DET KONKRETE SPOR
ITS-KONKURRENCE KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN MOBILE REJSEPLAN
PÅ VEJ TIL ARBEJDE
Du kender situationen: Du sidder i bussen – måske er du på vej til arbejde. Du skal skifte til S-toget, men da du
står af og kommer ned på stationen er toget aﬂyst eller forsinket. Hvis du havde fået besked, mens du sad i bussen, kunne du måske være blevet siddende og skiftet til en anden forbindelse.
Vi råder allerede nu over teknik, der kan sørge for, at enhver rejsende kun får de informationer, der er relevante for
netop hans eller hendes rejse – men til gengæld får alle relevante informationer. Det er til gavn for de enkelte traﬁkanter og øger den generelle tilfredshed blandt kollektivt rejsende.

DEN MOBILE REJSEPLAN
Med den mobile rejseplan får kollektivrejsende et informationsniveau på højde med den bedste GPS i bilen.
Ideen er at samle og forbedre de kollektive traﬁkinformationssystemer, vi allerede har, til ét samlet system. Et
system, der giver lige præcis den information, der er brug for til at opnå den korteste og mest effektive rejse.
Systemet er designet, så det ikke alene giver den rejsende et forslag til en rejseplan, men også holder øje med
uregelmæssigheder og giver besked, hvis det bedre kan betale sig at vælge end anden rute end normalt: Man
tager simpelthen rejseplanen med sig på rejsen.
Systemet består af disse komponenter:
• Ved rejsens udgangspunkt: pc’er med internetforbindelse og bluetooth.
• Med på rejsen: mobiltelefon med GPS, talesyntese og bluetooth.
• Et centralt traﬁkledelsescenter, der samler alle tilgængelige informationer om metro, tog og bus.

REALTIDSINFORMATION
FRA DE FORSKELLIGE
TRAFIKMIDLER

Sådan fungerer systemet:
Inden den rejsende skal af sted, går han på sin pc, hvor hans daglige bolig-arbejdsstedsrejse er fast indkodet
sammen med f.eks. et fast mødetidspunkt.
Han får så at vide:
1) Hvor lang tid tager rejsen netop i dag? I bil? Med kollektiv traﬁk? Eller i en kombination af f.eks. cykel og
kollektiv traﬁk?
2) Hvad koster turen? (inkl. parkering, hvis det er en biltur)
3) Hvor meget CO2, bruges der på turen?
Den rejsende får også at vide, om det vil kunne betale sig at tage af sted f.eks. ½ time før eller senere end normalt. Hvis han er kollektivrejsende skal han nu fortælle pc’eren, hvilken af de tilbudte rejser han ønsker at benytte.
Denne rejse overføres så med bluetooth til hans mobiltelefon.
Traﬁkledelsescentret registrerer nu, at han er på vej, og holder øje med rejsen for ham – også her er udgangspunktet, at han kun får informationer, han har brug for.
De informationer systemet tilbyder den rejsende undervejs er:
• Han får at vide, hvornår han skal stå af og hvilket andet transportmiddel han skal skifte til, hvor det holder og
hvor lang tid, der er til det afgår mm.
• Hvis f.eks. det tog, han skal skifte til, er aﬂyst eller forsinket, beregner systemet, om det kan betale sig at skifte til en anden forbindelse. Ellers får han at vide, hvor meget han vil blive forsinket og hvorfor. Den rejsende
kan få oplysningen som sms eller som talesyntese. Han får oplysningen lige så snart uregelmæssigheden er
kendt, så han kan give besked med det samme til f.eks. kolleger eller andre, han skal mødes med.

TRAFIKLEDELSESCENTER

Endelig er der mulighed for at bruge mobiltelefonen som betaling for rejsen, både med det nuværende takstsystem
og når Rejsekortet er indført.

ATTRAKTIV KOLLEKTIV TRAFIK
Bedre information vil gøre det lettere og mere attraktivt at benytte kollektiv traﬁk. Generelt bliver rejsende mindre
stressede, når de får at vide, hvad årsagen er til eventuelle problemer og får en prognose for, hvor meget deres
rejsetid er forlænget.
Systemet kan i princippet anvendes i det samlede kollektive traﬁksystem, det kan udvides til at være landsdækkende, kombineres med Rejsekortet o.s.v.

MOBILTELEFONEN VED HVOR
DU ER HENNE PÅ DIN REJSE

DET VIDERE FORLØB
Vi foreslår, at der i løbet af 2009 indledes et pilotprojekt, hvor Rejseplanens oplysninger kobles med realtidsinformation fra f.eks. MOVIA. Samtidig skal selve systemet til løbende beregning af ruter sammenholdt med GPS-lokalisering udvikles og afprøves med et mindre antal testpersoner. I de følgende år udvides systemet til at omfatte alle
kollektive traﬁkmidler og gøres tilgængeligt for alle.

DU PLANLÆGGER DIN
REJSE HJEMMEFRA

Den mobile rejseplan_SNNL.indd 1

Udgiften i 2009 skønnes til 2-3 mio. kr. og tilsvarende beløb i de kommende år. Systemet foreslås forankret hos Rejseplanen. Der er ikke direkte indtægter knyttet til systemet, da vi mener, at systemet bør være en gratis service for
brugerne. Til gengæld vil der være indirekte indtægter i form af ﬂere passagerer og dermed øgede billetindtægter.
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