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Værdisætning af uforudsete forsinkelser

• Trafikanters omkostninger ved at rejse:

– Rejsens pris (billetpris, udgifter til brændstof og parkering, 
kørselsafgifter, faste bilomk. etc)

– Forventet rejsetid

– Omfang og hyppighed af uforudsete forsinkelser

• Sværere at planlægge aktiviteter

• Afsætte ekstra tid til rejser for at være sikker på at nå frem 
indenfor et givet tidsrum 

• Rejse på andre tidspunkter end man ønsker 

• Helt udelade visse rejseaktiviteter

• Værdisætning: Vi vil måle omkostningerne forbundet med uforudsete 
forsinkelser.



23.08.2011Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken3 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Måle sammenhæng ml. rejsetidsmønster og 
omkostninger

• Grundlag for værdisætning: Kunne beskrive relation ml. rejseomkostninger og det 
valgte mål for omfanget/hyppigheden af uforudsete forsinkelser.

• Ubesvaret spørgsmål: Hvilket mål er bedst?

Rejsetidsmønster
Trafikantens 

rejseomkostninger

Mål for omfang/hyppighed af uforudsete forsinkelser
- Varians / standardafvigelse
- Gns. forsinkelse i fht. køreplan
- ???
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Metodisk grundlag

• Teoretisk adfærdsmodel: 

– Model for hvordan trafikantens omkostninger afhænger af 
afrejsetidspunkt / transportmiddel / rute, når rejsetiden ikke på 
forhånd er kendt med sikkerhed 

– Antagelse om, hvordan trafikanten træffer beslutninger givet 
omkostningerne (f.eks. at han vælger afrejsetidspunkt så de gns. 
omkostninger minimeres)

• Modellens forudsigelser skal så vidt muligt stemme overens med 
virkeligheden!

• Forsøger at opnå dette ved at 

– sammenholde modellens forudsigelser med data om trafikanters valg 
under usikkerhed 

– kalibrere modellens parametre ud fra sådanne data

• Data: Oftest hypotetiske valg fra spørgeskemaundersøgelser



23.08.2011Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken5 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet

Data

• Eksempel fra Hollandsk studie (Tseng et al., 2007)
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Data

• Eksempel fra Britisk studie (Hollander, 2006)
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Metodisk grundlag – ubesvarede spørgsmål

• Hvordan bør information om rejsetidsmønstret præsenteres?

– Benytte begreber, respondenterne kan forholde sig til

– Samtidig skal begreberne være tilstrækkeligt realistiske til at kunne 
anvendes i den teoretiske model

– Ikke enighed i litteraturen

• I eksperimentelle data ses ofte, at respondenternes svar udviser 
systematiske afvigelser fra rationel adfærd: 

– loss aversion (tab vægtes uforholdsmæssigt højt i forhold til 
gevinster) 

– sandsynlighedsvægtning (f.eks. at hændelser med lille sandsynlighed 
tillægges for stor betydning). 

Svært at overføre til trafikanters faktiske opførsel. 


