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Transportvaneundersøgelsens formål

At kortlægge danskernes transportvaner

Afgrænsninger:
- 10-84 årige med bopæl i Danmark
- Persontransport
- Indenfor Danmarks grænser (dog formål og rejsemål for ture til udlandet)

- Vi kortlægger faktisk adfærd
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Metode

• Repræsentativt udvalgte personer (10-84 år), samplet via CPR
– Datoer tildeles som del af udtræksproceduren

• Hver person modtager brev med opfordring til at deltage via internet på given dato
– Ca. 12% gør dette, svarende til ca. 20% af færdige data

• Resten ringes op af Synovate med henblik på telefoninterview
– Der følges en foruddefineret opkaldsplan
– Der opnås kontakt og interview med yderligere ca. 50% af de udtrukne

• Spørgeskema for internet og telefon er principielt ens
– indeholder en detaljeret turdagbog for ”dagen i går”
– plus en del baggrundsvariable (mere om det senere)

• Færdige data opregnes efter køn, alder, geografi, måned, ugedag
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Det spørger vi om

• Generelt om transportmuligheder: cykel, bus/togkort, kørekort, år for 
kørekort, delebil, handicap

• Husstandens biler: årgang, brændstof, ejerforhold
• Socioøkonomi: boligadresse, fødeår, køn, hovedbeskæftigelse, 

uddannelse, indkomst, boligtype
• Øvrige husstand: relation, fødeår, køn, kørekort
• Arbejdsplads/hovedbeskæftigelse: arb/udd.sted, off/privat, arbejdstid, 

flextid, hjemmearbejde
• Generelt om transport til hovedbeskæftigelse: frasted, pendlerdage pr 

uge, parkeringsmuligheder
• Turdagbog, for alle dagens ture: tidspunkt, rejsemål, formål, 

transportmidler undervejs med længde og tid, medrejsende, 
fører/passager.

• Særligt for kollektivrejser: ventetid, (bus)linie, frastation, tilstation, 
billetart, billetpris
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Omfang af data

• Nye serie (maj 2006-) indeholder pt. 45.000 interview med 137.000 ture

• Gamle serie (1992-2003) indeholder 172.000 interview med 468.000 
ture

• Dertil enkeltstående undersøgelser:
– 1975:  7.646 interview
– 1981:  3.354 interview
– 1986:  3.073 interview
– 2005: 16.350 interview i København og Frederiksberg
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Nyheder i 2009

• Udbygning med spørgsmål om kollektiv rejserute: fra/tilstation for tog, 
(bus)linie, skift undervejs.

• Fordobling af sample fra 1. juni, således at vi de næste 2 år gennemfører 
ca. 26.000 interview pr år.

– Den nye serie forventes dermed at nå 100.000 interview i løbet af 
sommeren 2011

• Ny efterbehandling af data

• Nyt introbrev, ny hjemmeside ... 
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Ny efterbehandling af data

• Fra rå interviewdata via efterkodning, kvalitetssikring og opregning til 
færdige datasæt

• Alle data håndteres i relationsdatabaser

• Alle variable/datafelter er nu dokumenteret i et samlet notat

• Stor reduktion i antal variable – fra ca. 800 til 171
– Primært oprydning i dubletter og sjældent anvendte

• Opregning efter samme principper som anvendt siden 2006



15.05.2009Trafikdage 20098 DTU Transport

dataset_deltur

PK turid
PK delturnr

 stagemode
 stagedrivpass
 stagelength
 stagedurationmin
 stagewaitmin
 route
 fromstation

dataset_tur

PK turid

I5 sessionid
I5 turnr
 departhh
 departmm
I1 destmuncode
 arrivalhh
 arrivalmm
 destpurp
 destescortpurp
 simplworktour
 simplworknumstop
 eturkm
 partyoralone
 partynumu10
 partynum1017
 partynumadults
 pttickettype
 ptprice
 ptbictype
 carpassdriver
 carpasscontext
 departmsm
I4 origmuncode
 origpurp
 arrivalmsm
 destdweltime
I3 nummodes
 sumlen
 summin
 GISdist
 primmode
 secmode
 primmodesumlen
 JourneyRole
I2 JourneyId
 GISdistJourneyStartP

dataset_session_secret_part

PK sessionid

I5 interviewpersonid
I3 boligandenadrid
I4 boligandenadrstedid
 boligandenadrtext
 homeadre
 homeadrn
I1 arbpladrid
I2 arbpladrstedid
 arbpladrtext
 workple
 workpln
I8 udgpadrid
I9 udgpadrstedid
 udgpadrtext
 sduadre
 sduadrn
 handitext
I6 startstedadrid
I7 startstedadrstedid
 startstedadrtext
 startstedadre
 startstedadrn
 Jstarte
 Jstartn

dataset_tur_secret_part

PK turid

I1 tiladrid
I2 tiladrstedid
 tiladrtext
 tiladrn
 tiladre
 orig_e
 orig_n

dataset_journey

PK JourneyId

I2 SessionId
 firstturnr
 lastturnr
 JourneyType
 JourneyLen
 MaxDistFromStartP
 PrimTargetPurp
 PrimTargetDwelTime
I1 PrimTargetMunCode
 PrimMode
 PrimModeLen

dataset_session

PK sessionid

 interviewtype
 diarydate
 interviewversion
I2 homeadrmuncode
 respyearborn
 respsex
 respmainoccup
 respedulevel
I5 workplmuncode
 workhourspw
 workhourtype
 workpubpriv
 workathomedaysprm
I4 sduadrmuncode
 kmarbud
 hwdayspw
 hwdaysreason
 workparkposs
 resphasbicycle
 resphasseasonticket
 resphasdrivlic
 respdrivlicyear
 respismemcarshare
 househnumcars
 handicap
 handitype
 respnotripreason
I1 daystartmuncode
 daystartpurp
 househnumpers
 househaccownorrent
 househaccomodation
 increspondent
 incspouse
 incfamily
 inchouseh
 diaryyear
 diarymonth
 diaryweekday
 GISdistHW
 respagesimple
 TotalNumTrips
 TotalLen
I3 Jstartmuncode
 SessionWeight

dataset_husstand

dataset_bil1

PK sessionid
PK bilnr

 carownership
 modelyear
 fueltype

enumvalues1

PK enumname
PK id

 caption

Ny databasestruktur
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Kvalitetssikring af data
• 1. prioritet er fejlkontrol i interviewsituationen.

