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Resumé/indledning 
Mange byer investerer i at forbedre transportnettet, så det bedre tilgodeser cyklister. Cykeltransport 

indgår imidlertid fortsat meget forsimplet i de fleste transportmodeller. Så der er ikke samme 

grundige grundlag for at vurdere cykelprojekter som der er for vej og kollektiv trafik. På DTU 

arbejder vi derfor på at forbedre rutevalgsmodeller for cyklister, så de bl.a. kan tage højde for 

stigninger, omgivelser og stitype samt cyklisters individuelle præferencer. 

Tekst 
Mange kommuner og regeringer verden over øger i disse år deres fokus på cyklisme som en løsning 

på trængsels-, miljø- og klimaproblemer. Ifølge Københavns Kommunes Cykelstiprioriteringsplan 

2017,  forventes det, at der alene i Københavns Kommune skal investeres 1,1 – 1,8 mia. kr. i 

cykelstinettet i perioden 2017 – 2025. Cykeltransport indgår imidlertid fortsat meget forsimplet i de 

fleste transportmodeller, hvilket betyder at cykelprojekter sjældent bliver analyseret med 

standardiserede samfundsøkonomiske analyser. 

På DTU arbejder vi med at forbedre repræsentationen af cyklisters adfærd i transportmodeller. 

Katrin Haldorsdottir færdiggjorde i 2015 et Ph.D. projekt, der var finansieret af Vejdirektoratet, hvor 

hun udviklede metoder til at estimere en model for cyklisters valg af rute, som f.eks. tager højde for 

stigninger, omgivelser og stitype. Den seneste version 7 af Ørestads Trafikmodel (OTM) har bygget 

videre på det arbejde, og DTU medvirkede til at estimere en rutevalgsmodel, hvor netværk og 

modelspecifikation var tilpasset inden for rammerne af OTM. 

I et projekt der begyndte i 2018 arbejder DTU med at forbedre netværk og specifikationen af 

rutevalgsmodellen yderligere. Der vil her især være fokus på, hvordan individuelle præferencer kan 

påvirke rutevalget. Det kan f.eks. være forskellige præferencer blandt mænd og kvinder eller 

forskellige præferencer for ture foretaget i eller uden for myldretiden.  
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Data 
Arbejdet bygger på GPS punkter indsamlet i 2012 og 2013 fra 318 personer i hovedstadsområdet. 

Alle deltagere var over 16 år og havde inden for de sidste 12 måneder besvaret 

Transportvaneundersøgelsen, hvor de havde angivet at de havde benyttet cykel på en tur og boede 

inden for hovedstadsområdet. Ture blev observeret over 8 dage i gennemsnit for hver deltager. 

Derefter besvarede deltagerne uddybende spørgsmål om de observerede ture samt 

baggrundsinformationer om deltager og husstand. I forbindelse med Katrin Haldorsdottirs Ph.D. 

projekt gennemgik data en omfattende bearbejdning i form af filtrering, opdeling i enkeltture samt 

detektering af ture på cykel. Efter denne proces er der i alt data for 5.027 cykelture. 

Det digitale netværk benyttet i både Katrin Haldorsdottirs Ph.D. og i OTM er baseret på ACTUM, som 

er et tidligere forskningsprojekt om aktivitetsbaseret modellering af trafik. Det oprindelige netværk 

er opbygget af data fra flere kilder, herunder FOT, GEODenmark and OpenStreetMap. Netværket 

dækker hovedstadsområdet og inkluderer bl.a. informationer om stitype, overfladetype, omgivelser 

og stigninger. I OTM er netværket opdateret til 2015 og der er foretaget en reorganisering og 

simplificering af attributter. Netværket er således reduceret markant fra ca. 270.000 kanter til ca. 

76.000 kanter, da den oprindeligt høje detaljeringsgrad, der bl.a. indeholdt stier mellem 

etageejendomme og stationsplatforme, ikke var optimalt til brug i en operationel transportmodel.  

Forbedringerne i OTM udgør allerede et stort skridt frem i forhold modellering af cykeltrafik, men vi 

har på DTU efterfølgende haft mulighed for at udvikle netværket yderligere. Eksempelvis var der i en 

del tilfælde fjernet vigtige småstier, som ellers giver adgang for cyklister mellem områder. 

