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Outline

•Motivation – hvorfor passagerefterspørgsel?

•Problemformulering – realtidsforudsigelse af efterspørgsel

•Case study – Københavns S-tog og smart card data

•Metode – machine learning

•Resultater

•Begrænsninger og næste skridt
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Motivation – hvorfor passagerefterspørgsel?

• Vores fokus på jernbanen: understøttelse af trafikstyringen

– Optimering af driften

– Indsigt i generel mobilitetsadfærd

– Adgang til store mængder data om individuelle passagerers rejser i realtid via automatiske 

billetsystemer (“smart cards”)
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Formål – efterspørgselsdrevet trafikstyring (TS)
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SORTEDMOBILITY – Self-Organizing Rail Traffic for the Evolution of Decentralized MOBILITY

“Intelligent trains will operate in a self-organized manner to guarantee high levels of service in the 

multi-modal public transport context.”

www.innovationsfonden.dk

ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity

www.sortedmobility.eu

https://innovationsfonden.dk/
https://www.sortedmobility.eu/about/
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Formål – efterspørgselsdrevet trafikstyring

• Evnen til automatiseret at tage korrekte beslutninger

kræver en god metrik at optimere driften ud fra

• En væsentlig parameter er betydningen for passagererne

• Kræver detaljeret viden om passagerers rejsemønstre på

kort sigt

• Ønsker et værktøj til at forudsige hvilke stationer 

passagerer rejser fra og til i en kort periode (60 min, 30 

min, 15 min, … 5 min?)
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Figur 1: Centraliseret pipeline for trafikstyring

Figur 2: Decentraliseret pipeline for trafikstyringhttps://www.sortedmobility.eu/fileadmin/contributeurs/SORTEDMOBILITY/Files/WP3/D31_DesignChoicesForSelf-OrganizingRailwayOperations.pdf

https://www.sortedmobility.eu/fileadmin/contributeurs/SORTEDMOBILITY/Files/WP3/D31_DesignChoicesForSelf-OrganizingRailwayOperations.pdf
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Problemformulering

Definition: Lad 𝑡 repræsentere et tidsinterval. Vi definerer OD-matricen for tidsinterval 𝑡 som

𝜹𝑡, hvor 𝛿𝑡𝑖𝑗 repræsenterer antallet af rejser fra station 𝑖 til station 𝑗, som er påbegyndt inden

for tidsintervallet 𝑡.

Problem: Baseret på realtidsinformation om OD passagertal for historiske tidsintervaller (samt

eksterne variable) ønskes en model, som kan forudsige OD-matricer for næste tidsinterval(ler).

Udfordringer: 

• forsinkede data

• højdimensionale data

• sparsomme data (mange “nuller”)
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Case study

8

Københavns S-bane

• 100% separeret fra fjernbanen i daglig drift

• Radialt layout med én ringbane (Fingerplanen)

• Tæt trafik og mange pendlere

• Smart cards som Rejsekort indsamler automatisk store 
mængder data

• Stor andel af rejsende bruger Rejsekort (*)

- 89,92 mio. rejser på Rejsekort i Hovedstads-
området (2021)

- 74,21 mio. påstigere i S-tog (2021)

(*) Tal fra Trafikstyrelsen: www.passagertal.dk; påstigere tæller ikke omstigning

(DSB, 2021)

Check

ind

Check

ud

http://www.passagertal.dk/
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Case study
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* Infrastructure Manager (infrastrukturforvalter)

** Railway Undertaking (jernbaneoperatør)

𝑂𝐷𝑖,𝑗,𝑡−1
𝑑 … 𝑂𝐷𝑖,𝑗,𝑡−𝑘

𝑑 𝑂𝐷𝑖,𝑗,𝑡
𝑑−1 … 𝑂𝐷𝑖,𝑗,𝑡

𝑑−𝑙 𝑂𝐷𝑖,𝑗,𝑡
𝑑−7 … 𝑂𝐷𝑖,𝑗,𝑡

𝑑−𝑚∙7 𝑂𝑖,𝑡−1
𝑑 … 𝑂𝑖,𝑡−𝑘

𝑑

Smart card data som features i ML model

(OD efterspørgsel fra oprindelse 𝑖 til destination 𝑗 i tidsinterval 𝑡):

