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Intelligente signalanlæg 
− sikrer fremkommelighed i trafikken



Vi får systemer til at tale sammen

Overvågning af signalanlæg og trafikafvikling har traditi-
onelt set haft fokus på at detektere fejl. Men takket være 
nyudviklede vejtrafik-teknologier, trådløs kommunikation 
og teknologiske komponenter kan vi i dag monitorere 
trafikflow på flere niveauer:

• Adaptiv styring af signalanlæg for samordning (”grønne 
bølger”), som samtidig mindsker udledningen af CO2, da 
færre køretøjer må holde i tomgangs-kø

• Trafiktælling af både motoriserede køretøjer, cyklister og 
fodgængere

• Monitorering af vejrforhold på vejbanen

• BLIP – køretidsmåling og måling af trafikbelastning

• Udregning af prioriteringsruter for eksempelvis ambu-
lancer og offentlig transport

Vi arbejder med åben protokol (OCIT) for at sikre åbne 
kommunikationskanaler, og derfor kan du integrere vores 
løsninger med dit eksisterende signalanlæg. Også selvom 
anlæggene indeholder software og komponenter fra for-
skellige leverandører; De skal blot kommunikere via OCIT. 

Verdo – en stærk samarbejdspartner

Vi har teknisk infrastruktur højt på dagsordenen, fordi vi 
derigennem kan bidrage til bedre mobilitet med mindre 
CO2-udledning til følge. Vores montører har installeret 
mere end 260.000 lyspunkter på gader og veje, og vi 
arbejder med drift og vedligehold af knap 250 signalanlæg 
landet over.

Fordele ved trafikstyrede signalanlæg:

• En fleksibel og uafhængig løsning, der er fuldt integrér-
bar med eksisterende anlæg.

• Afprøvede teknologier med erfaring fra både ind- og 
udland.

• Digital indsamling af værdifulde data om infrastruktur

• Totalentreprise med 360 graders faglig tilgang med råd-
givning, programmering, implementering, vedligehold, 
drift og dataudlæsning.

Med mere end 3,2 mio. motorkøretøjer på de danske veje er 
behovet for dynamisk og sikker trafikafvikling stort. Frem-
kommelighed er et nøgleord − særligt i byerne. Løsningen 
er intelligente trafikstyrede signalanlæg, der kommunikerer 
med hinanden og dermed sikrer et dynamisk trafik-flow.

Udover at sikre et flow i trafikken genererer anlæggene vær-
difulde data om brug af infrastruktur − trafiktælling, vejbe-
lastning, parkeringsovervågning og meget andet. Data, som 
kan omsættes til konkrete initiativer, der udover at skabe 
bedre fremkommelighed også kan bidrage til besparelser.

Verdo har etableret et samarbejde med CROSS, en stærk 
international spiller på markedet for signalanlæg. Sammen 
tilbyder vi gennemprøvede totalløsninger til eksisterende 
og nye signalanlæg. Vores fleksible produktløsninger giver 
mulighed for at opgradere ældre signalanlæg til den nyeste 
teknologi – for bedst mulig koordinering og optimering af 
trafik-flow. Vi projekterer og installerer ligeledes helt nye 
signalanlæg, inklusive trafikplanlægning og programmering.

Nyt alternativ 
til eksisterende signalanlæg



I samarbejde med CROSS tilbyder Verdo en softwarepakke med et omfattende udvalg 
af produkter til konfiguration, fjernbetjening og overvågning af trafikstyrede sig-
nalanlæg. Softwaren giver mulighed for detaljeret trafikplanlægning, modellering af 
trafiksituationer, enhedsovervågning, trafikovervågning og adaptiv kontrol. 

INVIPO 
Smart City-softwareplatform, der kan visualisere og integrere løsninger til Smart City. 
Giver overblik og styring af alle smarte funktioner i byen ét sted. INVIPO-app leverer 
desuden informationer til alle borgere og turister.

Om CROSS
CROSS har 25 års erfaring med udvikling af teknologisk smarte løsninger til trafiksty-
ring. Hovedkontoret ligger i Tjekkiet, men virksomhedens produkter er at finde verden 
over; blandt andet i Dubai, USA, Japan og Tyrkiet. I dag er CROSS en stærk spiller på 
det internationale marked inden for teknologiske komponenter til intelligent trafik-
styring og parkeringssystemer.

Software med 
masser af muligheder



Produkter 

Trafikstyring

• Komplet Traffic Management System

• Intelligent trafikstyring og              
overvågning

 
• Styremaskine til signalanlæg

 
• Overvågning leveres også som      

mobilapp til driftsholder

Vægt-i-bevægelse

• Avanceret online vægtmåling
 

• Validering af tunge køretøjer                  
i bevægelse.

Vejstationer

• Overvågning og vejforholdsudsigter 
på landeveje og i byer. 

• Mulighed for at optimere og plan-
lægge vedligeholdelse og saltning af 
vejnet mv. 

• Giver desuden trafikanter information 
omkring vejforhold

Parkeringssystemer

• Komplette løsninger til udendørs 
parkeringsområder, parkeringskældre 
og -huse.

• Alle funktioner er samlet i ét styresy-
stem for optimal parkeringskontrol 

• betalingsterminaler og mobilapp, der 
viser antal ledige p-pladser i byen

Trafik-overtrædelser

• Overvågning af ulovlig standsning og 
parkering på veje (kantstensparke-
ring) og parkeringspladser

• Autoriseret/ikke-autoriseret adgang 
og gennemgang i områder med     
trafikregulering.

Måling af rejsetid og
trafikflow

• Trafiktælling og køretøjsgenkendelse 
baseret på sensorer og bluetoo-
th-teknologi. 

• Overvåger trafik-flow og rejsetids-
planlægning
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Tag kontakt 
- så vi kan starte dialogen 

En del af Verdo-koncernen
Verdo arbejder med bæredygtig energi og teknisk infrastruk-
tur. Vi skaber grøn energi, der gør en verden til forskel.

Verdo er en multiforsyningsvirksomhed. Vi sælger blandt 
andet bæredygtige energianlæg, biomasse, energirådgivning 
og teknisk infrastruktur. 550 passionerede medarbejdere 
skaber en årlig omsætning på 2,4 mia. DKK.
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Få mere inspiration på

verdo.com/signanlæg