Derudover er veje uden cykeladgang (eks. gågader) helt fjernet fra netværket, hvilket ellers 

muliggjorde at modellere tilfælde hvor cyklister alligevel benytter disse veje. For at sikre at 

observerede cykelture kan reproduceres i det digitale netværk, har DTU gennemgået samtlige af de 

observerede ture i data for at detektere manglende kanter. Da vi ønsker at kunne modellere 

stigninger præcist i de videre modeller, har vi foretaget en detaljeret genberegning af stigninger i 

netværket baseret på højdekurver fra KORT10. Derudover har vi redefineret omgivelsestyperne og 

genberegnet den præcise længde af hver omgivelsestype på hhv. højre og venstre side af en kant, 

ligeledes baseret på KORT10. 

Metode 
Arbejdet hen imod den endelige rutevalgsmodel består af følgende skridt: i) Map matching, der 

baseret på GPS observationerne reproducerer turende i det digitale netværk, ii) valgsætgenerering, 

der genererer relevante alternativer til de observerede ture og opregner disses attributter til brug i 



estimationen, samt iii) selve modelestimationen, der anvender en diskret valmodel baseret på 

nytteteori til at estimere effekten af de attributter, der definerer en rute. 

Pga. de omfattende ændringer i netværket, var det nødvendigt at udføre en ny map-mathcing af de 

observerede ture til netværket og validering af ruterne.  Det endelige datasæt bestod af 3.488 ture, 

som fordeler sig i netværket som illustreret på Figur 1. For alle disse ture er der på ny genereret i 

gennemsnit 84 alternativer.  

For at modellere cyklisternes rutepræferencer blev der estimeret en diskret valgmodel af typen 

Path-Size logit (PSL). Diskrete valgmodeller er baseret på nytteteori, hvor der for hvert alternativ 

opskrives en lineær nyttefunktion, der afhænger af attributter for alternativet. Således antages det 

at nytten 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 for alternativ j i observation n er givet ved: 

𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛾𝛾 ⋅ 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑦𝑦 ⋅ 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑧𝑧 ⋅ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 ⋅ ln (𝑃𝑃𝑆𝑆𝑛𝑛) + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛, 

hvor 𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 er rutens længde. Af fortolkningsmæssige årsager ønskede vi at estimere enkelte 

parametre i  i Value-of-distance (VoD) space, hvor effekten af  disse attributter kan aflæses relativt til 

turens længde direkte fra den estimerede parameter. Således er y attributter der ønskes estimeret i 

VoD space og z er attributter der ønskes estimeret i preference space. PS er path-size factor, som er 

beregnet til at tage højde for overlap mellem alternative ruter. 𝛽𝛽𝑦𝑦, 𝛽𝛽𝑧𝑧 og 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 er de estimerede 

parametre for hhv y, z og PS, og 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛 er det stokastiske fejlled. 

Nytten kan specificeres i VoD space for de relevante attributter ved følgende omskrivning: 

𝑈𝑈𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝛾𝛾 ⋅ �𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 +
1
𝛾𝛾
⋅ 𝛽𝛽𝑦𝑦 ⋅ 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛� + 𝛽𝛽𝑧𝑧 ⋅ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 ⋅ ln�𝑃𝑃𝑆𝑆𝑛𝑛� + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝛾𝛾 ⋅ �𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜃𝜃𝑦𝑦 ⋅ 𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛� + 𝛽𝛽𝑧𝑧 ⋅ 𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 ⋅ ln�𝑃𝑃𝑆𝑆𝑛𝑛� + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛 

hvor 𝜃𝜃𝑦𝑦 er de estimerede parametre i VoD space. Blandt en række alternativer l i en gruppe 

alternativer C, vil sandsynligheden for at cyklist n vil vælge alternativ j være: 

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 =
exp (𝛾𝛾�𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜃𝜃𝑦𝑦𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛� + 𝛽𝛽𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 ⋅ ln�𝑃𝑃𝑆𝑆𝑛𝑛�)

∑ exp (𝛾𝛾�𝑑𝑑𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜃𝜃𝑦𝑦𝑦𝑦𝑛𝑛𝑛𝑛�+ 𝛽𝛽𝑧𝑧𝑧𝑧𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 ⋅ ln(𝑃𝑃𝑆𝑆𝑛𝑛))𝑛𝑛∈𝐶𝐶
 

