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Agenda 

• Introduktion 
– Baggrund 
– Motivation 
– Formål 
– Ide 

 
• Metode 

 
• (Foreløbige) Resultater  

 
• Konklusion & det videre arbejde 
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Baggrund 
• Avancerede aktivitetsbaserede modeller kan forbedres ved at 

inddrage data for hele husstande 
– Herved bliver det muligt at modellerer bindinger på tværs af husstanden 
– Aktivitetsbaserede modeller er oftest mindre følsomme fordi de tager 

højde for bindinger 
 

• Bedre basis for udviklingen af fremtidige regionale modeller 
hvor specielt transportadfærden i de større byer er i fokus 

– Herved bliver det muligt at modellerer bindinger på tværs af husstanden 
(befolkningen i byerne har færre biler og dermed flere potentielle 
bindinger i forhold til bilkørsel) 
 

• Husstandsdata rummer andre muligheder for analyser 
– Bedre forståelse af børnefamiliers transportadfærd og transportbehov 
– Generelt bedre forståelse af anvendelsen af tid på tværs i husstanden 
– Bedre forståelse af hvordan stigningen i by-biler anvendes i familierne 
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Motivation 
• Indsamling af husstandsdata er vanskeligt 

 
– Tidskrævende og dyrt 

• I ACTUM kostede indsamlingen af en mindre husholdningsstikprøve på 
ca. 800 omkring 0.4 Million DKK 

• Vanskeligt at få finansiering til kontinuert undersøgelse 
 

– Der kan være problemer med systematiske bortfald 
• Generel svartræthed jo større undersøgelser…  
• Større familier skal svare på flere spørgsmål… 

 
– Stikprøverne trækkes fra web-paneler hvilket kan være problematisk 

(de har økonomisk incitement) 
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Ide:  
Synthetisk husstandsdata baseret på TU? 
• Vi har i TU kendskab til den socio-økonomiske 

sammensætning af familierne 
– Vi kender de voksne (alder, køn, indkomst, kørekort status, …) og 

deres indbyrdes forhold 
– Vi kender børnene (alder, køn,…) 
– Vi kender information omkring husstanden (antal biler, indkomst, 

bopæl, …) 

• Vi har fra TU allerede en del ”ekstra” data vedrørende 
transportvaner for andre husstandsmedlemmer 

– Hvis interview-personen kører sine børn i skole vil man direkte have 
kendskab til børnenes rejse til og fra skole 

– Forlystelsestur med hele familien er dækket 
– Hvis interviewpersonen kører sin kone til og fra arbejde… 
– Hvis man er bilpassager spørges der altid til relationen til føreren af 

bilen… 

• Vi ved dog ikke alt! 
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Fordel og formål 
• Synthetisk husstandsdata baseret på TU  

– Det er en omkostningseffektiv måde at ”indsamle” data på 
– Data kan etableres på basis af historiske data således at vi får 

dækket perioden 2005-2015 
– Konsistent med nuværende TU i forhold til variabeldefinitioner, 

stikprøve, opvægtning og bortfald 

 
• VD og DTU formulerede dermed et mindre projekt med det 

formål at: 
 
 ”… at undersøge om udviklingen af en husstandsbaseret 
 version af transportvaneundersøgelsen kan baseres på  en 
 mere effektiv udnyttelse af de allerede  indsamlede TU 
 data” 
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Mængden af ”indirekte” information i TU 
• I det rensede datasæt fremgår det at der er 2.83 ture / individ 

 

• Det samlede potentielle antal ture er 941.917 ture (baseret på 
gennemsnitlige turrate og 332.833 personer) 

• Ca. 36% har tilknyttet en turdagbog svarende til 340.716 ture 
 

• For 131.489 ture er der registreret samkørsel (i gennemsnit 
medvirker 1.56 personer), dvs. 202.122 ture svarende til 
21.7% 
 

• I alt er der altså ”direkte” information for 58% af turene 
 

• Hertil kommer at der faktisk også er værdifuld information 
gemt i det faktum at man ikke samarbejder fordi det påvirker 
sandsynligheden for at den resterende del af familien 
samarbejder (fx. mor bringer, far henter) 
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Metode skitse 
• Vi vil gerne implementerer en ”data-drevet” metodik 

således at vi i vides muligt omfang afspejler data og ikke 
en model 

– Det sidste ville jo føre til at vi med trafikmodellen blot ville replikere 
de modelgenererede input data 

