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Trafik- og vejdata på Aalborg Universitet
Af Pelle Rosenbeck Gøeg, Rasmus Øhlenschlæger og Erik Kjems, Trafikforskningsgruppen ved
AAU Build

Den teknologiske udvikling har medført en eksplosion i digitale data og datatyper, ikke mindst i
takt med udviklingen af mindre enheder der kan opsamle data billigt. Dette kan også mærkes
indenfor vej- og trafiksektoren. Ved Vej- og Trafikuddannelsen på Aalborg Universitet har vi de
seneste 10 år haft et øget fokus på at styrke de studerendes evne til effektiv databehandling. Dette
sker i takt med at vores egen forskning er blevet meget datatung, primært fordi
datatilgængeligheden er øget markant. Dette giver os et langt bedre grundlag for at foretage
undersøgelser af adfærd og hændelser blandt befolkningen, som tidligere har været meget
bekostelig.

Vi vil her give eksempler på nogle af de datatyper og anvendelser, som vi benytter i det daglige
arbejde i undervisningen og i forskningen. Vi anvender således også en del klassiske værktøjer til
databehandlingen, men benytter os også af muligheden for at skrive egne mindre programmer,
hvorfor vi også anser grundlæggende programmering, som en nødvendig færdighed for nye
trafikingeniører. En færdighed der har været nedprioriteret i uddannelsen i mange år, men igen får
lov til at blomstre. Derfor er kurset Vej- og Trafikdatabehandling en del af 6. semester på
ingeniørstudiet i Vej- og Trafikteknik. Kurset bygger bl.a. ovenpå det kursus i GIS de studerende
møder på 5. semester. De studerende får både indsigt og hands-on viden om behandling af de
forskellige datatyper. I det specifikke kursus bruges både SQL i forbindelse med en
PostgreSQL-database og Python til databehandling. Der lægges vægt på, at programmerne
udformes således, at analysearbejdet så vidt muligt foregår automatisk, og kan genbruges i
forbindelse med andre datasæt. Da data som oftest opbevares i databaser, skrives der SQL kode til
oprydning og tilpasning af de enkelte datasæt.

Geodata indenfor vej- og trafikområdet er i høj grad kendetegnet ved deres egenskabsdata, idet
køretøjer, uheld m.m. ud over en geografisk reference kan indeholde beskrivende data fra simple
tal til komplekse spørgeskemaanalyser.

Openstreetmap
OpenStreetMap (OSM) er et ofte anvendt baggrundskort over infrastrukturen ikke kun af os men i
hele verden. Dette skyldes bl.a., at der som grundlag for genereringen af baggrundskortet benyttes
vektordata. Da det er et så omfattende, verdensomspændende og ikke mindst frit tilgængeligt
datasæt, har OSM tilknyttet et meget stort fagligt fællesskab herunder udviklere, der deler
software til behandling og brug af disse kortdata. I forskningsgruppen benytter vi bl.a.
ruteberegnere såsom OSRM[1] og mapmatching som kan findes i Valhalla [2] på Github.com.

Adresseregister, Danmarks Adresser
Et voksende udbud af Webservices gør det nemt at udveksle informationer på tværs af platforme.
I forskningsgruppen benyttes f.eks. Danmarks Adressers Web API, DAWA, til bl.a. datavask af
brugerindtastede adresser, validering, udtræk og geokodning. De studerende har som eksempel i
kurset til opgave at udtrække adressedata for et givent område.

Uheldsdata
En klassiker i trafikforskningen er behandling af uheldsdata. Det foregår typisk i et regneark.
Under kurset skal de studerende et lille skridt videre og foretage nogle statistiske analyser ved at
skrive et lille program. Trafikforskningsgruppen har et mål om at afdække trafikulykkernes
mørketal. En del af dette arbejde foregår ved at analysere ambulancedata, hvor vi både har en
beskrivelse af skaden i brødtekst og en geografisk lokation. Ved hjælp af machine learning er det



ambitionen at klassificere om uheldet er trafikrelateret.

