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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.
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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.



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

10

 

01



11

K A P I T E L  1

Smarte byer og smarte telefoner: 
A match made in heaven?
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Ideen om aktivt at bruge byens informa-
tion – al den data, folk skaber, når de be-
væger sig rundt i byrummet – via automa-
tiseret dataindsamling kaldes overordnet 
for smart cities eller intelligente byer.

Smarte – eller intelligente – byer kan 
defineres på mange forskellige måder 
(Albino m.fl., 2015; Caragliu m.fl., 2011), 
men de fleste definitioner kredser om 
indsamling en af data via sensorer af for-
skellig art, hvor dataene bruges til at til-
passe eller styre aktiviteter og offentlige 
serviceydelser. Det giver beslutningsta-
gere mere information om, hvordan og 
hvor meget byen og dens services bruges. 
Og det giver mulighed for feedback og re-
spons, eventuelt automatisk, til ændrin-
ger i transportstrømme og brugsmønstre. 

Kernen i en intelligent by er altså data 
og brug af data med henblik på mere 
fornuftige løsninger, hvilket er svært at 
være imod. Men hvordan skal byerne være 
smarte, og kan de være det på måder, som 
samtidig respekterer den enkeltes frihed 
og ret til privatliv?1

Data kommer i mange former: Nogle typer 
data vil være anonymiseret, fx en tæller 
der registrerer, hvor mange cykler der pas-
serer et bestemt punkt. Andre typer infor-
mation kan være mere lokale og fx handle 
om, hvor meget affald der produceres i 
en given gård eller opgang. Endelig kan 
information være direkte personhenfør-
bar, hvor det fx drejer sig om, hvor ofte en 
person logger ind på skolens forældreintra 
– eller vedkommendes mobilitetsmønstre 
fra hjem til arbejde. 

Persondata
En af det 21. århundredes helt store udfor-
dringer er, at de store mængder data, der 
flyder rundt i administrative og digitale 
systemer, fortæller meget mere, og med 
meget større præcision, om hver af os end 
tidligere. Informationen kommer i to ka-
tegorier: Dels er der det, vi ved med me-
get stor præcision, fx fra CPR-systemet, 
administrative data eller digitale spor fra 
mobiltelefoner eller internettransaktio-
ner. Dels er der det, vi kan inferere eller 
estimere på baggrund af de mere præcise 
data. Jo mere data, der er til rådighed om 
de mange, i jo højere grad kan vi fylde hul-
ler i vores information om den enkelte ud.

På den ene side giver overvældende 
mængder af personhenførbar informati-
on risici, såsom identitetstyveri, politisk 
og administrativ kontrol og en mere ge-
nerel trussel mod privatlivet som sådan. 
Samtidig er der imidlertid en lang række 
fordele ved mere og bedre information: 
Det er muligt at skræddersy løsninger og 
tilbud til mere præcist definerede befolk-
ningsgrupper, altså politik der ’rammer 
bedre’, og det er muligt at forudsige fx 
mobilitet og trængselsmønstre i realtid.

Ovenstående handler om dataetik, og det 
har i lang tid været en central del af forsk-
ning i brug af nye dataformer (herunder i 
det studie, vi præsenterer nedenfor), men 
har haft mindre bevågenhed i offentlighe-
den. Det er der dog blevet rådet bod på, 
bl.a. med den tidligere regerings ekspert-
gruppe for dataetik (foråret 2018) og se-
nere etablering af et egentligt dataetisk 
råd. Det er derfor vigtigt at understrege, 

at dataetik ikke kun handler om at sige nej. 
Hvis der er oplagte fordele ved at indsam-
le information om en given handling eller 
en given population, skal mulige negative 
konsekvenser ses i dét lys. Persondata og 
privatliv er hverken en gratis ressource, 
der kan bruges af myndigheder og virk-
somheder efter forgodtbefindende, eller 
en absolut, uantastelig størrelse. 

Ét element i dataetik går ud på, at man 
som dataindsamler stiller sig selv spørgs-
målet: Er det nødvendigt at have adgang 
til så detaljerede data? Smartphones 
samler data ind hvert sekund, hvilket gør 
det relativt let at identificere den enkelte 
telefonindehaver, også selvom dataind-
samlere eller forskere formelt har fjernet 
direkte personoplysninger. Vi kan i vores 
data følge deltagernes rejse fra (før) de 
går ud ad deres hoveddør, til (efter) de når 
frem til deres bestemmelsessted. Vi har 
som forskere også særlige muligheder for 
detaljeret dataindsamling og et tilsvaren-
de ansvar for, at informationen ikke bliver 
misbrugt eller givet til tredjepart.

