruge og finde rundt i) og Præsentation (er flot, overskueligt) 
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Kvalitet i teknik 

• Oppetid 

• Fejlhåndtering 

• Servicevinduer 

• Planlagte driftsforstyrrelser 

• SLA - Sikring af stabil og sikker drift 

• Dokumentation (god dokumentation) 

• IT-sikkerhed 

• Nødplaner og beredskab – beskrivelse af effektive planer til at reetablere 

it-systemerne ved nedbrud 

• Instrukser (kobling til Trafikcentrets instrukser med beskrivelse af hvem 

der kan fejlrette hvilke ting) 

• Risikoanalyse. 
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Kvalitet i indhold 

• God, korrekt og retningsanvisende vinterinformation 

• Information til tiden  

• Opdateret information 
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Kvalitet gennem god UX-design 

Hvad vurderer brugerne en tjeneste på? 

1. Let at bruge (overskuelig og nem at finde rundt i) 

2. Opleves som hurtig  

3. Persontilpasset information 

4. Smart tjeneste/løsning som jeg ikke kan få andre 

steder  

5. Flot/behagelig at se på. 
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Brugertests 

Vi lytter til brugerne – hvad er deres opleves og hvad kan gøres bedre 

• Gallup udfører to gange årligt undersøgelser på eget webpanel med 

1000 besvarelser fra bilister. 

• Gallup udfører fokusgruppeundersøgelser om brug af trafikinformation. 

• UserTribe udfører brugervenlighedstests – brugerne udfører opgaver 

under videooptagelse. 

• Gallup udfører brugerundersøgelse på selve hjemmesiden fx 

vintertrafik.dk og direkte i Vintertrafik app’en. 

 

Resultater og kommentarer giver indsigt i brugernes ønsker og reelle 

anvendelse af tjenesterne. Alt sammen bruges til at forbedre tjenesterne 

og bestemme udviklingen!  
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30 sek. eksempel på brugeroplev.  

http://app.usertribe.dk/vejdirektoratet-rshjulet/vintertrafik-desktop 
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60 sek. eksempel på brugeroplev.  
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http://app.usertribe.dk/vejdirektoratet-rshjulet/vintertrafik-smartphone 
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Fund i brugerundersøgelse på web og app 

1. Brugerne oplever generelt at værdien af information 

er meget høj, fordi den rammer et behov og passer 

ind i deres brugssituation. 

2. God idé om, hvad applikationen bør bruges til, 

hvilket betyder, at ni ud af ti finder applikationen 

relevant og er i stand til at se situationer, hvor 

applikationen vil være relevant for kunderne at 

bruge.  

3. Flere kunder finder muligheden for at få push-

meddelelser særdeles relevant, netop fordi, det vil 

være med til hurtigt at ‘skubbe’ information ud til 

kunderne og dermed vil kunne lette deres hverdag. 
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517 svar på Vintertrafik - app 

16.-19. januar 2017 
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712 svar på vintertrafik.dk 

7.-23. februar 2017 
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Åbne svar 

Eksempler på brugernes ønsker til forbedringer 

Teknisk 

• Farver på snerydning og saltning – en større farvepalette 

• Kameraer – bedre visninger af kameraer 

• Brugervenlighed på mobil og tablet fx zoom – skal testes og rettes 

• Sorte bjælke for oven – bliver mindre 

Indhold 

• Tydeligere, hvor der er meget sne eller meget glat 

• Forventet føre a’la vejrudsigter 

• Bedre opdatering af meldingerne, dvs. også afmelding 

• Få alle kommuner med 
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Ny version - app 
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Ny version - app 
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Ny version - app 
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Vintertrafik.dk på egen hjemmeside 

Indlejring af … 

• Hvordan gør man? 
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Ris og ros 

Har du kommentarer og idéer til vintertrafik.dk og 

vintertrafik app’en? 

 

Så kom og snak med os – vi er på standen 

 

 

 

Vintertrafik app – Christian von Huth: crvh@vd.dk 

Vintertrafik.dk – Sine Dyreborg: sjl@vd.dk 
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