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 P 
assagerer opfatter generelt ventetider 

i den kollektive transport mere nega-

tivt end andre tidskomponenter - fx sel-

ve køretiden. For at skabe et attraktivt 

kollektivt transportsystem er det derfor vigtigt, at 

køreplaner for de kollektive linjer designes, så pas-

sagerer oplever så korte ventetider som muligt. Mens 

meget forskning har fokuseret på at optimere køre-

planer, så ventetider ved skift minimeres, er der kun 

få undersøgelser af den første ventetid, før passa-

gererne stiger på. Dette er en relevant problemstil-

ling, specielt når man tager de stadig stigende mu-

ligheder for realtidsinformation og mobile rejse-

planlæggere, der gør det muligt for passagerer at 

planlægge deres rejser ned til mindste detalje, i be-

tragtning. Samtidig ses en udvikling hos flere tra-

fikselskaber, hvor traditionelle kø-

replaner udskiftes 

med frekvensbaserede køreplaner. Dette gør det 

vanskeligere for passagerer at planlægge deres an-

komst til stationen i henhold til afgangstidspunktet 

- og dermed reducere deres ventetid. Vi undersøgte 

derfor, hvordan forskellige køreplaner samt frekven-

sen påvirker passagerers ventetider ved det første 

stop. 

Første trin af analysen var at udvikle en generel 

metode til at modellere og vurdere passagerankom-

ster - og dermed ventetider - ved den første station. 

Grundlaget er, om passagererne har mulighed for 

aktivt at planlægge deres ankomsttidspunkt afhæn-

gig af køreplanen eller ej. Den første grup-

pe passagerer antages at 

ankomme 

I denne artikel undersøges, hvorledes passagerventetider afhænger af køreplanstype samt frekvens. 
Baseret på et stort antal observationer fra Rejsekortet fandt vi, at mange passagerer aktivt planlæg-

ger deres ankomst til stationen for derved at nedbringe deres ventetid - selv ved meget høj frekvens 
såsom 5-minutters drift. Resultaterne understreger vigtigheden i at offentliggøre nøjagtige og opda-

terede køreplaner til passagererne, idet de derved kan spare tid ved at planlægge ankomsten.
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tilfældigt, det vil sige uden at kende kø-

replanen. Den anden gruppe ankommer 

planlagt til afgangstidspunktet for at mi-

nimere deres ventetid. Da disse adfærds-

typer er ret forskellige, bør de også be-

handles forskelligt. Rent statistisk hånd-

terer vi det ved at anvende en såkaldt 

miksturfordeling bestående af to kompo-

nenter; en uniform- og en betafordeling. 

Den uniforme fordeling anvendes til at 

repræsentere de passagerer, der ankom-

mer tilfældigt, hvilket er den, man nor-

malt benytter i forbindelse med model-

lering af ventetider. Betafordelingen an-

vendes til at repræsentere de passagerer, 

der forsøger at ankomme i henhold til kø-

replanen. Betafordelingen er specielt eg-

net til at modellere denne adfærd. For det 

første er den defineret inden for et be-

grænset interval. Dette harmonerer med 

køreplansbaserede linjer, der kører med 

faste frekvenser, og hvor man antages at 

benytte den førstkommende afgang. For 

det andet har den en fleksibel form. Den 

kan således håndtere, at passagerer ofte 

indsætter en buffertid og dermed ankom-

mer lidt før det reelle afgangstidspunkt 

for at være sikker på at nå toget, og at 

denne buffertid samt intensiteten af pas-

sagerankomster varierer på tværs af drifts-

karakteristika. For det tredje er den en ge-

neralisering af den uniforme fordeling, 

hvilket sikrer metodens generelle anven-

delighed og harmoni i forhold til de til-

fældigt ankomne passagerer. Dermed er 

anvendelsen af denne specifikke mikstur-

fordeling både teoretisk og praktisk vel-

funderet.

For at undersøge passagerventetider-

ne blev der anvendt 895.954 observatio-

ner fra Rejsekortdata for Storkøbenhavn 

for perioden september til oktober 2014. 

Der blev taget udgangspunkt i den første 

deltur, hvor passagerer har mulighed for 

at planlægge deres ankomst. Ankomst-

tidspunktet blev defineret som tidspunk-

tet for check-in på en rejsekortstander. 

Denne antagelse blev valideret ud fra ma-

nuelle observationer. Dette betød, at kun 

ture, der starter på en tog- eller metrosta-

tion, kunne inkluderes i analysen. Ture, 

der starter ved busstop, er således ikke 

med, da check-in først sker i bussen. Ana-

lysen inkluderede både linjer med tradi-

tionelle, faste køreplaner samt linjer med 

Tabel 1: Estimerede andele tilfældigt og ikke-tilfældigt ankomne passager til afrejsestation samt resulterende gennemsnitligt 
passagerventetider.