Hvis man skulle rulle metoder som vores 
ud i en større befolkning med henblik på 
kommunal trafikinformation og -plan-
lægning, er det imidlertid ikke nødven-
digt med detaljer om, hvor den enkelte 
præcis bor og arbejder, hvilket jo præcis 
er de typer data, der giver mulighed for 
at identificere enkeltpersoner. I stedet for 
kan man se på ”etaper”, altså enkeltdele 
af en samlet rejse, og analysere disse hver 
for sig. Første trin er imidlertid, at for-
skerne kender hele billedet for at kunne 
sige noget om, hvor meget information 

KAPITEL 1

Smarte byer og smarte telefoner: 
A match made in heaven?

1  Der er udbredt bekymring for hvordan smarte byer vil påvirke borgeres ret til privatliv, se fx http://www.govtech.com/fs/Smart-Cities-Come-with-Inherent-Privacy-
Risks-ACLU-Says.html og van Zoonen (2015).
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der mistes, hvis man af privatlivshensyn 
bruger mere grovkornede billeder af vir-
keligheden.

Metoderne rejser også et andet problem: 
Brug af kunstig intelligens og machine le-
arning giver ikke sikker viden, i den for-
stand at algoritmerne kun giver et bud på, 
hvilket transportmiddel folk bruger – vi 
ved det ikke med sikkerhed. Det giver så-
ledes anledning til spørgsmålet om, hvor-
vidt man kan kalde en oplysning om, at 
en given person med 70 procent sandsyn-
lighed har taget cyklen, for ”persondata”.

Co-production og crowdsourcing
Når borgere stiller personlige data til rå-
dighed for forskningen eller den offentli-
ge administration, kaldes det af økono-
mer for et offentligt gode. Det kan dog 
være fristende for borgerne at takke nej 
til at dele data. Hvis man fx som cyklist i 
København stiller sine data om daglige cy-

kelture til rådighed, giver det mulighed for 
bedre modellering og planlægning, hvilket 
potentielt kommer alle, der skal transpor-
tere sig rundt i København, til gode. Men 
hvis man omvendt vælger ikke at stille 
sine data til rådighed, af principielle grun-
de eller konkrete bekymringer om privatli-
vets fred, er det personlige tab ikke stort, 
så længe andre stiller deres data til rådig-
hed. Dette fænomen kaldes free-riding. 

Udfordringen er præcis den samme som 
i forbindelse med en skattebetaling el-
ler arbejdsweekend i andelsboligforenin-
gen. Løsningen i førstnævnte eksempel 
er, som det vil være alle bekendt, sim-
pelthen en lov, der sikrer, at alle bidrager 
til fællesskabet, også selv om de måtte 
være uenige i skattesystemets indretning 
eller skatternes størrelse. Men en sådan 
lov kan kun vedtages, hvis der er flertal 
herfor, hvilket igen kræver, at borgerne 
tror på og ser, at skatteindtægterne bli-

ver brugt på fornuftig vis (Levi, 1989). På 
samme måde kan staten og kommunerne 
kræve, at vi stiller vores data til rådighed, 
men det får myndigheder mere overord-
net kun lov til, hvis vi som befolkning sam-
let set har tillid til myndighederne.

Løsninger, hvor borgere deltager aktivt, 
men ulønnet, gennem deres handlinger 
i produktion af offentlige serviceydelser 
kendes inden for offentlig forvaltning som 
co-production. Begrebet co-production 
stammer fra Nobelprismodtager i økono-
mi Elinor Ostroms arbejde med, hvordan 
fx lokalpoliti og borgere sam-producerer 
kriminalitetsbekæmpelse (Ostrom m.fl., 
1977). Men begrebet kan lige såvel bruges, 
når det handler om, hvorvidt forældre be-
nytter forældreintra eller sender børn ud-
hvilede i skole og på den måde sam-produ-
cerer med skolen om barnets uddannelse.
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Datadeling med den offentlig sektor eller 
forskning har karakter af sådan co-pro-
duction, som særligt når det gælder forsk-
ning kaldes citizen science og minder om 
konceptet crowdsourcing, hvor problem-
løsning lægges ud eller distribueres til en 
større gruppe mennesker, som frivilligt og 
gratis deltager i dele af problemløsningen. 

Crowdsourcing i den offentlige sektor har 
præcis samme karakter: Når borgeren 
downloader en app, der passivt indsam-
ler og videresender mobilitetsdata, til sin 
mobiltelefon og samtidig bærer denne te-
lefon rundt i byen, kan borgeren bl.a. bidra-
ge til udviklingen af et bedre fungerende 
trafiksystem. Det er co-production, eller 
offentlig crowdsourcing, fordi informan-
terne ikke er lønnet, mens aktiviteterne 
er koordineret af den offentlige sektor. 