– Alle svar kontrolleres både enkeltvist og i forhold til øvrige svar i 
samme interview.

– Giver anledning til ’røde’ fejl og ’gule’ advarsler, som respondenten 
tvinges til at forholde sig til.

– Spørgeskemaet udvides løbende med nye kontroller, afledt af ”fund” 
fra databehandlingen

• Automatiske check i efterbehandlingen: 
– ca. 50 fejltyper, som potentielt kræver korrektion.
– Visse fejltyper udløser automatisk kassation
– Tabel med anmærkninger, som berører ca. 15% af alle interview

• Manuel gennemgang, prioriteret efter enkeltfejl og kombinationer heraf

• ca. 95% godkendes uden videre, ca 1% kasseres, resterende ca. 4% 
kræver bearbejdning i varierende omfang
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Efterkodning af data

• Største opgave er koordinater for ture (og arbejdsplads og dagstart)
– ca. 95% stedfæstes i interviewsituationen
– resten geokodes manuelt
– ca 5% * 5 steder/interview * 26.000 interview ≈ 6500 steder pr år
– koster et stort antal studentertimer pr år !

• Dertil stort og småt
– afledt af kvalitetskontroller
– afledt af henvendelser fra respondenter

• Efterkodning og kvalitetssikring har ofte en næsten symbiotisk karakter, 
fordi fejl sjældent kommer alene.
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Produktet: data på turniveau

• En tur er principielt rejsen fra et ophold/formål til det næste

• Vi har data for:
– Begge endepunkter med koordinat, formål, opholdstid
– Rejsen derimellem med transportmidler, tid, km
– For kollektivrejser: ventetid, rejsehjemmel, pris, tilbringer, frabringer 

etc.
– Antal medrejsende

• Og kan dertil knytte et væld af baggrundsoplysninger

• Med 45.000 interview dækker vi næsten 1% af årsdøgnstrafikken

A B
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Data på turniveau
skemavariable afledte variable

Start/slut Formål, adresser, koordinater Kommune (ny+gl)

Tidspunkt Afrejsetid Ankomsttid, varighed tur, varighed 
ophold.

Transportmidler Alle transportmidler i 
rækkefølge med længde og tid

Primærtransportmiddel, sekundærtrm, 
samlet længde, samlet tid

Medrejsende Antal under 10 år, 10-17 år, 
voksne.

Bilrejser Fører/passager, for passagerer: 
relation til fører

Kollektivrejser Billettype, billetpris, ventetid
Kollektivt hovedtransportmiddel, 
tilbringertrm, -længde, frabringertrm, 
-længde

Togrejser
Togtype, startstation, slutstation, 
tilbringertrm, -længde, frabringertrm, 
-længde 
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Produktet: Data på turkædeniveau

• Turkæder dannes som hele rejsen fra hjem tilbage til samme hjem
– produkt af efterbehandlingen
– hjem defineres som geografisk sted

• Primært ophold defineres som længste ophold på turkæden
– primært formål er primæropholdets formål
– sekundært ophold og formål er næstlængste ophold

• Primært transportmiddel defineres som transportmiddel med største 
længde.

– sekundært = næstlængste

Hjem

B

C
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Produktet: Data på personniveau

• Kaldes interviewsession i data, og består af 2 dele:

• Baggrundsoplysninger: køn, alder, bilejerskab, etc.etc.

• Aggregater fra turdagbogen: antal ture, samlet kmtal, etc.

... Se liste i paperet  
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Kvalitet af data (produktet)

• Vi ved at data er repræsentative
– Sampling via CPR, kontrol af stikprøve, opregning

• Fejlfiltre på spørgeskemaniveau sikrer høj kvalitet i grunddata
– Endnu flere fejlfiltre i efterbehandlingen sikrer at (forhåbentligt!) ingen 

problemer går ubemærket igennem

• Ambition 1: >99% af alle steder skal være stedfæstet på koordinatniveau
– 99.9% skal kendes på kommuneniveau

• Ambition 2: Ingen inkonsistenser i data
– Der er nultolerance: Problemer rettes, når de opdages
– Betyder også, at vi kasserer interview, som i visse sammenhænge 

måske kunne anvendes.
– Men også at ”Ved ikke” kan opstå som konsekvens af 

efterbehandlingen
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At spå om fremtiden
Lige nu planlægger vi bl.a.:

• Tillægsspørgsmål om bilanvendelse og om varighed af flerdagsture

• Ny klasse afledte variable: genberegning af rejseruter i rejseplanen og i 
vejnettet

– Vil give mulighed for at analysere transportmiddelvalg ifht. fravalgte 
alternativ

• Storesøster: Fjernrejseundersøgelse
– Formål: At give viden om længerevarende turkæder og mere generelt 

sammenhæng mellem dage



?
Der er nu tid til spørgsmål af teknisk eller opklarende karakter.

Diskussion og mere generelle spørgsmål henvises til efter Carstens oplæg.
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