Resultater 
Tabel 1 viser den estimerede rutevalgsmodel. Parametrene skal læses forskelligt afhængig af, om de 

er estimeret i VoD space eller i preference space. I VoD space angiver en positiv parameter, at turen 

føles længere relativt til en basiskategori. Eksempelvis angiver parameteren på 1,25 for ”turlængde 

mod kørselsretningen” at en rute opfattes 125% længere når man ikke følger færdselsretningen 

relativt til en rute der følger kørselsretningen. Omvendt angiver parameteren for ”vej med hævet 



cykelsti” på -0,327 at ruten opfattes 32,7% kortere når man cykler på en rute med hævet cykelsti 

relativt til en rute uden cykelfaciliteter. For parametre estimeret i preference space angiver en 

positiv parameter at en attribut påvirker rutevalget positivt. 

Resultaterne viser, at antallet af sving på en rute har negativ indflydelse på rutevalget, samt at der 

umiddelbart ikke er forskel på højre og venstresving. Relativt til en flad tur, opfattes en tur med 

stigninger desuden negativt, og effekten er større for stejlere stigninger. Parameteren for stigninger 

over 50m/km er ikke signifikant, hvilket muligvis skyldes at der er så få strækninger med denne type 

stigning i datasættet, at parameteren ikke kunne estimeres. Hvor turen for kvinder opfattes 125% 

længere hvis der køres mod færdselsretningen er genen for mænd reduceret til 96,6%.  

Modellen viser, at cyklister sætter pris på cykelstier og at der skal være en vis adskillelse til den 

øvrige trafik. Således opfattes en rute med cykelsti uden kant som 8,4% kortere (med en svag 

signifikans) ifht en vej uden cykelfaciliteter. Mens en rute med cykelsti med kant opfattes hele 32,7% 

kortere (med stærk signifikans). Overraskende sætter langsomme cyklister ikke pris på cykelstier, der 

følger eget trace. Sådanne ruter opfattes hele 183% længere. For medium og hurtige cyklister 

opfattes ruter i eget trace dog som, hhv. 9% og 20%, kortere. Forklaringen kan være at langsomme 

cyklister ikke bryder sig om at færdes i afsides områder væk fra den øvrige trafik. Relateret til dette 

viser resultatet, at cyklister foretrækker at færdes langs den øvrige trafik. Således opfattes en rute 

hvor der ikke er vejbaner til motortrafik som 35,1% længere. Cyklister bliver dog påvirket negativt af 

antallet af kørespor med biltrafik. 

Alle omgivelsesvariable blev estimeret separat for om de er på højre eller venstre side af en rute. 

Der var dog imidlertid ikke nogen der viste sig signifikant på venstre side. Resultatet viser at ruter 

langs vand, grønne områder og parker foretrækkes blandt de resterende typer omgivelser. Ruter 

langs områder med lav og høj beboelse opfattes som hhv. 21,3% og 14,5% længere relativt til 

basisgruppen, som indeholder vand, kirkegård, sportsanlæg og park. Forklaringen på at cyklister 

hellere vil køre i områder med høj bebyggelse kan være at der er længere mellem sideveje (eks. 

indkørsler), som kan reducere komforten. Umiddelbart opfattes ruter i en skov 83% længere for 

kvinder og 41,5% længere for mænd. Dette kan forklares med at der sjældent er god belægning eller 

belysning her.  

Konklusion og fremtidige perspektiver 
Grundet den stigende interesse i cykelinfrastruktur er det nødvendigt med en forbedret 

repræsentation af cyklisters adfærd i transportmodeller. Sammenlignet med rutevalgsmodellen i 

OTM er der foretaget en række videreudviklinger i netværket, hvor vi har foretaget detaljerede 



beregninger af stigninger og omgivelsesvariable, ligesom vi har foretaget en ny map matching med 

en optimeret konfiguration.  

Resultaterne kvantificerer effekten af forskellige cykelfaciliteter og viser eksempelvis at en rute med 

hævet cykelsti opfattes som en markant forbedring i forhold til en malet cykelbane. Ydermere viser 

modellen, at cyklister helst reducerer antal sving på en rute samt ruter med stigninger. Som 

forventet opfatter cyklisten det som en gene at køre mod færdselsretningen. Modellen indikerer at 

cyklister foretrækker at køre på en rute i forbindelse med motortrafik, men med så få motorbaner 

som muligt. Endeligt viser modellen, hvorledes individuelle præferencer kan påvirke rutevalget. 