Men hvorfor er det vigtigt, hvordan folk 
bevæger sig rundt i de store byer? Det bur-
de være oplagt, at trængsel er et vilkår og 
en udfordring i store byer. Alene derfor er 
bedre og mere detaljerede trafikmålinger 
over lang tid vigtige for at give den bedst 
mulige basis for indsatser og politiktiltag. 
På lidt længere sigt melder der sig imidler-
tid yderligere udfordringer: Klimaændrin-
ger giver både ændret vejr og mere eks-
tremt vejr, hvilket kan stille yderligere – og 
andre – krav til infrastruktursystemer.

Klima og transport:  
Storskala-eksperimenter giver 
mulighed for at forberede os på 
klimaændringer
Ifølge den seneste IPCC-rapport er der 
”stor sikkerhed for forøget ekstremned-
bør i Nordeuropa (alle årstider)”, og der 
er samtidig en anerkendelse af, at ”der 
kræves mere forskning i hvordan klima-
ændringer påvirker transportmønstre.” 
(Stocker, 2014). 

Mere generelt er valg af transportform en 
vigtig del af det bredere spørgsmål om, 
hvordan klima, herunder ekstremt vejr, 
påvirker menneskets generelle tidsan-
vendelse – fx hvordan man prioriterer 
på tværs af arbejde og fritid, herunder 
udendørs- eller indendørsaktiviteter, og 
”prisen” på pendling.

Eksisterende forskning indikerer, at me-
teorologiske forhold og betingelser kan 
påvirke transportsystemer og menneske-
lig mobilitetsadfærd på mikro-, meso- og 
makro-niveauer. Men der er en akut man-
gel på forskning, der følger enkeltindivider 
over tid for dels at kunne tage højde for 
individuelle forskelle, dels at kunne udre-
de, hvorvidt og hvordan forskellige vejr-
forhold påvirker valg af transporttype og 
transporttider på tværs af mange typer 
offentlig og privat transport, herunder 
valget mellem cykel og bil. 

Eksisterende studier af transportvalg og 
vejrlig bekræfter, at transportvalg påvir-
kes af vejrudsigten, mens mere ekstremt 
vejr som kraftigt nedbør, stærk vind o.l. 
påvirker både transporttid og risiko for 
ulykker. Der eksisterer dog kun få studi-
er af vejrlig og transportadfærd, og disse 
bruger enten selvrapporterede data (Sa-
neinejad m.fl., 2012), med de problemer 
det giver, eller baserer sig på nogle få, 
faste målere, der tæller fodgængere el-
ler cyklister i byområder (Miranda-Moreno 
og Nosal, 2011), hvilket umuliggør analyse 
af trafikmønstre, herunder skift af trans-
portmidler i tid og rum. 

Ud over metodiske problemer i den eksi-
sterende litteratur gælder imidlertid også, 
at ingen sådanne undersøgelser har været 
lavet i Danmark, hvor infrastruktur, priser 
og trafikkultur er forskellig fra andre stor-
byer; hvis vi vil vide noget om, hvordan 
klimaændringer vil påvirke fx københav-
nernes transport i fremtiden, er køben-
havnske data et godt udgangspunkt.
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Hvordan måler man på menneskelig ad-
færd? Det bedste måleinstrument er det, 
man ikke tænker over, og som ikke er be-
sværligt. Hvis den enkelte tænker for me-
get over, at han eller hun bliver målt, kan 
det påvirke vedkommendes adfærd på en 
måde, der kan være problematisk for un-
dersøgelsens formål – hvis forsøgsdelta-
geren fx tager cyklen, alene fordi han eller 
hun bliver observeret. I praksis er det dog 
sjældent, at folk ændrer deres adfærd væ-
sentligt over længere tid alene på grund 
af dataindsamlinger. Det er et langt større 
problem, at de fleste metoder til at ind-
samle detaljerede data om menneskelig 
adfærd uden for eksperimentelle situa-
tioner kræver tid og grundighed fra del-
tagerne, særligt når dataindsamlingerne 
strækker sig over lang tid. 

Hvis man som forsker vil måle mange 
menneskers sociale liv, er man normalt 
nødt til at anvende et sociometer (Choud-
hury og Pentland, 2003). Det er et måle-
instrument designet til at registrere so-
ciale interaktioner, typisk udformet som 
en lille sender i en badge, som folk kan 
bære på tøjet ved særlige lejligheder, hvor 
forskerne er interesserede i at kortlæg-
ge bevægelsesmønstre, samtalepartne-
re eller lignende. Men et sociometer kan 
ikke anvendes til at give viden om men-
neskers dagligliv og interaktionsmønstre 
over lang tid, da ingen forsøgsperson i 
praksis vil forpligtes til at bære særlige 
instrumenter i måneder eller år. 

