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Förord

Föreliggande undersökning har bekostats av Kommu-

nikationsforskningsberedningen (KFB) inom temat

Trañksäkerhetsanalys. Projektledare och författare har

varit Hans Thulin, Statens väg- och transport-

forskningsinstitut (VTI). Siv-Britt Franke har svarat för

redigering av rapporten. Lektör har varit Per Henriks-

son, VTI.
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Resor till arbetet

av Hans Thulin

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Resultaten i föreliggande rapport gäller resor till arbetet

och baseras på data från den riksomfattande resvane-

undersökningen RVU92-, som genomförs av Statens

väg- och transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag

av Vägverket. RVU92- genomförs via dagliga utskick

av enkäter till slumpvis valda personer i landet. Data

använda i denna undersökning omfattar perioden april

1992 tom. mars 1995. Totalt omfattar materialet 2 976

resor till arbetet, som utförts av personer i åldern 18-

64 år. Redovisning görs av hur olika trafikantgrupper

reser, valet av färdsätt, vilka reslängder, restider och res-

hastigheter som förekommer.

Hälften av resorna till arbetet var kortare än 7,2 kilo-

meter och hälften av resorna tog kortare tid än 16 mi-

nuter.

Av resorna till arbetet företogs 64% med personbil

(som huvudsakligt färdsätt) - 56% färdades som förare,

8% som passagerare. Hälften av bilresorna var kortare

än 12 kilometer och tog kortare tid än 18 minuter. Res-

hastigheten understeg 43 km/h för hälften av resorna.

Av resorna till arbetet företogs 11% med buss. Hälf-

ten av dessa resor var kortare än 10 kilometer och tog

kortare tid än 30 minuter. Reshastigheten understeg 22

km/h för hälften av bussresorna.

Av resorna skedde 24% med cykel eller till fots.

Häften av cykelresoma var kortare än 2 kilometer och

tog kortare tid än 10 minuter. Reshastigheten var 13

km/h eller lägre för hälften av cykelresorna. Hälften av

resorna till fots var 800 meter eller kortare och restiden

för hälften av resorna kortare än 12 minuter. Res-

hastigheten var 4,5 km /h eller lägre för hälften av

resorna till fots.
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Om man ser till reslängd och färdsätt kan man kon-

statera att 75% av resorna upp till 2 kilometer företogs

med cykel eller till fots. Personbilsförare stod för 18%

av dessa resor. Totalt var 21% av arbetsresoma 2 kilo-

meter eller kortare.

Inom intervallet 2-4 kilometer, som omfattade 16%

av arbetsresorna, företogs 28% med cykel och 7% till

fots dvs. de två färdsätten tillsammans användes som

huvudsakligt färdsätt i 35% av dessa arbetsresor.

Personbilsförare stod för 46% och busspassagerare för

10% av resorna.

I intervallet 4-7 kilometer, som omfattade 13% av

arbetsresorna, företogs 59% av resorna som personbils-

förare, 17% som busspassagerare och 8% som

personbilspassagerare. Av resorna företogs 14% med

cykel och 1% skedde till fots. Cykel användes som

huvudsakligt färdsätt endast i några få procent av de

resor som översteg längden 7 kilometer. Drygt 80% av

dessa resor företogs med personbil.

Resultatet visar att reshastigheten, dvs. den hastig-

het man förflyttat sig med under hela resan från dörr till

dörr, var högre för cyklisterän för busspassagerare för

reslängder upp till 15 kilometer. Då exempelvis resan var

3 kilometer var reshastigheten för cykelresa 13 km/h

jämfört med 9 km/h då resan företogs som, buss-

passagerare. Då resan var 7 kilometer var reshastigheten

för resa med cykel 18 km/h jämfört med 16 km/h då

man färdades som busspassagerare. Reshastigheten som

bilist var respektive 19 km/h och 28 km/h då reslängden

var respektive 3 och 7 kilometer.
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Journeys to work

by
Hans Thulin

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

The results in this report concern joumeys to and from

work and are based on data from the national travel habit

survey, RVU92-, carried out by the Swedish National

Road and Transport Research Institute (VTI) at the

request of the National RoadAdministration. RVU92- is

being conducted through questionnaires posted daily to

randomly selected persons in Sweden. The data used in

this survey comprise the period April 1992 - March

1995. In total, the material consists of 2,976 journeys

to work made by persons aged 18-64. The report shows

how different road user groups travel and what mode

of transport they chose, together with joumey lengths,

joumey times and joumey speeds.

