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CITY SENSE
City Sense er et system, der kan kortlægge aktivitetsniveauer ved anonymt at 
registrere passerende fodgængere i et område, eksempelvis en bymidte. I denne 
folder beskrives systemets virkemåde med fokus på resultater såvel som de 
bagvedliggende registrerings- og beregningsmetoder. Folderen henvender sig til 
tekniske brugere af City Sense.

City Sense anvendes til kortlægning af aktivitetsniveauer i et eller 
flere områder. Både i “hverdagssituation”, men også i forbindelse 
med et arrangement f.eks. Open by night, juletræstænding eller Black 
Friday osv. City Sense kan vise, hvordan et arrangement påvirker 
aktivitetsniveauet i f.eks. bymidten sammenlignet med det normale 
aktivitetsniveau, Herunder om et givent arrangement øger aktiviteten i 
den øvrige bymidte.

City Sense kan også kortlægge bevægelsesmønstre imellem flere 
områder. Enheder, der registreres og bevæger sig inden for systemets 
dækningsområde, kan anvendes til at visualisere, hvordan fodgængere 
bevæger sig rundt. Dette kan f.eks. anvendes til at undersøge, om en 
Wi-Fi-enhed, der registreres i et P-hus i den ene del af bymidten, også 
ses i den anden del af bymidten. 

INDSAMLING AF DATA
City Sense indsamler data ved at registrere tændte Wi-Fi-enheder, der 
befinder sig inden for rækkevidde af et målepunkt. Typisk registreres 
mobiltelefoner, tablets og andet Wi-Fi-udstyr inden for ca. 100 meter. 
Registreringen foretages anonymt, og der er ikke mulighed for at finde 
tilbage til den enkelte enhed, idet systemet er opbygget efter princippet 
om “privacy by design”.

De indsamlede data er i sig selv ikke brugbare, da der registreres 
mange “falske” enheder, som reelt ikke befinder sig i området, eller som 
selv foretager en ekstra anonymisering og derfor registreres flere gange.

Derfor foretages i City Sense en række omfattende og avancerede 
filtreringer af de indsamlede data i forbindelse med, at beregningen af 
aktivitetsniveauer og bevægelsesmønstre gennemføres. 

Da der i City Sense registreres mange “falske” enheder, kan systemet 
ikke anvendes til at tælle absolutte værdier, som f.eks. antallet af 
personer. Hertil kommer, at sammensætningen af “rigtige” og “falske” 
enheder varierer over tid. Én person kan også have flere Wi-Fi-enheder 
(eller ingen enheder overhovedet). Derudover er det ikke alle enheder, 
der registreres. Det er derfor ikke praktisk muligt at beregne finde 
antallet af personer.

PRÆSENTATION AF RESULTATER
Resultater præsenteres i City Sense på grafer og i tabeller. Visning af 
resultater kan vælges i forskellige perioder, eksempelvis for en dag, 
en uge, eller en måned. Selve resultaterne kan vises med forskellige 
tidsopløsninger, eksempelvis 15 minutter, 1 time eller 1 dag. 

SAMTIDIGE REGISTRERINGER
Systemet opgør hvert minut, hvor mange enheder der er registreret i det 
pågældende minut. Graferne viser dermed det højeste antal samtidige 
registrerede enheder pr. minut i den givne tidsopløsning. Dashboardet 
Samtidige registreringer indeholder tre widgets.

Maksimalt antal samtidige registreringer i hele systemet
Grafen viser det maksimale antal samtidige registrerede enheder i 
hele systemet. Dermed viser grafen antallet for det minut i den valgte 
tidsopløsning, hvor antallet af registrerede enheder har været højest.
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Maksimalt antal samtidige registreringer på enkelte målepunkter
Grafen viser det maksimale antal samtidige registrering på enkelte målepunkter.

AKTIVITETSNIVEAU
Systemet summerer hvert minut antallet af registrerede enheder, 
hvorved antallet af besøgsminutter kan summeres afhængigt af den 
valgte tidsopløsning.

Vælges eks. 10 minutters opløsning, summeres antallet for de 
underliggende 10 1-minutters tidsintervaller. Dette giver et billede af 
aktivitetsniveauet i hele systemet.

Dashboardet Aktivitetsniveau indeholder tre widgets.