Til gengæld bærer de fleste af os jo i for-
vejen rundt på et kraftfuldt og meget 
nøjagtigt måleinstrument i form af vo-
res smartphone, som hele tiden efterla-
der digitale fodspor og fortæller om vores 
færden. En smartphone er et eksempel 
på, hvad der undertiden kaldes ubiqui-

KAPITEL 2

Med måleinstrumentet  
i lommen – altid

tous computing eller allestedsnærværen-
de edb. Ideen om allestedsnærværende 
edb stammer fra slutningen af 1980erne 
og begyndelsen af 1990erne, hvor forske-
re og udviklere kunne se, at skiftet fra 
mainframes til pc’ere i princippet kunne 
fortsætte, godt hjulpet af Moores lov, ind-
til der er regnekraft og it overalt. Denne 
udvikling har været meget tydelig i mo-
biltelefonen og siden 2005 i smartpho-
nen. Hvor de første smartphones havde 
begrænset hukommelse og ydeevne, har 
de fleste smartphones nu overvældende 
regnekraft og en lang række sensorer, 
herunder gps, bluetooth og wi-fi. Og si-
den midten af 00’erne har smartphonen 
været en af de genstande, folk altid tager 
med sig, når de går hjemmefra. 

Det er oplagt at udnytte smartphonens 
indtog til forsknings- og indsamlingsfor-
mål. Ikke mindst fordi Danmark er et af 
de lande i verden, hvor flest mennesker 
har en smartphone, og det land, der har 
det største dataforbrug. Mange af os har 
altså ikke bare en smartphone – vi bruger 
den også. Meget. Metoden har den fordel, 
at datarapportørerne ikke skal gøre an-
det end at have deres telefon med sig og 
have strøm på den, hvilket er noget, der 
falder de fleste helt naturligt, hvis ikke 
helt nødvendigt.

Løbende indrapportering af data via 
smartphones giver mulighed for dels at 
indsamle og behandle meget detaljerede 
data, dels at udvikle algoritmer og rutiner, 
der sender information tilbage til borgere, 
både i summeret form og i realtid, som det 
kendes fra fx Googles kort-applikationer, 
som viser mængden af biltrafik i realtid.

Det er imidlertid ikke helt trivielt at om-
sætte signaler fra mobiltelefoner til klar 

viden om adfærd og mobilitet. I vores til-
fælde vil vi gerne estimere og forstå valg 
af transport og trafikstrømme, og det 
kræver metoder, hvormed vi kan bruge 
data fra folks smartphones til at give nog-
le bedste bud på folks valg af transport-
form, som vi herefter kan bruge til at se, 
hvordan eksterne faktorer såsom vejrlig 
eller (potentielt) nye transportmuligheder 
i form af fx letbane og metroudbygning 
flytter storbyens transportmønstre.
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SensibleDTU/Social Fabric

Data om wi-fi-lokalisering og transportbrug stammer fra the Copenhagen Network 
Study, som er et resultat af to forskningssamarbejder, SensibleDTU og Social Fabric, 
mellem Københavns Universitet og DTU. Her anvendte vi højfrekvente data fra smart-
phones til at kortlægge 1.000 unge studerendes adfærd og sociale netværk i detaljer. 
I praksis afhænger det konkrete antal studerende i de enkelte analyser af valide data; 
for eksempel undersøgte vi transportvalg for 930 studerende med i alt 219.333 ture.

Vi delte telefoner ud til alle, der begyndte at læse på DTU i sommeren 2013 og ville 
være med i undersøgelsen, og vi fulgte deltagerne i mindst et år. De studerendes tele-
foner indsamlede informationer fra gps og wi-fi-forbindeler og høstede informationer 
om de unges kommunikationsaktiviteter i form af sms’er, Facebook-beskeder og andre 
digitale dialogformer. Via telefonernes bluetooth kunne vi også se, om de studeren-
de var i samme rum, og endda hvor tæt de fysisk var på hinanden. De data, der blev 
logget, er alene data, som viser, hvem de studerende kommunikerede med, samt hvor 
ofte og hvor længe de gjorde det. Vi kunne og kan ikke se indholdet af beskederne. I 
udgangspunktet kunne telefonerne registrere sted og handlinger hvert femte sekund; 
i praksis noget sjældnere af hensyn til strømforbrug o.l.

Vi supplerede ved projektets start indsamlingen af telefonernes data med mere traditio-
nelle former for dataindsamling i form af spørgeskemaundersøgelser om de studerendes 
personlighed, motionsvaner, deres generelle velbefindende, søvnmønster, ryge- og al-
koholvaner med videre. Alt sammen noget, som ikke kan aflæses fra telefonernes data. 