Half of the journeys to work were shorter than 72

kilometres and half of the journeys took less than 16

minutes.

64% of the journeys to work were made by car (as

the principal mode oftransport). 56% travelled as a driver

and 8% as a passenger. Half the car joumeys were

shorter than 12 kilometres and took less than 18 minu-

tes. For half the joumeys, the joumey speed was less

than 43 km/h.

11% of the journeys to work were made by bus.

Half of these journeys were shorter than 10 kilometres

and took less than 30 minutes. For half the bus joumeys,

the joumey speed was less than 22 km/h.

24% ofthe journeys were made by cycle or on foot.

Half of the cycle journeys were shorter than two

kilometres and took less than 10 minutes. For half the

cycle joumeys, the joumey speed was 13 km/h or less.

Half of the joumeys on foot were 800 metres or shorter

and the joumey time for half the journeys was less than

12 minutes. For half the journeys on foot, the journey

speed was 4.5 km/h or less.
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In terms ofjoumey lengths and mode of transport,

75% of the joumeys up to two kilometres were made

by cycle or on foot. Car drivers accounted for 18% of

these journeys. In total, 21% of the journeys to work

were of two kilometres or less.

In the 2-4 kilometre interval, which constituted 16%

ofjourneys to work, 28% were made by cycle and 7%

on foot, i.e. the two modes of transport are used together

as the principal mode of transport in 35% of these

journeys to work. Car drivers accounted for 46% and

bus passengers for 10% of the journeys.

In the 4-7 kilometre interval, which constituted 13%

ofthe journeys to work, 59% of the joumeys were made

by car drivers, 17% by bus passengers and 8% by car

passengers. 14% of the journeys were made by cycle,

while 1% were made on foot. Cycles were used as the

principal mode of transport only in a few per cent of

the joumeys exceeding 7 kilometres. Just over 80% of

these joumeys were made by car.

The results show that the joumey speed, i.e. the

speed at which people move throughout the joumey from

door-to-door, was higher for cyclists than for bus

passengers on journeys of up to 15 kilometres. If, for

example, the joumey was 3 kilometres, the joumey speed

for a cyclist was 13 km/h, compared with 9 km/h if the

joumey was made by a bus passenger. If the joumey

was 7 kilometres long, the joumey speed for a cyclist

was 18 km/h, compared with 16 km/h when travelling

by bus. The joumey speed for motorists was 19 km/h

and 28 km/h for joumey lengths of 3 and 7 kilometres

respectively.

11
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1 Bakgrund och kort beskrivning av RVU92-

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har

sedan 1992 kontinuerligt följt resvanoma i Sverige. Detta

sker genom dagliga utskick av enkäter till befolkningen.

Dåvarande Trafiksäkerhetsverket var initiativtagare till

undersökningen och gav VTI i uppdrag att utveckla

metodik och att genomföra undersökningen. Skälet till

att sätta igång resvaneundersökningen var att det sak-

nades exponeringsdata, vilket var nödvändigt att ha till-

gång till för att kunna följa upp trafikantemas risksituation

i trafiken. Behovet av exponeringsdata var särskilt på-

fallande för gruppen oskyddade trafikanter. I undersök-

ningen lades därför särskild vikt vid denna grupp av

trafikanter. Resvaneundersökningen bekostas numera av

Vägverket. Den genomförs via postal enkät som skickas

till slumpmässigt valda personer inom landet. En övre

åldersgräns är satt till 85 år, 10 000 enkäter skickas ut

per år eller i genomsnitt ca 25 enkäter per dag. Påmin-

nelse i form av ny enkät skickas ut efter tre veckor.

Svarsfrekvensen ligger mellan 50-60%. Under 1995

VTI MEDDELANDE 838

modiñerades resvaneundersökningen något och anpas-

sades till det nationella trafiksäkerhetsprogrammets

reformer. Ett skäl till detta var den nationella resvane-

undersökning (RiksRVUn) som startade i april 1994 och

som genomförs av SCB. I denna undersökning efter-

frågas i mycket samma uppgifter som gjordes i RVU92-

. Detta gjorde det möjligt att mer renodlat anpassa

RVU92- till trafiks erhetsområdet och i stället för en

resvaneundersökning skapa en enkätbaserad trafiksäker-

hets-undersökning (TSU) vars syfte skulle vara att ge

en detaljerad bild av trañkanternas exponerings- och risk-

situation med koppling till gällande reformområden.

TSUn startade i april 1995. I enkäten medtogs frågor

som gällde användning av cykelhjälm, cykelbelysning,

reflex på cykeln, fotgängarreflex, bilbälte, krockkudde,

trañkmiljö m.m.

Denna undersökning är begränsad till resor till

arbetet.
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2 Syfte

Syftet är att göra en deskriptiv redovisning av

arbetsresoma i det resvanematerial som insamlats Via

VTI:s resvaneundersökning, RVU92-. Arbetsresorna

redovisas med hänsyn till färdsätt, reslängd, restid, res-

hastighet och med hänsyn till resenärens ålder och kön.
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3 Material

Föreliggande undersökning grundas på tre års data från

RVU92- omfattande perioden april 1992 tom. mars

1995. Den enkät som användes finns redovisad i bilaga

1. Intervjupersonerna ombads besvara frågor om resor

och förflyttningar som hade gjorts i trafikmiljö under ett

dygn, det sk. mätdygnet. Mätdygnet var som regel

dygnet innan intervjupersonen fick formuläret i sin hand

från klockan fem på morgonen till klockan fem morgo-

nen därpå. Fick intervjupersonen formuläret i sin hand

exempelvis en onsdag utgjorde mätdygnet de 24 tim-

marna mellan klockan fem på tisdagsmorgonen och

klockan fem på onsdagsmorgonen. För att kunna täcka

in fredagar och lördagar angavs för en del av deperso-

ner som erhöll enkäter på torsdagar och fredagar mät-

VTI MEDDELANDE 838

dygnet som nästföljande dygn, dvs. från klockan fem

på ñedag morgon till klockan fem på lördag morgon om

intervjupersonen hade fått enkäten i sin hand på torsda-

gen och från klockan fem på lördagsmorgonen till

klockan fem på söndagsmorgonen om han fått formu-

läret i sin hand på fredagen. Som framgår av enkäten

efterfrågades färdsätt, resärende, reslängd och restid

samt när på dygnet resan företagits.

Materialet i denna undersökning omfattar 2 976

resor till arbetsplatsen. Det är här begränsat till perso-

ner i åldern 18 t.o.m. 64 år. Endast en resa till arbets-

platsen är medtagen per person. Den resa som medta-

gits är den som ligger först i tid på dygnet. Endast

väganknutna, ej spårbundna färdsätt är medtagna.
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4 Resultat

Materialet omfattar 2 976 resor till arbetsplatsen och snittliga reshastigheten 40,7 kilometer per timma. Bilis-

gäller personer i åldern 18 tom. 64 år. Den genomsnitt- terna stod för ca 83% av persontransportarbetet, buss-

liga åldern för de som reste var 41,5 år. Arbetsresans passagerna för ca 10% samt gående och cyklister för

genomsnittliga längd var 14,3 kilometer (se tabell 1), den ca 5%.

genomsnittliga restiden 21,2 minuter och den genom-

Tabell 1 Resor till arbetet. Personkilometer (pkm) och persontimmar

(ptm) fördelat i procentpåfärdsätt samt medelhastighetför olika färdsätt.

  

F ärdsätt Pkm Ptm Hastighet
% % kmlh

Personbilsförare 74,1 55,6 54,2
Personbilspassagerare 8,8 7,0 51,2
Busspassagerare 10,4 12,6 33,5
Motorcyklist 0,9 0,6 59,7
Mopedist 0,0 0,1 18,5
Cyklist 3,2 8,7 15,1
Gående 1,6 14,6 4,4
Annat fordon* 1,0 0,9 45,0

Totalt 100 (14,3 km) 100 (21,2 min) 40,7

* Innehåller exempelvis lastbil, traktor plus odefinierat fordon.

Figur 1 och 2 visar reslängd och restid till arbetsplat- 0 50% av arbetsresoma var kortare än 7,2 kilometer

sen baserat på de 2 976 resorna. Figurerna visar bl.a. (medianvärdet).

hur många procent av resorna som är kortare eller längre 0 50% av resorna tog kortare tid än 16 minuter.

än en viss längd och hur många procent av resorna som

tar kortare eller längre tid än ett visst värde.
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Figur 1 Reslängd till arbetet. Kilometer per resa. Kumulativ fördelning 1' procent.
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Restid till arbetet. Minuter per resa. Kumulativ fördelning i procent.

0 Ungdomsgruppen 18-24 år svarade för nästan 10% av arbetsresorna. Resoma var

kortare och reshastigheten lägre än Övriga äldersgruppers - se tabell 2.

Tabell 2 Resor till arbetetför olika åldersgrupper resenärer. Antal resor reslängd,

restidoch reshastighet, Antal resor; personkilometer (pkm) samtpersontimmar (ptm) för-

delade 1' procent på åldersgrupp.

 

 

Ålders- Antal Antal resor Pkm Ptm Kilometer Minuter Reshastighet
grupp resor % % % per resa per resa kmlh

18-24 286 9,6 7,6 7,9 11,3 17,3 39,2
25-34 663 22,3 23,9 22,7 15,4 21,5 42,9

35-44 772 25,9 26,9 26,5 14,9 21,6 41,3

45-54 835 28,1 27,8 27,9 14,2 21,1 40,6

55-64 420 14,1 13,7 15,0 13,9 22,5 37,1

Totalt 2 976 100 100 100 14,3 21,2 40,7

4.1 Huvudsakligt färdsätt

Med huvudsakligt färdsätt menas det färdsätt, bland de

nyttjade, som användes längst del av arbetsresans

totala längd.

0 64% av arbetsresoma företogs med personbil - se

tabell 3. Män använde personbilen i 70% av resorna,

kvinnorna i 57%. Av resorna företogs 8% som

personbilspassagerare. Män stod för 59% av resorna

VTI MEDDELANDE 838

som personbilsförare. Kvinnorna stod för 65% av

resorna som personbilspassagerare.

11% av arbetsresoma företogs med buss. Kvinnorna

stod för 66% av dessa resor.

24% av arbetsresoma skedde per cykel eller till fots.

Kvinnorna svarade för 53% av resorna med cykel

och för 62% av arbetsresoma till fots.
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Tabell 3 Antal resor till arbetetfördelat på män och kvinnor och på huvudsak-

ligt färdsätt.

Huvudsakligt färdsätt Totalt Män Kvinnor

Antal % Antal % Antal %
resor resor resor

Personbilsförare 1 677 56,4 996 65,4 681 46,9
Personbilspassagerare 225 7,6 78 5,1 147 1 0,1

Busspassagerare 322 10,8 1 11 7,3 21 1 14,5

Motorcyklist 14 0,5 13 0,9 1 0,1

Mopedist 4 0,1 3 0,2 1 0,1

Cyklist 430 14,4 201 13,2 229 15,8

Gående 289 9,7 1 10 7,2 179 12,3

Annat fordon 15 0,5 12 0,8 3 0,2

Totalt 2 976 100 1 524 100 1 452 100

0 18-24-åringar var den åldersgrupp som oftast gick

eller cyklade till arbetet. Detta skedde i en tredjedel

av resorna - se tabell 4.

