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Data- og modelbaseret kortlægning af cyklisters adfærd med fokus 

på cykelinfrastruktur, trængsel og vejbelægning

Baggrund for projektet
Kommuner og regeringer fordelt over hele verden, øger i disse år deres fokus på 
cyklisme som en løsning til trængsels, miljø- og klimaproblemer. Alene i Københavns 
Kommune forventes det at der skal investeres 1,1 – 1,8 mia. kr. i cykelstinettet i 
perioden 2017-2025. Når der skal prioriteres mellem forskellige transportløsninger, 
benyttes transportmodeller ofte som grundlag for samfundsøkonomiske beregninger. 
Cykeltransport indgår imidlertid fortsat meget forsimplet i de fleste transportmodeller, 
hvilket betyder at cykelprojekter sjældent bliver analyseret med standardiserede 
samfundsøkonomiske analyser. To førende danske transportmodeller er 
Landstrafikmodellen (LTM) og Ørestads Trafikmodel (OTM). Hvor der i LTM ikke 
indgår en decideret model for cyklisters rutevalg, har der i den seneste version af OTM 
været større fokus på at repræsentere cyklisters adfærd. 
Formål
Formålet med projektet er at undersøge hvordan cyklister forsøger at minimere 
rejsetid og fysisk indsats samt gener forårsaget af f.eks. trængsel og cykelstiens 
tilstand. Specielt i København er der mange strækninger, hvor der er trængsel for 
cyklister. Inden for modellering af biltrafik er det velkendt at rejsetid i trængsel vurderes 
værre end rejsetid i free-flow, men det er uvist om lignende resultater fås for cyklister. 
Desuden giver dårlig vejbelægning anledning til dårligere komfort for cyklister, og 
internationale undersøgelser indikerer, at kvaliteten af vejens overflade har betydning 
for uheldsrisikoen. Der mangler imidlertid analyser om, hvorvidt dårlig vejbelægning 
(og dermed højere risiko for uheld) har betydning for cyklisters adfærd. Nærværende 
projekt vil udnytte nylige fremskridt i data og metoder til brug i en avanceret 
cykelrutevalgsmodel, der tager højde for trængsel og tilstanden af en rute.
Metode
Rutevalgsmodellen baseres på data fra virkelige cykelture indsamlet med GPS i 
forbindelse med et tidligere projekt på DTU samt en bedre repræsentation af 
cykelnetværket udviklet i den seneste version af Ørestads trafikmodel. Der 
undersøges alternative måder at inkludere individuelle forsinkelser for den enkelte 
cyklist i netværket og ved at benytte de danske kommuners standardiserede 
inddeling af tilstanden af deres veje, kan vi med modellen analysere tilstandens 
betydning for cyklisters rutevalg.
Forskningsopholdets udbytte og dets samfundsmæssige relevans
Den udarbejdede rutevalgsmodel vil kunne indgå i en samlet transportmodel, som 
eksempelvis kommuner kan bruge som et værktøj til at prioritere investeringer i 
cyklisme. Derudover, vil opholdet gavne min personlige og faglige udvikling, og være 
med til at fremme samarbejdet mellem DTU og University of Queensland. 