Det var frivilligt at deltage, og deltagerne kunne til enhver tid trække sig ud af forsk-
ningsprojektet og få deres data med ud, hvilket i øvrigt præcist er den type informeret 
samtykke, der blev implementeret i EU’s persondataforordning i maj 2018.
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Fra .json-filer til cykelture 
Data fra mobiltelefoner ligger i sin helt 
basale form som små såkaldte .json-fi-
ler. Alle de studerende i vores undersø-
gelse sender automatisk sådanne filer 
op på vores servere, hvorfra de kan bru-
ges til analyse, herunder til at skabe bud 
på, hvilken transportform de studerende 
bruger på bestemte tidspunkter. Forløbet 
fra mobiltelefondata til transport kræver 
imidlertid et vigtigt mellemtrin: Da vi net-
op ikke kender til de studerendes fakti-
ske transportform, er vi nødt til at have 
såkaldte træningsdata, hvor vi kender til 
både mobiltelefondata og transportform. 
Vi indsamler et yderligere datasæt, som 
i machine learning-litteraturen kaldes 
ground truth. I vores ground truth ved vi 
med næsten fuldstændig sikkerhed, hvil-
ke kombinationer af telefonsignaler der 
svarer til hvilken transportform; der er 
en en-til-en korrespondance.

I praksis udvikler vi et ground truth-da-
tasæt ved at lave en transportapp til en 
telefon, hvor en række informanter regi-
strerer start, slut og transportmiddel for 
enhver tur, deltagerne laver over en lang 
tidsperiode: når de går på indkøb, cykler ud 
i byen, tager bussen på arbejde osv., samt 
hvis de undervejs skifter transportform. 
Dermed får vi et datasæt med telefonsig-
naler og transportform, der indeholder en 
næsten perfekt korrespondance mellem 
signal og transportform.

Med den type data i hånden kan vi træ-
ne en machine-learning-model til at finde 
sammenhænge mellem mobilsignaler og 
transportform. Endelig kan vi, når vores 
model er optimeret, benytte data for de 
DTU-studerendes tusindvis af ture, som 
vi ikke kender transportformen på, til at 
estimere hvilken transportform en given 
studerende brugte på en given tur på et 
givent tidspunkt, altså en fuldstændig 
transportlog for knap 1.000 studerende 
i et år. 

En væsentlig del af løsningen består i vo-
res viden om, hvor wi-fi-signaler er pla-

ceret rent geografisk. Der har i mange år 
været fokus på, at man som forbruger skal 
huske at sikre sit wi-fi-signal mod uauto-
riseret brug, men til vores formål – og det 
er i øvrigt samme metode fx Google be-
nytter – er det alene nok at kende til ek-
sistensen af et wi-fi-signal. Når tilstræk-
keligt mange telefoner har mødt signalet, 
kan vi med relativt stor præcision sige no-
get om, hvor det befinder sig – og dermed 
i fremtiden forudsige folks position alene 
fra listen af wi-fi-signaler i nærheden.2

Udstyret med en god model til at over-
sætte mobiltelefondata til transportform 
går vi videre og spørger, hvordan vejret 
(temperatur, vind og nedbør) påvirker 
transportvalg og ”produktivitet” målt ved 
undervisningsdeltagelse og fremmøde. 

Vi fokuserer på hverdage med under-
visning, hvilket giver os præcis 219.333 
dagsture for i alt 930 studerende i peri-
oden 2013-14. Undersøgelserne af, hvor-
vidt man kommer til undervisningen eller 
kommer for sent, er baseret på henholds-
vis 771 studerende (40.123 observationer) 
og 742 studerende (28.098 observatio-
ner). Derefter kombinerer vi disse data 
med information om den enkelte stude-
rendes undervisning baseret på data fra 
DTU. Selvom de studerendes adfærd ikke 
nødvendigvis er repræsentativ for storkø-
benhavnske hverdagstrafikanter som så-
dan, har et fokus på netop studerende den 
fordel, at vi præcist ved, hvornår de skal 
være til undervisning, og hvornår de kan 
mødes mere uformelt, fx i læsegrupper, 
med mere fleksible mødetidspunkter. En 
fast udfordring i fx pendlingsanalyser er, 
at det er svært for forskerne at vide, hvilke 
pendlere der har skarpe mødetidspunkter, 
og hvilke der har fleksibilitet eller ligefrem 
kan arbejde hjemme, i tilfælde af fx dår-
ligt vejr.

Vi bruger detaljerede vejrdata, blandt an-
det fra DMI, hvorfra vi har data fra 81 vejr-
stationer for Storkøbenhavn og Sjælland 
på timeniveau. For hver enkelt brugermå-
ling (et individ på et tidspunkt og et sted) 

beregner vi temperatur, vindhastighed og 
nedbør ud fra informationer fra de nær-
meste vejrstationer.