Antal “besøgsminutter” i hele systemet
Grafen viser det summerede antal besøgsminutter for de underliggende 
1-minutters intervaller.

Sammenligning af maksimalt antal samtidige registreringer på enkelte målepunkter
Grafen giver mulighed for at sammenligne antallet af registreringer på enkelte målepunkter. 
Man vælger selv de målepunkter, der ønskes sammenlignet, hvorefter grafen optegnes.
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Sammenligning af antal “besøgsminutter” – På enkeltlokaliteter
Grafen giver mulighed for at sammenligne antallet af besøgsminutter på enkelte målepunkter. 
Man vælger selv de målepunkter, der ønskes sammenlignet, hvorefter grafen optegnes.

STRØMME
Dashboardet Strømme viser bevægelsesmønstre mellem målepunkter i 
systemet. Dashboardet indeholder tre widgets, hvor én er et diagram  
og to er tabeller.

Bevægelser fra første til sidste registrering
Diagrammet viser en summering af, hvor registrerede enheder bliver 
registreret første og sidste gang. 

Hvis en enhed har samme start- og slutpunkt, betyder det enten, at 
enheden enten kun er registreret på dette målepunkt eller, at enheden 
mellem start- og slutregistrering kan være registreret på andre 
målepunkter, men har afsluttet sin registrering på samme punkt, som 
registreringen startede på.

Antal “besøgsminutter” – På enkeltlokaliteter
Grafen giver mulighed for at sammenligne aktivitetsniveauet på enkelte målepunkter.



Fordeling af antal registreringer fra start-punkt til andre punkter
Tabellen viser fordelingen registrerede enheder fra det punkt, hvor 
enhederne første gang registreres.

Det enkelte start-punkt kan vælges i drop-down-menuen, og herefter 
vises, hvor enheden også er registreret. Der vises både antal og andel 
af registrerede enheder. Summeres andelene, overgår summen typisk 
100%, idet én enhed kan være registreret på flere målepunkter.

Komplet sammenhæng mellem registreringer på enkelte 
målepunkter
Tabellen viser fordelingen af de samlede bevægelser mellem 
målepunkter i systemet. Opgørelsen foretages ud fra spørgsmålet “hvis 
en enhed er registreret hér - hvor er den så også registreret?”

Det enkelte målepunkt kan vælges i drop-down-menuen Der vises både 
antal registrerede enheder og andel af registrerede enheder. Summeres 
andelene, er summen typisk under 100%, idet nogle enheder 
udelukkende registreres på ét målepunkt.
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PRIVACY BY DESIGN
Det er afgørende, at City Sense ikke kan anvendes til at identificere enkeltpersoner eller 
til at indsamle personfølsomme data. Dette er ikke formålet, og COWI ønsker ikke at 
bidrage til, at det er muligt at overvåge enkeltpersoner.

Derfor er City Sense designet efter princippet “Privacy by design”, 
hvilket umuliggør, at systemet kan anvendes til disse formål – ej heller 
kan City Sense misbruges i denne henseende.

Dataindsamlingen foregår således i følgende trin:
 › Måleudstyret “lytter” efter Wi-Fi-enheder, der frivilligt udsender deres 
MAC-adresse. Har en person valgt ikke at udsende adressen (Wi-Fi 
slukket), registreres intet.

 › Når der en enheds tilstedeværelse opfanges, aflæses MAC-adressen.
 › Inden lagring af MAC-adressen krypteres denne, og den krypterede 
adresse trunkeres (cifre slettes). Først hér lagres den krypterede og 
trunkerede adresse sammen med informationer om tidspunkt for 
registrering, den registrerede signalstyrke mv. Dermed lagres ingen 
informationer, der er personhenførbare.

 › Informationerne sendes fra måleudstyret til en central server via en 
separat krypteret forbindelse.

 › På serveren krypteres de modtagne adresser igen med en ny krypte-
ringsnøgle.

 › Serverkrypteringsnøglen ændres én gang i døgnet, og nøglen slettes 
herefter. Der føres ikke log over de anvendte nøgler, og det er umuligt 
at genskabe de oprindelige MAC-adresser.

