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SIDE 2Vintertrafik.dk

Gallup har spurgt 1.000 personer:

• 87% synes, at informationerne er vist overskueligt

• 60% anvender information om sprederes placering

• 25% af svarene er fra professionelle vinterfolk
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SIDE 3

Seviceniveau på vintertrafik

• Serviceniveau har fungeret flot på vintertrafik denne sæson

• Gallup: 69 % af brugerne på vintertrafik har set 

serviceniveau informationerne og fundet dem brugbare

• ”Enkelte kommentarer” omkring huller i kortet…



Det meste…
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Syddanmark
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Hvad skal der til ?

• Vinterman-ruterne anvendes til præsentation af 

vintermeldinger. De er også grundlaget for serviceniveau 

kortet på vintertrafik

• Sæt et serviceniveau på under [Ruter] og så fungerer det 

typisk dagen efter

Ved problemer: Kontakt bs1@vd.dk



SIDE 7Stier – serviceniveau, nord

Store huller – også længere mod nord på kortet
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Stier – serviceniveau, syd

Store huller – også længere mod syd på kortet
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Vintertrafik app’en

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif49_kt6riAhXVwsQBHVSHB88QjRx6BAgBEAU&url=https://asopa.typepad.com/.a/6a00d83454f2ec69e2022ad37f5cb5200c-popup&psig=AOvVaw38uKbZDJOAJriM6FQXpEwV&ust=1558452663035114
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NAP: National Access Point

EU-krav til alle lande: Single point of access for exchange of 

safety related traffic data

Portal til dataudveksling – 24/7

• Let tilgængelige data i EU-standard format (Datex2)

• Statiske trafikdata, dynamiske trafik- og vejstatusdata

• Aktører kan efterspørge data online

• Aktører kan gøre egne data tilgængelige for andre

• Vejdirektoratet har overblik over hvem, der modtager eller

bidrager med hvilke data feeds
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NAP: National Access Point

EU-krav til alle lande: Single point of access for exchange of 

safety related traffic data

Oplæg

• Alle data på vintertrafik.dk lægges I NAP’en, dvs. 

meldinger, seneste saltning, temperaturer mv.

• Præsenteres i dag

• Behandles af Vinterudvalget i juni



Vintermeldinger
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Vinterman: Antal meldinger i 2018-19



Vintermeldinger
Under 1 døgn:

• København

• Aalborg

• Thisted

• Skive

• Fredensborg
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Meldinger: Levetid

30 dage

5 timer

10 timer



Meldinger

SIDE 15

I har sendt 11.300 meldinger – tak for det 

Sidste sæson var tallet 20.000 for en ”rigtig vinter”



2018-19: Normalt føre forventes kl.

Brugt 166 gange (322):

• Vejdirektoratet: 0
• Stier:48

• Vejklasse 1: 38

• Vejklasse 2: 45

16 kommuner har brugt 

meldingen

10 meldinger fra Norddjurs



2018-19: Snerydning forventes afsluttet kl.

Brugt 33 gange (114):

• Vejdirektoratet: 19
• Kommunerne: 14 

• Stier: 9

• Vejklasse 1: 2

• Vejklasse 2: 3

5 kommuner har brugt 

meldingen



Hvordan ser det ud på Vintertrafik?
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2018-19

Melder ikke:

• Glostrup

• Brøndby

• Vallensbæk

• Greve

• Fanø, Læsø & Samsø

Meget få meldinger:

• Albertslund (10)

• Hvidovre (18)
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