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Opsummering

I Danmark og globalt vokser antallet af 
mennesker i de store byer. Det betyder 
mere pendling, mere bytransport, mere 
trængsel og flere spildte timer på trafik-
køer, hvilket giver udfordringer i forhold 
til infrastrukturplanlægning. Samtidig er 
der enighed blandt eksperter om, at vejr-
forholdene bliver mere ekstreme i fremti-
den: Vi får varmere somre, koldere vintre 
og større udsving i nedbør. Verden over 
er man derfor begyndt at overveje, hvor-
dan fremtidige klimaændringer vil påvirke 
trafik, transport, infrastruktur – og hver-
dagslivet for millioner af mennesker.

I denne rapport præsenterer vi en meto-
de til at måle trafik og transportadfærd 
baseret på data, som allerede findes – og 
som genereres i stadigt større mængder 
hver dag: nemlig digitale spor fra smart-
phones. Derudover viser vi, hvordan så-
danne trafikmålinger kan bruges til at 
analysere adfærdsændringer som følge 
af ændringer i vejret, hvilket på sigt kan 
danne grundlag for en forståelse af de 
adfærdsændringer, som følger af klima-
forandringer.

Der findes flere måder at gøre byerne 
smarte på, når det gælder fremtidens 
klima- og trafikforhold. Vi tager ud-
gangspunkt i crowdsourcing (decentral 
problemløsning i såkaldt distribuerede 
grupper) med smartphones som målein-
strumenter. På den måde kan vi udnytte, 
at en meget stor andel af moderne byers 
beboere, og det særligt i Danmark, altid 
har et meget avanceret måleinstrument 
på sig i form af en smartphone. 

Metoden har en række fordele: Dels er da-
taindsamlingen passiv i den forstand, at 
den ikke kræver opmærksomhed fra del-
tagerne – de skal bare huske deres telefon 
– og den kræver ikke særlige og særligt 
strømslugende sensorer, ud over dem folk 
alligevel har tændt på deres telefon. Dels 

er data fra indsamlingen ”ærlige” signa-
ler (Pentland, 2009) i den forstand, at de 
fortæller om folks faktiske adfærd hele 
tiden – og ikke den adfærd, de gerne vil 
præsentere for andre, fx ved at udelade 
bestemte tidsperioder.

Vi beskriver således et nyt klassifikations-
system for identifikation af bytransport 
baseret alene på data fra trafikanternes 
mobiltelefoner, der udnytter den i storby-
er allerede eksisterende informationstek-
nologiske infrastruktur, særligt i form af 
allestedsnærværende wi-fi-netværk og 
bluetooth-spor sammen med gps-data 
og kontekstinformation.

Metoden har yderligere den fordel, at den 
kan skaleres i sin sikring af borgernes pri-
vatliv: I nogle tilfælde kan særligt præcise 
data være nødvendige, hvorfor man både 
som dataleverandør (borger) og databe-
handler (forsker eller trafikplanlægger) 
kan acceptere at observere den enkeltes 
transportvalg i en meget finkornet optik, 
mens det for andre formål vil være til-
strækkeligt at observere fx enkelte dele 
af ”ture” fremfor hele ”turen” fra start- til 
slutadresse. 

I en verden, hvor persondata bliver mere 
og mere tilgængeligt, bliver privatliv mere 
og mere værdifuldt. Planlæggere og po-
litikere bliver nødt til at afveje ’smart ci-
ty’-løsninger, der høster data fra menne-
skestrømme i real-tid mod risici, i forhold 
til de enkelte borgeres ret til at kunne fær-
des frit og uden tanke på registreringer, og 
tænke sådanne afvejninger og privatlivs-
værn ind i nye løsninger fra begyndelsen.