COOKIEBEKENDTGØRELSEN
I 2015 blev de specifikke dataindsamlings-, behandlings- og 
præsentationsmetoder i City Sense gransket af den danske 
erhvervsstyrelse med hensyn til at vurdere, om systemet var lovligt. 
City Sense anvender i praksis en bagvedliggende motor, BlipTrack, om 
hvilken Erhvervsstyrelsen afgjorde:

PERSONDATAFORORDNINGEN
Persondataforordningens ikrafttræden pr. 25. maj 2018 (forordninger 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 
ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) 
er tillige gældende for City Sense.

Imidlertid omhandler persondataforordningen udelukkende persondata, 
hvilket de indsamlede data i City Sense ikke er, så længe de beskrevne 
principper vedr. kryptering mv. er gældende.

Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack’s 
indsamling af MAC-adresser fra brugeres terminaludstyr 
er omfattet af kravet om afgivelse af infor-mation og 
indhentelse af samtykke fra slutbrugeren i § 3, stk. 1, 
i bekendtgørelse om krav til information og samtykke 
ved lagring eller adgang til oplysninger i slutbrugerens 
terminaludstyr (”cookiebekendtgørelsen”).

GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER 
FOR BEREGNINGER
Den grundlæggende filtrering, vask af data og beregning af resultater i City Sense er baseret 
på både COWIs og COWIs underleverandørs mangeårige praktiske og tekniske erfaring med 
udvikling, etablering og drift af systemet på flere lokaliteter i Danmark og udlandet.

Følgende filtreringer foretages altid i forbindelse med beregning af 
resultater i City Sense:
 › Den enkelte, registrerede enhed markeres i forhold til, om den registre-
rede MAC-adresse er ægte, eller om MAC-adressen er anonymiseret 
fra enhedens side. Begge typer MAC-adresser anvendes til opgørelser 
over samtidige registreringer og aktivitetsniveauer, mens kun de ægte 
anvendes til opgørelser over strømme.

 › Den enkelte, registrerede enhed må højest opholde sig i det samlede 
system i 6 timer. Hvis registreringen af en enhed overskrider 6 timer, 
fjernes registreringen fra alle resultatberegninger. I systemer, der 
omfatter mere end én by, er grænsen for strømme imellem byerne 
fastsat til 24 timer.

 › Den enkelte, registrerede enhed skal være registreret i systemet i 
minimum 2 minutter. Hvis registreringen af en enhed er mindre end 2 
minutter, fjernes registreringen fra alle resultatberegninger.

 › Hvis én enhed registreres to gange, og tiden mellem to på hinanden 
følgende registreringer er mere end 2 timer, betragtes den anden 
registrering som et nyt “besøg”. 

 › Start-punktet for en registrering er defineret som den kraftigste 
signalstyrkeregistrering ved det målepunkt, hvor den enkelte enhed 
registreres først. 

 › Slut-punktet for en registrering er defineret som den kraftigste 
signalstyrkeregistrering ved det målepunkt, hvor den enkelte enhed 
registreres sidst.

Hertil kommer muligheden for at foretage lokale opsætninger af 
datafiltrering, eksempelvis retningsregistrering, signalstyrkeafhængig 
registrering mv.

ENHEDERS EGEN ANONYMISERING AF MAC-ADRESSER
Enkelte producenter af registrerbart udstyr har implementeret funktioner, 
der automatisk anonymiserer den publicerede MAC-adresse under 
forskellige forhold.

Sådanne MAC-adresser kan ikke anvendes til at følge den enkelte 
enhed igennem City Sense, idet enheden udsender en ny adresse med 
jævne mellemrum.

I City Sense identificeres sådanne enheder, og de frasorteres i 
beregning af nogle resultater (opgørelse over strømme). I beregning 
af samtidige registreringer og aktivitetsniveauer påvirker denne type 
anonymiserede MAC-adresser ikke resultaterne som følge af den 
specifikke måde, disse beregnes på i City Sense.

BEREGNING OG DATAOPBEVARING
Alle filtreringer, vask af data og resultatberegninger foretages på en 
central server, der er fysisk placeret hos COWIs underleverandør i 
Europa.

De rå, men anonymiserede data opbevares i ca. 3 måneder, hvilket 
muliggør gennemførelse beregninger med bagudrettet kraft i tilfælde, 
hvor der ønskes justeret i nogle af de grundlæggende forudsætninger 
for beregningerne.
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