Afsluttede antal rejser for 𝑘
forrige tidsintervaller

Antal rejser for 𝑙 forrige dage 

i samme tidsinterval

Antal rejser for 𝑚 forrige 

uger på samme ugedag i 

samme tidsinterval

Påbegyndte antal rejser for 

𝑘 forrige tidsintervaller
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Metode – machine learning (ML)
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• Overvåget læring (“supervised learning”)

• Dyb læring (“deep learning”)

– Basal byggesten: FCNN

– Tidsrækkemodeller: RNN / GRU (fx LSTM)

– Rumlige modeller: CNN (billeder) / GCN (grafer)

Model
(trænede

parametre)

Data

Forudsagt
værdi

Kalibrering

af parametre

(optimering)

Faktisk
værdi

Afvigelse

Graph Convolutional Network 
(GCN) [Kipf & Welling, 2017]
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Fully Connected Neural Network (FCNN)

Figur: https://cs231n.github.io/neural-networks-1/

Figur: T. Kipf – https://tkipf.github.io/graph-
convolutional-networks/

Figur: http://colah.github.io/

Long Short-Term Memory (LSTM) 
[Hochreiter & Schmidhuber, 1997]
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Model
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Model
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Model
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(optimering)
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Model
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https://cs231n.github.io/neural-networks-1/
https://tkipf.github.io/graph-convolutional-networks/
http://colah.github.io/
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Baseline ML model
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En state-of-the-art model til realtidsforudsigelser af OD efterspørgsel [1]

[1] Wenhua Jiang, Zhenliang Ma & Haris N. Koutsopoulos (2022). Deep learning for short-term origin–destination passenger flow prediction 
under partial observability in urban railway systems. Neural Computing and Applications, 34, 4813-4830.

• Sammenhænge på både tidsligt
(samme OD-par over tid) og rumligt (på
tværs af OD-par) niveau

• Tidslige sammenhænge→ LSTM-
moduler på interval-, dags- og
ugeniveau

• Rumlige sammenhænge→ tidsforskudt
GCN-modul

• Delvist observerbare data → heuristisk
konstruerede OD-matricer sendes
gennem almindelige FCNN-moduler
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Resultater
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Typisk bruges metrodata fra kinesiske megabyer, men hvad med København?

• ML model bedre for strækninger med mange passagerer

• Svært at fange de små passagertal og de “store udsving”
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Resultater fortsat
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Hvorfor er der flere passagerer mellem Nordhavn og Nørreport denne søndag?

Antal ankomster på Lyngby St pr time i testperiode

• Arbejde relateret til signalprogrammet i denne
weekend mellem Hillerød og Svanemøllen

• Ingen ankomster på Lyngby St i denne periode

• Ændringer i transportudbuddet ét sted har
indflydelse på efterspørgslen andetsteds

• Svært at inferere uden kendskab til
udbudsdata (planlagte afgange, reelt antal
afgange, forsinkelser, etc.)
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Perspektiver

Begrænsninger

• Performer bedst på OD par med høje passagertal

• Svær at skalere til at forudsige alle OD par

• Giver ingen usikkerhedsestimater, kun “bedste bud”

• Svært at fortolke forudsigelse – hvorfor denne værdi?

Næste skridt

• Forudsigelse af sandsynlighedsfordelinger fremfor punktestimater

– afhjælper problemet med mange nul-passagertal

– giver usikkerhedsestimater og muliggør lettere fortolkning

• Benyttelse af driftsstatistikker i model

– etablerer link mellem udbud (rettidighed, aflysninger) og efterspørgsel
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Tak for opmærksomheden!

Kilder og bidragsydere: Dette projekt er delvist finansieret af Innovationsfonden. ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity


