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Samlet transportarbejde 

Det gennemsnitlige transportarbejde er generelt 

faldende jo større en by, man bor i. Dette skyldes 

bl.a., at afstanden til f.eks. indkøb, arbejdsplads og 

uddannelse er større i mindre byer. Byerne med det 

laveste samlede transportarbejde er Århus og 

Storkøbenhavn, mens byer med under 1.000 

indbyggere (som er inkl. landområder) klart har det 

største gennemsnitlige transportarbejde per 

indbygger. 

 
Turlængde 

For turenes længde tegner samme billede sig som for 

det samlede transportarbejde. Turene er 

gennemsnitligt længere i de mindre byer, end de er i 

de store byer. 

 
Transportarbejdet for pendlerrejserne viser samme 

tendens som ovenfor. Der pendles næsten dobbelt så 

mange km i de mindste byer sammenlignet med 

København. Det er bemærkelsesværdigt, at selvom 

pendlere i Storkøbenhavn kun transporterer sig 27,5 

km pr. pendlerrejse i gennemsnit, så bruger de lige 

så lang tid på denne pendling, som i de mindre byer, 

hvor der pendles mellem 44 og 54 km pr. rejse. 

 
Transportmidler 

For alle bystørrelser foregår størstedelen af 

transportarbejdet i bil. Der ses dog en tydelig 

tendens til, at transportarbejdet i bil er større i 

mindre byer, mens det modsatte billede tegner sig 

for cykling og kollektiv transport. I Storkøbenhavn 

tilbagelægges 2,6 km pr. person pr. dag på cykel, 

men kun 0,8 km i byer med under 1.000 indbyggere. 

For kollektive transportmidler er det gennemsnitlige 

transportarbejde pr. person 6,9 km i Storkøbenhavn, 

men kun 2,3 km i byer med under 1.000 indbyggere.  
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Faktaark om transport fordelt på bystørrelse  
I dette faktaark undersøges befolkningens transportvaner fordelt på bystørrelser efter 

indbyggerantal. Der opdeles efter bopæl i forhold til bygrænsen og dermed ikke 

kommunegrænsen. Faktaarket dækker årene 2016-2019, og beregningerne er ekskl. 

erhvervstransport.  
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Turformål 

Når man ser på turformål, er det primært andelen af 

kilometer relateret til fritid og ærinde, som varierer 

med bystørrelsen. For indbyggerne i Storkøbenhavn 

udgør kategorien fritid 49 % af transportarbejdet, 

hvor den for byer med under 1.000 indbyggere udgør 

38 %. Der er derfor tendens til, at fritidskilometerne 

udgør en større del af det samlede transportarbejde i 

storbyerne. Den omvendte tendens ses for 

kategorien ærinde, som udgør 23 % i byer med 

under 1.000 indbyggere, men kun 15 % i 

Storkøbenhavn. 

 
Adgang til transportmidler 

Generelt har størstedelen kørekort, adgang til en 

cykel og mindst en bil i husstanden. Der ses en klar 

tendens til, at andelen, som ejer cykel og periode-

kort, stiger i takt med bystørrelsen. Omvendt er 

fordelingen af kørekort og adgang til bil (for 18 årige 

og opefter) faldende med bystørrelsen.

 
CO2-udledning 

Når man beregner den gennemsnitlige CO2-

udledningen pr. person pr. dag i de forskellige byer, 

tages der udgangspunkt i en beregning, hvor hele 

køretøjets udledning henregnes til føreren (og kun 

vejtrafikkens klimabelastning betragtes).  

Personer, der bor i mindre byer, udleder generelt 

mere CO2 end dem, der kommer fra større byer. 

Udledningen pr. person pr. dag er næsten tre gange 

så stor for personer, der bor i byer med under 1.000 

indbyggere sammenlignet med personer, der bor i 

Storkøbenhavn og Århus. 

 
Delebilsklubber 

Selvom der er mest biltransportarbejde og flest med 

kørekort i små byer, er der en overordnet tendens til, 

at der er flere medlemmer af delebilsklubber i større 

byer. I Storkøbenhavn er 1,9 % medlem af en 

delebilsklub, og Aalborg har den næststørste andel af 

delebilsklubmedlemmer med 1,4 %, hvorimod 

andelen er meget lav i de mindre byer med omkring 

0,3 %. 
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Fakta om Transportvaneundersøgelsen: 

Transportvaneundersøgelsen kortlægger den danske 

befolknings transportmønstre. Undersøgelsen blev 

gennemført første gang i 1975 og er gennemført kontinuerligt 

siden 2006, fra 2016 med personer over 6 år. 

Transportvaneundersøgelsen er med sine cirka 10.000 

interview pr. år den vigtigste, samlede kilde til analyser af 

transport-adfærd og -vaner i Danmark. 

Læs mere om Transportvaneundersøgelsen 

på www.tudata.dk. 
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