Floating Car Data, GPS tracking
Floating Car Data er typisk en registrering af en bilflådes position for hvert sekund. I
forskningsgruppen har vi en stor mængde af disse data (omend af ældre dato), samt tilhørende
information om de enkelte deltagere i projektet. Dette gør, at vi kan trække informationer om
bilens og vejens brug. Der laves GIS analyser på baggrund af bilernes ture, og der ryddes op i
grundlæggende deltagerinformationer. Trafikforskningsgruppen udviklede allerede tilbage i
halvfemserne den første udgave af en fungerende roadpricing teknologi, som benyttede bilens
position til at bestemme en km-baseret afgift som erstatning for bl.a. registreringsafgiften. Emnet
roadpricing er politisk ømt, men kommer alligevel op til overfladen en gang imellem, og vi står
klar til at byde ind med et koncept. Det er ikke svært at forestille sig andre anvendelser f.eks.
indenfor trængsel i det øjeblik, alle køretøjers aktuelle position og bevægelse og måske endda
ønskede destination er kendt.

LIDAR/Radar
Mange af de geodata, vi modtager fra teknologiske installationer, har kun et lokalt
koordinatsystem. Når vi derfor ønsker at kombinere observationerne i sammenhæng med andre
data, f.eks. ved sammenkobling af en bys trafiksystem, er det nødvendigt at udføre en
transformation af disse geodata. En af de nyere teknologier, der bruges i trafikken og forskningen
med denne egenskab, er radar og især Lidar i lyskryds, se fig 1 og 2. Herved registreres
enkeltkøretøjer og hele deres bevægelse ind i krydset. Dette er en mere detaljeret metode til
kortlægning af trafikken sammenlignet med f.eks. traditionelle induktionsspoler, som kun leverer
informationer for et enkelt punkt i krydset. Trafikafviklingen kan således afvikles på en langt
bedre måde til fordel for den enkelte, men også klimaet, idet start og stop sekvenserne optimeres,
og styringen i et lyskryds tilpasses og optimeres til den aktuelle trafikale situation. I kurset
modtager de studerende et præproceseret datasæt af punkter fra en Lidar-optagelse, hvor opgaven
er at behandle og kæde de enkelte observationer sammen til et sammenhængende spor.

Nummerpladeanalyser
En ældre metode til indsamling af observationer af hvilke motoriserede køretøjer, der passerer et
givet punkt på en vej, er nummerpladeregistrering. Dette kan bruges til at bestemme et køretøjs
rutevalg, og den tid et køretøj befinder sig i et område. Med udviklingen inden for computervision,
er det blevet meget nemmere at bearbejde videodata. Dette har betydet at i stedet for manuelt at
observere et par timer, kan der i stedet installeres et eller flere kameraer, hvilket kan forøge
observationsperioden væsentligt. Under kurset modtager de studerende et output fra en
videoanalyse af en optagelse foretaget i en spidstime. De skal her filtrere outputtet for ugyldige
nummerplader.

Ovenstående er kun et lille udklip af de data vi benytter, idet andre analyser såsom nærved uheld,
analyser af rute- eller transportmiddelvalg, eller også støjkortlægning eller bestemmelse af den
optimale linjeføring af et nyt vejanlæg gennem åbent terræn indebærer et øget behov og brug af
digitale geodata og behandling af disse. Heldigvis bliver geodata kun nemmere at få adgang til og
kvaliteten øges kontinuerligt. Men det står også klart, at mens den øgede tilgængelighed og de nye
teknologiske fremskridt på den ene side giver vej- og trafikbranchen et bedre beslutningsgrundlag,
så skal vi på den anden side være varsomme med hensyn til kvalitetssikring af data og ikke mindst
respektere data, som kan henføres til enkeltpersoner eller blot køretøjer. Et voksende antal
algoritmer og automatiserede anvendelser af selv komplekse geodata fører uvilkårligt til
automatiserede beslutninger, som også beskrevet i industri 4.0 paradigmet, men det må være
vores fornemmeste opgave ikke kun at bidrage til disse muligheder men også sikre, at disse ikke
bliver brugt uhensigtsmæssigt.



fig 1: F-kryds ved Create AAU i Aalborg

fig. 2. Lidar repræsentation af fig 1

[1] http://project-osrm.org/
[2] https://github.com/valhalla/valhalla
[3] https://dawadocs.dataforsyningen.dk/

https://github.com/valhalla/valhalla