Således opfatter mænd en mindre gene ved at køre mod færdselsretningen sammenlignet med 

kvinder og kun langsomme cyklister opfatter det som en gene med cykelstier i eget tracé.  

Alt-i-alt viser resultaterne således, at der er en række faktorer vedr. udformning af 

cykelinfrastruktur, der enten påvirker positivt eller negativt i forhold til en simpel korteste 

vejsalgoritme. OTM 7 er allerede et stort skridt frem i forhold til modellering af cykeltrafik, og både 

OTM og vores videre forskning, viser at det er muligt at estimere modeller for cyklisters rute.  

På sigt arbejder vi med at forbedre selve modelspecifikationen, hvor vi tester alle tilgængelige 

sociodemografiske variable. Idet dataindsamlingen er baseret på respondenter fra TU, kan vi hente 

informationer herfra, hvilket kan være med til at give et bedre billede af individuelle præferencer. 

Modelleringen vil også kunne forbedres med etablering af et bedre digitalt kort for cykling, samt 

indsamling af flere observerede ruter for cyklister. 

 

  



 

Tabel 1: Modelparametre for den estimerede rutevalgsmodel 

   Parameter      St.afv.       t-test        p    
Parametre estimeret i preference space (𝜷𝜷𝒛𝒛)         
Sving(antal)                             
Højresving  -0,081  0,018  -4,47  0,00  
Venstresving  -0,081  0,018  -4,38 0,00 
Kumulative stigninger (m)                             
0-10 vertikale m/km                       -      -      -      -     
10-35 vertikale m/km                      -0,025   0,01   -2,48  0,01  
35-50 vertikale m/km                      -0,036   0,019  -1,88  0,06* 
over 50 vertikale m/km                   -0,011  0,01   -1,07  0,28** 
          
Parametre estimeret i VoD space (𝜽𝜽𝒚𝒚)         
Retning     
Med kørselsretning - - - - 
Mod kørselsretning  1,25   0,088  14,23  0,00  
Mod kørselsretning - mænd  -0,284   0,086  -3,31 0,00 
Forsinkelse                             
Uden forsinkelse - - - - 
Forsinkelse i kryds  0,276  0,154  1,79   0,07 * 
Vejtype                             
Vej uden cykelfaciliteter  -      -      -      -     
Vej med cykelbaner (malede)  -0,084   0,059  -1,42  0,16**  
Ved med hævet cykelsti  -0,327   0,022  -14,67   0,00  
Cykelsti i eget tracé  1,83   0,452  4,04   0,00  
Cykelsti i eget tracé - hurtige cyklister  -2,03  0,451  -4,51  0,00  
Cykelsti i eget tracé - mellemhurtige cyklister  -1,92  0,450  -4,26  0,00  
Gågade  0,378  0,151  2,51   0,01  
Trapper  0,521   0,791   0,66   0,51** 
Antal motorkørebaner                             
0 baner  0,351  0,054  6,50   0,00  
1 bane  -1,07  0,272  -3,94  0,00  
2 baner  -      -      -      -     
3-4 baner  0,089  0,036  2,47  0,01 
Omgivelser                             
Hydro, Kirkegård, Sportsanlæg, Park  -      -      -      -     
Skov  0,834   0,156  5,34   0,00  
Skov - mænd  -0,419   0,179  -2,34  0,02  
Industri  0,107  0,056  1,91   0,06* 
Høj bebyggelse og bycenter  0,145  0,046  3,58   0,00  
Lav bebyggelse  0,213  0,046  4,59  0 
Modelparametre                             
Gamma  -0,002     9,77e-05      -22,63    0 
Antal estimerede parametre    24 
Antal observationer    3487 
Null log-likelihood                                      -15.149,219  
Final log-likelihood                                      -11.359,950 
Adjusted rho-square                                        0,249 
 * ikke signifikant 95%; ** ikke signifikant 90%.                                      

 

  



 

Figur 1: Det benyttede cykelnetværk samt optælling af observationer per kant 
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