0 Personer i den äldsta åldersgruppen, 55-64 år åkte

oftare buss till arbetet än övriga åldersgrupper. Man

gick eller cyklade också ofta till arbetet.

  

Tabell 4 Antal resor till arbetetfördelat på åldersgrupp och på huvudsakligt färdsätt.

18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år

Antal % Antal % Antal °/o Antal % Antal %
resor resor resor resor resor

Personbilsförare 132 46,2 395 59,6 468 60,6 463 55,4 219 52,1
Personbilspassagerare 28 9,8 47 7,1 50 6,5 69 8,3 31 7,4

Busspassagerare 31 10,8 65 9,8 80 10,4 88 10,5 58 13,8

Motorcyklist 1 0,3 4 0,6 3 0,4 4 0,5 2 0,5

Mopedist 0 0,0 0 0,0 3 0,4 1 0,1 0 0,0

Cyklist 58 20,3 87 13,1 99 12,8 124 14,9 62 14,8

Gående 36 12,6 63 9,5 66 8,5 79 9,5 45 10,7

Annat fordon 0 0,0 2 0,3 3 0,4 7 0,8 3 0,7

Totalt 286 100 663 100 772 100 835 100 420 100

4.1.1 Personbilsförare

Den genomsnittliga reslångden och restiden som

personbilsförare var respektive 19 km och 22

minuter. Gångtid och gånglångd i samband med

resan utgjorde drygt 5% av den totala restiden och

ca 0,5% av reslångden (persontransportarbetet) -

se tabell 5.

Tabell 5 Resor till arbetet då huvudsakligtfärdså'tt
varit som personbilsförare. Genomsnittlig reslångd, res-

tid och reshastighet totalt ochför nytt/'adefärdsätt. FÖr-

delning i procent av antal personkilometer (pkm) och

antal persontimmar (ptm) på färdsätt.

  

Färdsätt Längd i Tid i Hastighet
kilometer minuter kmlh

% %

Personbilsförare 99,1 93,9 54,3

Gående 0,4 5,4 3,6

Övrigt 0,5 0,7 34,3

Totalt 100 (19,0 km) 100 (22,1 min) 51,4

18

I 484 av de totalt 1 677 resorna där det huvudsakliga

sättet att färdas var som personbilsförare angav resenä-

ren att han också hade gått. I 18 av de 1 677 resorna

användes något fordon som kompletterande färdsätt. AV

tabell 6 framgår att medianvårdena för gånglångd och

gångtid var respektive 150 meter och 2,5 minuter - se

tabell 6.

 

Tabell 6 Percentilvärden för gångtid och gånglångd

i resor till arbetet då huvudsakligtfärdsätt varit som

personbilsförare.

Tid Längd
minuter meter

10-perc 1 40
25-perc 1,5 75

50-perc 2,5 150

75-perc 5 250

90-perc 8 500
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Av figurerna 3, 4 och 5 framgår bl.a. följande resul- 0 25% av resorna var kortare än 6 kilometer, 13% var

tat som gäller arbetsresor där huvudsakligt färdsätt kortare än 3 kilometer.

varit som personbilsförare: 0 reshastigheten var lägre än 30 km/h för 30% av

VTI

50% av resorna var kortare än 12 kilometer.

50% av resorna tog kortare tid än 18 minuter. av resorna.

100%

arbetsresorna och lägre än 50 km/h för nästan 60%

Personbilsförare

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

 

0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Reslängd, km/resa

Figur 3 Reslängd till arbetetför personbilsförare. Antal kilometerper resa då

huvudsakligt färdsätt varit som personbilsförare. Kumulativfördelning i procent.

Personbilsförare
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90%

80%

70%

60%
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0%
0 10 20 30 40 50 60 70

Restid, min/resa

Figur 4 Restid till arbetetförpersonbilsförare. Antal minuterper resa då hu-

vudsakligtfärdsätt varit som personbilsförare. Kumulativ fördelning i procent.
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Personbilsförare

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
0 10 20 30 40

Figur 5

 

50 60 70 80 90 100

Reshastighet, km/h

Reshastighet för personbilsförare vid resa till arbetet. Kilometer/h

per resa då huvudsakligtfärdsätt varit som personbilsförare. Kumulativfördelning

i procent.

Av bilaga 2 framgår antal resor, reslängd, restid och

reshastighet för olika åldersgrupper personbilsförare och

för män och kvinnor. Resultatet i bilaga 1 och figur 6
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18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totalt

I Totalt El Män Kvinnor

Figur 6

ligtfärdsätt varit som personbilsförare.

4.1.2 Personbilspassagerare

0 Den genomsnittliga reslängden och restiden för de

resor där personbilspassagerare var huvudsakligt fard-

sätt (225 resor) var 17,3 kilometer och 22,1 minuter

- se tabell 7. Kompletterande färdsätt stod för 15%

20

 

18-24 25434 35-44 45-54 55-64 Totalt

.Totalt ElMän

visar bl.a. att man som personbilsförare har längre väg

till arbetet än kvinnor och att män fardas med högre has-

tighet, vilket gäller för samtliga åldersgrupper.

so _rim-arean__________ _ _

50-

10-

  

 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totalt

% Kvinnor I Totalt El Min Kvinnor

Reslängd, restid och reshastighet vid resatill arbetetför män och kvinnor i olika åldrar då huvudsak-

av den totala restiden och för ca 7% av den totala

reslängden (persontransportarbetet). Gångsträckan

till och från fordonet stod för en knapp procent av

persontransportarbetet och 8% av restiden.
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Tabell 7 Resor till arbetet då huvudsakligt färdsätt varit som

personbilspassagerare. Genomsnittlig reslängd, restid och reshastighet

totalt ochför nyttjadefärdsätt. Fördelning i procent av antal personkilo-

meter (pkm) och antal persontimmar (ptm) på färdsätt.

  

Färdsätt Pkm Ptm Hastighet
% % km/h

Personbilspassagerare 93,3 84,9 51 ,8
Personbilsförare 1 ,7 2,1 37,8

Busspassag erare 0,1 1 ,3 13,8

Mopedist 0,1 0,3 12,0

Cyklist 0,1 0,4 13,6
Gående 0,8 8,0 4,5

Annat fordon 3,7 3,0 57,2

Totalt 100 (17,3 km) 100 (22,1 min) 47,1

I 77 av de totalt 225 resorna angav personbils- Från figurerna 7, 8 och 9 kan bl.a. följande resultat

passageraren att han gått till eller från bilen. I nio av de för resor till arbetet utläsas då det huvudsakliga färdsättet

225 resorna körde resenären även personbil och i elva varit som personbilspassagerare:

av resorna också som förare av annat fordon. Av tabell 0 50% av resorna var kortare än 10 kilometer.

8 framgår att medianvårdet var 200 meter för gång- 0 50% av resorna tog kortare tid än 16 minuter.

längden och 3 minuter för gångtiden. 0 35% av resorna var kortare än 6 kilometer och näs-

tan 20% kortare ån 3 kilometer.

Tabell 8 Percentilvärden för gångtidoch gång- 0 reshastigheten var lägre än 30 mm för 35% av

 

längd i resor till arbetet dä huvudsakligt färdsätt varit arbetsresoma och lägre än 50 mm för nästan 70%

som personbilspassagerare. av resorna_

Tld Längd
mlnuter meter

10-perc 1 80
25-perc 2 100

50-perc 3 200

75-perc 5 400

90-perc 10 700

Personbilspassagerare

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

 