 
• En lovende metode (vurderes ud fra litteratursøgning og 

foreløbige tests) er ”hot-deck kloning” 
– Denne metode går ud på at uobsereret adfærd ”klones” fra et 

eksisterende individ 
– Det er en fordel at der er mange TU interviews fordi man har en stor 

”pulje” at trække interviews fra (præcise samplingskriterierne) 
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Potentiel anvendelse 
• Konstruktionen af data er 

baseret på trækning af 
tilfældige tal 

– En kørsel vil genererer et 
datasæt mens en anden kørsel 
vil genererer et andet datasæt 

• For estimation af en 
underliggende 
(aktivitetsbaseret) model 
kan man anvendes en 
”jack-knife” tilgang 

– Parametre estimeres for en 
række tilfældigt trukne HH 
datasæt 

– Gennemsnit anvendes i 
implementering 

  
 

 

 



Trafikdage, 23. August 2016 10 DTU Management Engineering, Technical University of Denmark 

Formulering af 5 trin 
1. Indledende databehandling: imputér tomme celler, 

og definer aggregerede kategoriske variable 
2. Udled karakteristika for husstandens øvrige 

medlemmer: Dette gøres ud fra den tilgængelige 
information om den primære respondent og husstanden 

3. Udled aktivitetsmønster og turdagbøger for 
husstandens øvrige medlemmer: Turdagbogen for 
den primære respondent rummer i mange tilfælde 
betydelig information om de øvrige husstandsmedlem-
mers færden (ingen information er også information) 

4. Afsluttende databehandling: Dette omfatter bl.a. at 
”rense” tabellerne for midlertidige hjælpevariable, samt 
at udlede supplerende variable og tabeller (fx. Journeys)  

5. Validering af metode/resultater 
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Step1: Indledende databehandling 
a) definer aggregerede kategoriske variable 

• Dette step er vigtigt af ”matchningshensyn” 
 

 
b) Udfyld bortfald i TU-data for den primære respondent 

(baseret på hot-deck) 
• Dette er en standard procedure hvor hot-deck anvendes 

o Dette er en metodeforbedring fra tidligere 
• Et primært observationspunkt er indkomster 

o Fordi hot-deck proceduren er meget generel kan vi konstruerer 
flere data end før (et enkelt manglende transportmiddel ud af 
6 ture på en kæde kan nu erstattes fremfor at frasorterer) 
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Step2: Udled karakteristika for øvrige 
medlemmer 
a) For øvrige medlemmer har vi ikke så meget information 

i forhold til socio-økonomi 
• Vi kender fødeår/alder, køn, om de har kørekort, position i 

husstanden (forældre/barn) samt indkomst (omend lavere 
svarprocent) 

• Vi kender ikke uddannelsesniveau og hovedbeskæftigelsen hvilket er 
centrale variable når vi skal sammenstykke turdagbogen (fx. en 
person som er hjemmegående/arbejdsløs tager ikke på arbejde) 

 
b) Vi anvender derfor hot-deck med udgangspunkt i 

• Eksisterende karakteristika (køn, alder, indkomst, kørekort,…) 
• Familiens karakteristika (biler, bopæl, antal børn,…) 
• Partneres karakteristika (alder, uddannelse, beskæftigelse,…) 
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Session
ID 

Medl 
Nr 

Resp 
Age 

Resp 
Sex 

Pos 
In 
Fam 

Resp 
Has 
DricLic 

Resp 
Edu 
Level 

Resp 
Main 
Occup 

Househ 
Num 
Cars 

Home 
AdrNTM 
Zone 

... 

123456 0 42 1 (M) 12 1 14 30 1 654321 ... 

Session
ID 

Medl 
Nr 

Resp 
Age 

Resp 
Sex 

Pos 
In 
Fam 

Resp 
Has 
DricLic 

123456 1 43 2 (K) 11 1 

123456 2 13 2 (K) 20 -18 

123456 3 11 1 (M) 20 -18 

Session
ID 

Medl 
Nr 

Resp 
Age 

Resp 
Sex 

Pos 
In 
Fam 

Resp 
Has 
DricLic 

Resp 
Edu 
Level 

Resp 
Main 
Occup 

Person 
ID 

... 