Analyse
Vi ser på vejrets indflydelse på valg af 
transportform, særligt egen fremdrift 
(gang, cykel), offentlig transport og bil, 
samt hvorvidt man kommer for sent – og 
hvorvidt man overhovedet kommer. De 
konkrete modeller, der bl.a. tager højde 
for forskelle i kurser og systematisk ad-
færd på tværs af dage, uger og semestre, 
beskrives i detaljer i Bjerre-Nielsen m.fl. 
(2019). I resultaterne nedenfor ser vi på 
afvigelser fra en baseline defineret som: 
5-10 C gennemsnitlig temperatur, 0-10 
km/t vindhastighed og 0 cm nedbør. Fi-
gurerne viser forskelle i fx transportvalg 
i procentpoint i forhold til disse baselines. 

2  Sapiezynski m.fl. (2015).
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Når algoritmer rammer rigtigt  
– og ikke rammer rigtigt

Et klassisk eksempel på en algoritme er det spam-filter, der holder vores indbakke no-
genlunde fri for uønskede beskeder. I det tilfælde er en faktisk positiv en reel spam-mail, 
en forudsagt positiv er ifølge algoritmen spam, en faktisk negativ er en reel mail, og en 
forudsagt negativ er, igen, algoritmens bud på at mailen er ok. Det giver fire mulige ud-
fald, der kaldes Sand Positiv, Falsk Positiv, Sand Negativ og Falsk Negativ. 

Formålet med en algoritme afhænger af et overordnet mål. I tilfældet med mails kan 
det være omkostningsfyldt, at vigtige mails ikke når frem eller først kommer frem 
med forsinkelse, fordi de er fejlklassificeret som spam. Her er altså brug for at fokuse-
re på at udrydde falske positiver, også fordi omkostningen ved, at et par spam-mails 
slipper igennem, ikke er mere end et par klik på delete-knappen. I sådanne tilfælde er 
precision det rigtige mål.

Precision er andelen af faktiske cases blandt de forudsagte cases – altså, hvor tit ram-
mer algoritmen rigtigt. I vores tilfælde siger præcisionen noget om, hvor mange af de 
ture, som algoritmen udpeger som en bustur, der rent faktisk er en bustur.

Omvendt er der situationer, hvor falske negativer kan være omkostningsfyldt, såsom 
hvis en algoritme i en bank klassificerer hvidvask af penge som en almindelig, lovlig 
transaktion, eller hvis et billedgenkendelsesprogram ikke fanger en sygdom ved analyse 
af røntgenbilleder. Her er recall det rigtige mål.

Recall siger noget om, hvor mange af de sande cases, algoritmen rent faktisk finder – 
altså hvor mange af det samlede antal busture algoritmen identificerer som busture. 

Samlet set præsenterer man ofte et mål kaldet F1, der – lidt populært sagt – er et gen-
nemsnit af precision og recall. I vores tilfælde er der ikke særlige forhold omkring fal-
ske positive og falske negative, hvorfor F1 er et fornuftigt mål for algoritmens succes.
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Første del af analysen er at udvikle en 
god model til at forudsige transportform 
ud fra signaler fra en mobiltelefon. Vi 
anvender en række klassifikationsmeto-
der eller prediktionsmodeller: Multino-
mial logistisk regression, support vector 
machine og random forest. Detaljerne 
findes i Bjerre-Nielsen m.fl. (2019). Her 
nøjes vi med at konstatere, at random 

KAPITEL 3 
RESULTATER

Forudsigelser af transportformer  
fra mobiltelefondata:  

Machine learning-modeller

× TABEL 3.1 FORUDSIGELSE AF TRANSPORTFORMER.

Anm.: Baseret på random forest, inkluderer geospatiale data, analyse på segment-niveau. Se Bjerre-Nielsen m.fl. (2019) Tabel A.4.

  Uden wi-fi og bluetooth Med wi-fi og bluetooth

Alle unge F1 Precision Recall F1 Precision Recall

Selv vs. motor 0,87 0,89 0,86 0,91 0,92 0,91

Selv vs. bil vs. offentlig 0,75 0,81 0,71 0,83 0,87 0,81

Alle 0,76 0,84 0,73 0,82 0,87 0,80

× FIGUR 3.1 RELATIV VIGTIGHED AF TELEFONDATA FOR FORUDSIGELSE AF TRANSPORTFORM.

Direkte variable

Variabel vigtighed

GIS variable

Wi-Fi, Bluetooth 
variable

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

forest klarer sig signifikant bedre end 
de andre modeller, når målet er at for-
udsige transportform ud fra mobiltele-
fondata. 