Vi viser, hvordan vores nye målemetoder 
af trafik og transportvalg kan bruges til 
at analysere transportvalg og fremmøde 
for én specifik gruppe, nemlig studeren-
de. Det er selvfølgelig et eksempel blandt 
mange mulige, men eksemplet er vigtigt, 

fordi det kan give et fingerpeg om, hvor-
dan pendlings- og transportadfærd vil 
ændre sig med øget forekomst af eks-
tremt vejr, hvilket er én forventelig kon-
sekvens af klimaændringer. 

Vores resultater viser, at både pendling- 
og fremmødeadfærd påvirkes af vejret, 
i forventelige retninger. Selvom studiet 
ikke eksplicit identificerer, hvordan kli-
maændringer påvirker menneskelig ad-
færd, demonstrerer det, hvordan mobile 
enheder – af den slags, der findes i man-
ge menneskers lommer hele dagen – kan 
bruges til kontinuerligt at overvåge effek-
ter af fx ekstremt vejr. Med en længere 
tidshorisont og med et bredere udsnit af 
befolkningen kan en sådan metode po-
tentielt fungere som et moderne, urbant 
instrument til både at måle og respondere 
på klimamæssige påvirkninger af menne-
skelig mobilitet i realtid. 

Rapporten indeholder følgende kapitler:

Kapitel 1 beskriver baggrunden for analy-
sen og redegør for helt centrale overvej-
elser omkring brug af persondata baseret 
på mobile sensorer som fx smartphones. 
Herudover diskuteres co-production og 
crowdsourcing med fokus på deling af 
brugerdata.

Kapitel 2 beskriver metoder og data i flere 
detaljer, særligt machine learning-meto-
den og de data, som ligger til grund for 
undersøgelsen.

Kapitel 3 præsenterer analysens resulta-
ter i detaljer. 

Kapitel 4 diskuterer resultaterne og hvil-
ke muligheder og udfordringer vores data-
indsamlings- og analysemetoder har i en 
verden med stadigt mere og mere detal-
jeret data.



9

O P S U M M E R I N G

 

Hovedresultater

Resultater fra kapitel 1
Co-production betyder, at stat og bor-
gere arbejder sammen om at producere 
serviceydelser og offentlige tjenester. Når 
borgerne uformelt samarbejder med sta-
ten, kan man producere offentlige ydelser 
mere efficient. I vores kontekst er ”pro-
duktet” viden om transportadfærd med 
henblik på trafikplanlægning, både frem-
adskuende og i realtid. Ved at stille data til 
rådighed kan borgerne hjælpe den offent-
lige sektor med at tilvejebringe et stort 
og fintmasket datagrundlag ved at lade 
deres mobiltelefon indsamle data passivt, 
i baggrunden og i baglommen. I kapitel 
1 beskriver vi muligheder og overvejelser 
omkring et sådant samarbejde mellem 
stat og borgere.

Resultater fra kapitel 2
Ideen om at bruge folks mobiltelefoner til 
at måle deres transportadfærd er ikke ny, 
men forskningen har hidtil ikke benyttet 
sig af en efterhånden allestedsnærvæ-
rende kontekst, nemlig wi-fi-signaler. Vi 
bruger, som noget helt nyt i transport-
forskning, wi-fi-signaler til at bestemme, 
hvornår folk befinder sig hvor. Særligt i 
store byer, hvor wi-fi-signalerne ligger 
tæt, giver det bedre mulighed for at esti-
mere hastighed for den enkelte trans-
porttur, hvilket er en vigtig parameter i 
forhold til at fastlægge transportform. 
Det er i øvrigt den samme metode, som 
bl.a. Google bruger til at estimere tid og 
sted i deres kortservice. Wi-fi-baseret 
lokalisering giver øget præcision i vores 
vurdering af transport og vil kunne fin-
de yderligere anvendelse i planlægning og 
udvikling af smart cities.