0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Reslängd, km/resa

Figur 7 Reslängd till arbetet förpersonbilspassagerare. Antal kilometer per

resa då huvudsakligt färdsätt varit som personbilspassagerare. Kumulativ fördel-

ning i procent.
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Figur 8 Restid till arbetetförpersonbilspassagerare. Antal minuter per resa då

huvudsakligt färdsätt varit som personbilspassagerare. Kumulativ fördelning i procent.
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Figur 9 Reshastighetförpersonbilspassagerare vid resa till arbetet. Kilometer/h

per resa då huvudsakligtfärdsäti varit som personbilspassagerare. Kumulativ fördel-

ning i procent.
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Resultatet i bilaga 3 och figur 10 visar bl.a. att män också ungefär densamma. Variationer föreligger dock

 

   
   

    

och kvinnor färdas lika långt till arbetet då man väljer mellan åldersgrupper men osäkerheten i resultatet är stort

att färdas som personbilspassagerare. Reshastigheten är på grund av materialets litenhet.

25 _FKiLometeLpgr Lega _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 _ MlgujeLpgrrega_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ eo __K'LO'l'elerlh _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

50 __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._

40 -

10 - -

_.å -3 _3_ å o _

13-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totalt 18-24 25-34 35-44 45-54 55-54 Totalt 18-24 55-64

I Totalt El Män å Kvinnor I Totalt ü Wu % Kvinnor I Tom" U W" KWan

Figur 10 Reslängd, restid och reshastighet vid resa till arbetet för män och kvinnor i olika åldrar då huvudsak-

ligtfärdsätt varit som personbilspassagerare.

0 Kompletterande färdsätt stod för 26% av den totala

restiden och för ca 8% av den totala reslängden

(persontransportarbetet).

0 Gånglängden till och från bussen (eller till annat for-

don) stod för drygt 3% av persontransportarbetet

och för drygt en femtedel av dentotala restiden.

4.1.3 Busspassagerare

0 Den genomsnittliga reslängden, restiden och res-

hastigheten för de resor där busspassagerare var

huvudsakligt färdsätt (322 resor) var respektive 14,8

kilometer, 32,8 minuter och 27,1 km/h - se tabell 9.

Tabell 9 Resor till arbetet då huvudsakligt färdsätt varit som

busspassagerare. Genomsnittlig reslängd, restid och reshastighet

totalt ochför ingåendefärdsätt. Personkilometer (pkm) och person-

timmar (ptm) fördelat i procentpåfärdsätt.

  

Färdsätt Pkm % Ptm % Hastighet

km/h

Busspassagerare 92,1 74,2 33,7

Personbilsförare 1 ,7 1,0 46,1

Personbilspassagerare 1,2 1,0 33,5

Cyklist 1,2 2,0 15,8

Gående 3,4 21,5 4,3

Annat fordon 0,4 0,3 33,7

Totalt 100 (14,8 km) 100 (32,8 min) 27,1
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Ur ñgurerna 11, 12 och 13, som gäller resor till 0 31% av resorna var kortare än 6 kilometer, 9% kor-

arbetet då det huvudsakliga färdsättet varit som buss- tare än 3 kilometer.

passagerare, kan bl.a. följande resultat utläsas: 0 Reshastigheten var lägre än 30 km/h för 70% av

0 50% av resorna var kortare än 10 kilometer. arbetsresoma och lägre än 50 km/h för nästan 94%

0 50% av resorna tog kortare tid än 30 minuter. av resorna.

Busspassagerare
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40%
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20%
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0%
0 10 20 30 40 50

Reslängd, km/resa

Figur 11 Reslängd till arbetetför busspassagerare. Kilometerper resa då hu-

vudsakligt färdsätt varit som busspassagerare. Kumulativfördelning i procent.
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Figur 12 Restid till arbetetför busspassagerare. Minuterper resa då huvudsak-

ligt färdsätt varit som busspassagerare. Kumulativ fördelning 1' procent.
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Figur 13

 

40 50 60 70 80

Reshastighet, km/h

Reshastighetför busspassagerare vid resa till arbetet. Kilometer/h per

resa då huvudsakligtfärdsätt varit som busspassagerare. Kumulativfördelning i pro-

cent.

I 255 av de totalt 322 resorna med buss gick rese-

nären till eller från bussen, inget annat kompletterande

färdsätt användes. Gånglängdens och gångtidens

medianvärden var då 400 meter och 6 minuter, vilket

ñamgår av tabell 10.