Tabel 3.1 viser, hvordan de endelige mo-
deller klarer sig. Her fokuserer vi på 
modellernes forudsigelsesevner med og 
uden wi-fi og bluetooth i en situation, 

hvor vi også udnytter geografisk infor-
mation om lokaliteter (er man fx tæt på 
eller langt fra en busrute e.l.).

Helt generelt kan vi se, at det er svære-
re at forudsige transportform, jo mere 
detaljeret vi gerne vil gøre det. Det er 
relativt lettere at forudsige egen frem-
drift i forhold til motorfremdrift end 
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også at skulle skelne fx offentlig trans-
port og egen bil. Samtidig bidrager wi-
fi- og bluetooth-signaler markant til en 
forbedret forudsigelse. Sammenlign fx 
F1, som er et gennemsnitsmål for for-
udsigelsesevne, for tre transportformer: 
her stiger F1 fra 0,75 til 0,83, altså otte 
procentpoint, når wifi- og bluetooth-sig-
naler inkluderes.

Figur 3.1 viser, hvilke data fra telefo-
nen der er vigtige, når man vil forudsige 
transportform (baseret på 3 transport-
former, jf. Tabel 3.1). De blå søjler viser 
data, der stammer fra hastigheds- eller 
accelerationsmålinger, som kan trækkes 

× FIGUR 3.2

direkte fra telefonen. De grå søjler er 
geospatiale data, fx afstand til metro. 
De gule søjler er data fra wi-fi- og blu-
etooth-scanninger. Den vigtigste varia-
bel er ikke overraskende hastighed, men 
geografisk placering samt information 
fra offentlig transports wi-fi-systemer 
bidrager også til forudsigelsen. 

Effekten af vejret på valg af 
transportform og fremmøde

Valg af transportform
Figurerne nedenfor er baseret på 219.333 
dagsture for i alt 930 studerende i perio-

den 2013-14. Histogrammerne under hver 
graf viser det relative antal observationer 
for hver vejrvariabel.

Figur 3.2 viser ændringer i transport-
form som følge af vejret. Valg af egen 
fremdrift afhænger – ikke overrasken-
de – af vejret: Jo varmere det er, des 
flere studerende cykler eller går, jo kol-
dere det er, des færre cykler eller går. 
Hård vind og regn bidrager også til, at 
færre cykler, om end det for sidstnævn-
te kun sker ved relativt markante ned-
børsmængder.

× FIGUR 3.3
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Figur 3.3, der – ligesom de følgende fi-
gurer – er baseret på Minor m.fl. (2018), 
viser, at brugen af offentlig transport 
afhænger af lokalt vejr, særligt i forhold 
til temperatur og nedbør. Ved højere 
temperaturer skifter studerende væk 
fra offentlig transport, mens nedbør gi-
ver øget brug af offentlig transport.

Figur 3.4 viser, at lavere temperatu-
rer ligesom stærk vind øger brug af bil. 
Højere temperaturer har ingen effekt. 
Effekten af nedbør er, ud over ved små 
mængder, for upræcist estimeret, til at 
vi kan sige noget klart om den.

× FIGUR 3.4

× FIGUR 3.5

Figur 3.5 samler resultaterne for egen 
fremdrift og offentlig transport. Lavere 
temperaturer mindsker egen fremdrift, 
mens resultaterne for offentlig trans-
port er mere uklare – husk at lavere 
temperaturer samtidig øgede brug af 
bil. For nedbør gælder, at egen fremdrift 
og offentlig transport er spejlbilleder 
af hinanden: øget nedbør øger brug af 
offentlig transport, mens det mindsker 
brug af cykel o.l.

Forsinkelser og fremmøde
I analyserne af valg af transport anta-
ger vi implicit, at de studerende fortsat 
vælger at møde til undervisning og at 
møde til tiden. Vejret påvirker imidler-
tid adfærd i to yderligere dimensioner 
ud over transportvalg: hvorvidt man 
kommer for sent, hvilket man tilmed til 
dels kan være uden skyld i, og hvorvidt 
man overhovedet kommer. Som nævnt 
ovenfor har vores data den fordel, at vi 
ved, hvornår de studerende skal være til 
undervisningen, da universitetsunder-
visning foregår i afgrænsede tidsrum. 
Omvendt kan studerende måske i højere 
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grad end andre vælge ikke at komme, da 
der ikke er mødepligt til fx forelæsning-
er. Når vi nedenfor fokuserer på at kom-
me for sent, er det studerende der, på 
trods af dårligt vejr, vælger at møde op.