Resultater fra kapitel 3
Vores analyseresultater falder i to dele. 
For det første har vi ved hjælp af machine 
learning udviklet en model, der alene på 
baggrund af signaler fra en mobiltelefon 
kan sige noget om, hvilken transport-
form folk benytter. Denne analyse er 
præsenteret med flere tekniske detaljer 
i Bjerre-Nielsen m.fl. (2019). For det an-
det bruger vi efterfølgende modellen til 
at vurdere, hvordan vejrlig påvirker valg 
af transportform. Denne analyse er præ-
senteret med flere tekniske detaljer i Mi-
nor m.fl. (2018).

Vores model, eller algoritme, for valg af 
transportform vurderes – i grove træk – 
på, hvor god den er til at ramme rigtigt. 
Det vurderes på baggrund af et såkaldt 
træningsdatasæt, hvor vi kan observe-
re både mobiltelefonsignaler og valg af 
transportform. I det mest ambitiøse til-
fælde, hvor vi beder algoritmen om at 
skelne mellem alle mulige transportty-
per, rammer den rigtigt i ca. 83 procent 
af tilfældene. Hvis vi derimod alene ønsker 
at skelne egen fremdrift (gang, cykel) fra 
hhv. bil og offentlig transport, bliver re-
sultatet en lille smule bedre. I det simple-
ste tilfælde, hvor vi alene ønsker at skelne 
egen fremdrift fra andre typer transport, 
rammer algoritmen rigtigt i ca. 91 procent 
af tilfældene. 

Vi bruger resultaterne i en videre, første 
undersøgelse af, hvordan vejret – tempe-
ratur, vindhastighed og nedbør – påvirker 
valg af transportformer og fremmøde. 
Der er klare sammenhænge i den forven-
tede retning for alle tre vejrvariable, fx at 
dårligere vejr gør offentlig transport og 
bilkørsel mere attraktivt, hvilket er et sig-
nal om, at målemetoden fanger valg af 
transportform. Effekterne er ikke store, 
hvilket til dels skyldes, at netop stude-
rende ikke har de store valgmuligheder, 
når det gælder transport – men de kan 
omvendt i højere grad end andre vælge, 
om de rent faktisk transporterer sig. Både 
vind og temperatur har store effekter på 
sandsynligheden for, at den enkelte stu-
derende møder op.

Resultater fra kapital 4
Vores projekt er udført som forskning, 
hvilket tillader os at gå tæt på enkeltin-
dividers adfærd. Det er ikke givet, at bor-
gere mere generelt ønsker at lade den of-
fentlige sektor eller private virksomheder 
overvåge dem i samme omfang. I kapitel 4 
diskuterer vi, hvordan man kunne udbyg-
ge og forfine vores metoder med andre 
typer data, og hvordan man kan skalere 
privatlivssikkerheden på en måde, der til-
lader at høste gevinsterne ved mere nøj-
agtige data på personniveau uden at sæt-
te tilliden mellem borgerne og både stat 
og virksomheder over styr.



Antallet af mennesker vokser i verdens store byer. Det giver mere 
pendling, mere bytransport, og det stiller større krav til vores 
infrastruktur. 

Vi giver i denne rapport et eksempel på, hvordan man kan bruge 
crowdsourcing til at indsamle, modellere og forstå bytransport, 
potentielt i realtid. Vi udnytter, at en endog meget stor andel af 
en bys beboere, og det særligt i Danmark, altid har et meget avan-
ceret måleinstrument på sig i form af en smartphone. Vi bruger 
data til at udvikle et nyt klassifikationssystem for identifikation 
af bytransport baseret alene på befolkningens mobiltelefoner.

Metoden har den fordel, at den kan skaleres i sin sikring af bor-
gernes privatliv. I en verden, hvor persondata bliver mere og mere 
tilgængeligt, bliver privatlivet mere og mere værdifuldt, og plan-
læggere og politikere bliver nødt til at tænke dataetiske prin-
cipper, hvor man afvejer fordele og ulemper, ind i nye løsninger 
allerede i designet af nye databårne projekter fremfor at lappe 
på dataetikken efterfølgende.

Vejrets betydning for  
vores valg af transport

Med smartphones  
som måleinstrument