Headway Andel tilfældigt 
ankomne

Andel ikke-
tilfældigt ankomne

Gns. ventetid, fast 
køreplan [min]

5 57 % 43 % 2,3

10 48 % 52 % 4,3

20 36 % 64 % 7,1

30 10 % 90 % 7,9

60 7 % 93 % 9,8 
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frekvensbaserede køreplaner. Linjer med 

faste køreplaner dækker over S-tog og re-

gionaltog med 5, 10, 20, 30 og 60 minut-

ter mellem afgangene. Linjer med fre-

kvensbaserede køreplaner dækker over 

metro med 2, 3, 4, 6 og 10 minutter mel-

lem afgangene. Ventetiderne blev således 

beregnet baseret på passagerankomster 

(check-in) på stationen og de tilgænge-

lige køreplaner. Da køreplaner for metro-

en ikke var offentligt tilgængelige, blev 

der anvendt en syntetisk køreplan.

Resultaterne viste, at den foreslåede 

miksturfordeling passede signifikant bed-

re til data end andre metoder, der tidlige-

re er blevet foreslået. 

Af Figur 1 ses fordelingen af passa-

gerventetider i eksemplet med 20-mi-

nutters drift. Her ses, at de fleste passa-

gerer ankommer så deres ventetid bliver 

under 5-10 minutter. Færre passagerer 

oplever ventetider på over 10 minutter. 

Den stiplede linje viser andelen af pas-

sagerer, der ankommer tilfældigt, hvilket 

i dette tilfælde er 36 %. Den fuldt optruk-

ne linje angiver andelen af passagerer, 

der aktivt planlægger deres ankomst til 

stationen, hvilket i dette tilfælde estime-

res til 64 %. En stor del af passagererne 

planlægger således aktivt deres ankomst 

til stationen, når der forefindes kørepla-

ner. Dette betyder, at den gennemsnit-

lige ventetid var 7,1 minutter og altså 

markant lavere end de 10 minutter, som 

havde været tilfældet, hvis alle ankom 

tilfældigt. Selv ved 10-minutters drift an-

kommer kun cirka halvdelen tilfældigt. 

Dette resulterer i en gennemsnitlig ven-

tetid på 4,3 minutter, hvilket igen er la-

vere end de 5 minutter, såfremt alle an-

kom tilfældigt. Ved så høj frekvens som 

5-minutters drift på S-banen ankommer 

kun 57 % tilfældigt, hvilket resulterer i 

en gennemsnitlig ventetid på 2,3 minut-

ter. Dette er igen lavere end de 2,5 mi-

nutter, såfremt alle ankom tilfældigt. Ved 

lave frekvenser som 30- og 60-minutters 

drift forsøger langt de fleste (90-93 %) 

ikke overraskende at ankomme i henhold 

til køreplanen.

På den anden side ankommer metro-
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passagerer stort set helt tilfældigt uanset 

frekvensen. Dette ses af Figur 2, der viser 

ventetidsfordelingen for metropassagerer 

ved 6-minutters drift i sammenligning med 

fordelingen for S-tog med nogenlunde til-

svarende frekvens. For metroen ses altså ikke 

samme tendens, hvor de fleste passagerer 

ankommer lidt før afgangstidspunktet. I ste-

det ankommer lige mange lidt før en afgang 

som lige efter en afgang. Dette er forvente-

ligt, da metroen kun publicerer en frekvens-

baseret køreplan. Det gør det umuligt for 

passagerer at time deres ankomst til afgangs-

tidspunktet. Dermed bliver den oplevede 

gennemsnitlige passagerventetid højere for 

frekvensbaserede linjer sammenlignet med 

køreplansbaserede linjer. 

Resultaterne af analysen understreger 

vigtigheden af at offentliggøre nøjagtige 

og opdaterede køreplaner til passagererne. 

Dette gør det muligt for passagererne ak-

tivt at nedbringe ventetiden ved at plan-

lægge ankomsten til stationen. Dette er 

særligt vigtigt, da ventetid opfattes værre 

end andre rejsetidskomponenter. Vigtighe-

den understreges yderligere af, at trafiksel-

skaber i stigende grad benytter frekvens-

baserede køreplaner. Disse kan opfattes 

mindre attraktive for passagerer, specielt 

når der er mere end fem minutter mellem 

afgangene. Derudover giver metoden mu-

lighed for at forbedre eksisterende trafik-

modeller. I stedet for at modellere venteti-

der baseret på tilfældige passagerankom-

ster og simple grænseværdier gør denne 

metode det muligt at implementere mere 

korrekt passageradfærd, hvorved modelle-

ring af passagerankomster og ventetider 

forbedres markant. Den foreslåede metode 

kan således give mere realistiske og nøjag-

tige vurderinger af passagereffekter ved 

driftsændringer.

Den beskrevne metode og analyse er 

mere detaljeret beskrevet i artiklen ”Ingvard-
son, J.; Nielsen, O.A., Raveau, S. & Nielsen, B.F. 
(2018). Passenger arrival and waiting time di-
stributions dependent on train service frequen-
cy and station characteristics:  A smart card 
data analysis. Transportation Research Part C, 
Emerging Technologies. Vol 90, pp.292-306. 
Elsevier”. 

Figur 1: Passagerers ventetidsfordeling ved 20-minutters drift med køreplan.

Figur 2: Passagerers ventetidsfordeling ved 5-minutters drift uden køreplan.

Figur 3: Passagerers ventetidsfordeling ved 6-minutters drift med køreplan.