Figur 3.6 viser forsinkelser i minutter. 
Studerende kommer sjældent for tidligt. 
Lavere temperaturer øger forsinkelser 
markant, op til 15 minutter i frostvejr. 
Det er værd at bemærke, at det ikke be-
høver være særligt koldt, før forsinkel-
ser indtræffer, men om de skyldes tra-
fikale forhold i øvrigt, fx langsommere 
biltrafik, kan ikke påvises her. Samtidig 

er både stærk vind og markant nedbør 
skyld i forsinkelser, men disse forhold er 
mindre præcist estimeret.

Endelig ser vi på vejr og fremmøde, altså 
hvorvidt studerende overhovedet kom-
mer til skemalagte timer afhængigt af 
vejret; se figur 3.7. Her observeres mar-
kante effekter.

Når temperaturen er under 5 C, mind-
skes sandsynligheden for, at den enkelte 
studerende kommer til undervisningen, 
og når temperaturen er under fryse-
punktet, er effekten endog meget mar-

× FIGUR 3.7

× FIGUR 3.6

kant; selvom der ikke er mange dage i 
vores datasæt med temperaturer under 
frysepunktet, er effekten estimeret re-
lativt præcist. Det samme gør sig gæl-
dende for vindstyrke – her er effekten 
næsten lineær; jo højere vindstyrke, jo 
lavere sandsynlighed for, at de stude-
rende kommer til undervisningen. Ned-
bør lader ikke til at have nogen effekt.
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Analysen viser, hvordan man kan bestem-
me folks transportadfærd baseret på sig-
naler fra deres mobiltelefoner, herunder 
wi-fi- og bluetooth-signaler, og kontekst-
information. Metoden giver store mulig-
heder for at lave langt flere og mere de-
taljerede trafikundersøgelser i fremtiden 
med henblik på planlægning af infrastruk-
tur og behandling af trafikinformation i 
realtid. For nærværende ligger den type 
information typisk i store tech-virksom-
heder, da folk her har delt deres data for 
at få adgang til værdifulde tjenester e.l. 
Denne type data kan imidlertid ikke tilgås 
af fx myndigheder i forbindelse med tra-
fikplanlægning. 

Vi argumenterer for, at man kan estimere 
bl.a. transportform uden nødvendigvis at 
kende til den enkelte borgers eller trafi-
kants personlige data, herunder start- og 
slutsted for turen, men alene ved at ana-
lysere data fra segmenter, som splitter 
ture op i kortere stræk og umuliggør (re)
identifikation. Dermed bliver risikoen for 
misbrug af data mindre, hvilket vil kunne 
fjerne de reservationer omkring datade-
ling, som mange har. 

KAPITEL 4

Diskussion

Analysens begrænsninger og 
mulige udvidelser
Analysen har karakter af et eksempel, da 
der er tale om en helt særlig population, 
nemlig studerende. Det har den fordel, at 
vi kender mødetider og -dage og derfor 
meningsfuldt kan opgøre forsinkelser og 
fravær. Omvendt gælder det, at delta-
gelse ikke altid er påkrævet, på samme 
måde som det er på en arbejdsplads. Her-
udover har studerende, og særligt første-
årsstuderende, typisk færre forpligtelser 
og mindre stram tidsplanlægning, da de 
fx sjældent skal hente børn i daginstitu-
tioner o.l.

Vores studie er et første forsøg på at 
undersøge effekten af vejrlig på trans-
portadfærd for en specifik gruppe, nem-
lig studerende på en højere læreanstalt i 
Norden. Det betyder potentielt en ræk-
ke begrænsninger: For det første skelner 
vi kun mellem egen fremdrift, offentlig 
transport og bilkørsel og altså ikke mere 
detaljerede transportformer. For det an-
det er studerende en særlig gruppe, ikke 
mindst fordi de ikke har fremmødepligt, 
hvilket skaber en fleksibilitet – både i for-
hold til hvorvidt de kommer, og hvornår 
de kommer. En fleksibilitet, der langt fra 
findes på arbejdsmarkedet som sådan.

En alternativ metode til decideret ground 
truth, som ikke kræver eksplicit registre-
ring af transportadfærd, er kobling af te-
lefonsignaler og rejsekort til at forbedre 
modelleringen af brug af offentlig trafik. 
Ifølge rejsekort.dk har flere end tre ud af 
fire brugere af kollektiv trafik et rejsekort, 
og ved at koble viden om ture via rejsekort 
med mobiltelefonsignaler ville man kunne 
forbedre målingerne, potentielt markant. 
Ligeledes kunne man koble diverse former 
for erhvervstrafik, inklusive kommunale 
køretøjer, med telefonsignaler, eller lære 
fra bycyklernes trafikflow. Disse koblinger 
ville kunne ske uden at kompromittere da-
taydernes privatliv.
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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
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