123456 0 42 1 (M) 11 1 14 30 123456-0 ... 

123456 1 43 2 (K) 11 1 123456-1 ... 

123456 2 13 2 (K) 20 -18 123456-2 ... 

123456 3 11 1 (M) 20 -18 123456-3 
 

... 

Session
ID 

Househ 
Num 
Cars 

Home 
AdrNTM 
Zone 

... 

123456 1 654321 ... 

S
es

si
on

 
H

ou
se

h
ol

d
 

Synthetic Household 

Synthetic Person 

(4) (4) 

(4) (4) 

30 (4) 13 (4) 

1   (1) 1   (1) 

1   (1) 1   (1) 

(11) 

(11) 

(20) 

(20) 

(11) 

(11) 

(20) 

(20) 

(6) 

(6) 

(2) 

(2) 

(6) 

(6) 

(2) 

(2) 



Trafikdage, 23. August 2016 14 DTU Management Engineering, Technical University of Denmark 

Step 3: Turdagbogseksempel 
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Step3: Udled aktivitetsmønster og 
turdagbøger for husstandens øvrige 
medlemmer 
a) Udled turdagbøger for husstandsmedlemmer hvor der er 

hel/delvis information tilgængelig fra interview-personen 
(samkørsel) 

b) Aktivitetsmønster fastsættes på basis af socio-økonomi 
(sampling fra lignende donor) samt turmønster fra 
interviewperson 
• Hvis ens primære beskæftigelse er ”arbejde”, så er det sandsynligt at 

man på en given hverdag har en arbejdsaktivitet (hvis man er 
skolebarn ~ skole, osv.) 

c) Etablér samkørsel mellem husstandens øvrige personer 
(fælles aktiviteter samt eskortering)  
• Når aktivitetsmønstret er specificeret for alle husstandsmedlemmer 

kan vi begynde at specificere de konkrete ture og deres bindinger 

d) Definer nøjagtig information omkring turenes start- og slut 
tidspunkt og destination samt transportmiddel. 
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Step5: Validering (foreløbige resultater!) 

Fordeling af turformål: 
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Step5: Validering (foreløbige resultater!) 

Fordeling af antal ture pr. person: 
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Forslag til ekstraspørgsmål til TU 
• Generelt mere information til børn under 10 år (disse 

biddrager til mange bindinger i husstanden) 
• Hvem andre end dig har hentet eller bragt børn i dag?  

– Til hvilke formål og med hvilke transportmidler? (list i kronologisk 
rækkefølge tidsstempel) 

• Hvis du henter børn, hvad er børnenes aktivitet? Dette er 
allerede kendt ved bringe-ture (DestEscortPurp). 

• Relationen til interviewpersonen kendes kun for 
bilpassagerer, men det kunne være relevant for andre 
transportmidler 

• For samkørsel med husstandsmedlemmer er det interessant 
at vide om der var fælles aktiviteter ved destination 

• Spørgsmål om ”CarPassDriver” for børn under 10 år 
• Kortlægning af hjemmeaktiviteter (over 45 Minutter) 
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Resultater og konklusion 
• Det er sandsynliggjort at der er betydelig mer’-information 

i TU data i forhold til at afdække andre personers 
rejseadfærd (22% af samtlige husstandsrejser er dækket 
af anden samkørsel)  

• En HH version af TU kan metodisk baseres på  
– Hot-Deck imputation og diskrete valgmodeller hvorfra der trækkes 

valg (via mikro-simulation) 
– Udfordringen ligger i hvordan trækninger rangordnes 
– Samt hvorledes man sikrer konsistens mellem turdagbøger/bindinger 

for samkørsel 

• Metoden er ”Monte-Carlo” baseret og rummer usikkerhed, 
men selv ved en enkelt kørsel kan marginale tabeller 
rekonstrueres tilfredsstillende 

• Ved ganske få ekstraspørgsmål (ca. 4-5 spørgsmål) vil 
man kunne få betydelig ekstrainformation 
 



Trafikdage, 23. August 2016 20 DTU Management Engineering, Technical University of Denmark 

Det videre arbejde 
 

•Metoden skal færdigudvikles 
 

•Validering mod husstandsdata (ACTUM) 
 

•Udvikling af metoden til andre data? 
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