Tabell 10 Percentilvärden för gångtid och gång-

längd i resor till arbetet då huvudsakligt färdsätt varit

som busspassagerare (00h resenären utöver detta endast

färdats tillfots).

 

Tid Längd

minuter meter

10-perc 2 120

25-perc 5 200

50-perc 6 400

75-perc 10 700

90-perc 15 1200

I 22 av bussresorna gick eller cyklade resenären till

och från bussen. Medianvärdena för gång- och cykel-

sträckan var respektive 350 meter och 1 kilometer och

VTI MEDDELANDE 838

medianvärdena för gång- och cykeltiden var respektive

4 och 7 minuter.

I 20 av bussresorna hade resenären åkt bil som

förare eller som passagerare till eller ifrån bussen.

Mediansträckan som bilist var 2 kilometer och median-

tiden 5 minuter. I 14 av dessa resor hade resenären också

uppgivit att han gått. Mediansträckan som gående var

därvid 300 meter och mediantiden 5 minuter.

Uppgift saknades om kompletterande färdsätt för 25

av det totala antalet bussresor.

I bilaga 4 visas antal resor, reslängd, restid och res-

hastighet för olika åldersgrupper busspassagerare och

för män och kvinnor. Av bilagan och av figur 14 fram-

går bland annat att fler kvinnor nyttjade bussen jämfört

med män och att detta gällde för samtliga åldersgrup-

per. Män i åldersgruppen 45-64 år åkte i genomsnitt

längre sträcka till arbetet och med högre reshastighet då

man nyttjade bussen. Det gällde i jämförelse med kvin-

nor i samma åldersgrupp och det gällde i jämförelse med

andra åldersgrupper.

25



30

ä -- - - - - - - - - - ------

     

I Totalt EI Nån Kvinnor

Figur 14

ligtfärdsätt varit som busspassagerare.

4.1.4 Mopedist och motorcyklist

Fyra resor företogs med moped som huvudsakligt färd-

medel. Reslängden var i genomsnitt 4 kilometer och res-

hastigheten 21 km/h - se tabell 11. För motorcyklister

var reshastigheten 57 km/h och reslängden 26 kilome-

ter. Antalet resor med motorcykel som huvudsakligt

fardmedel var också litet, totalt 14 resor.

Tabell 11 Reslängd, restid och reshastighet för

mopedister och motorcyklister vid resa till arbetet. Ge-

nomsnittlig reslå'ngd, restid och reshastighet då huvud-

sakligtfärdsätt varit som mopedist eller motorcyklist.

_Elprrvteryer L953 _ _ _ _ . _ _ _ so -NeuleLpsrLesa_ _ _ _ _ _ _ _ __ 40

 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totalt

I Totalt Ei Nån

 

Huvudsaingt Längd TId Hastighet
färdsätt kilometer minuter kmlh

Mopedist 3,9 11,3 20,7

Motorcyklist 26,1 27,5 56,9

4.1.5 Cyklist
0 Den genomsnittliga reslängden och restiden för

arbetsresor med cykel som huvudsakligt färdsätt var

3 kilometer och 12,4 minuter - se tabell 12. Res-

hastigheten var 15,2 km/h. Kompletterande färdsätt,

som här enbart gällde att gå till fots, stod för 15%

av den totala restiden och för ca 7% av den totala

26

TKilometeth

  
E

 

   
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totalt

Kvinnor I Totalt EI Nån Kvinnor

Reslängd, restid och reshastighet vid resa till arbetetför män och kvinnor i olika åldrar då huvudsak-

reslängden (person-transportarbetet). Den genom-

snittliga gånglängden var mindre än 50 meter. Gång-

tiden var i genomsnitt 1,8 minuter.

Tabell 12 Resor till arbetet då huvudsakligtfårdsått
varit som cyklist. Genomsnittlig reslängd, restid och res-

hastighet totalt och för ingående färdsätt. Personkilome-

ter (pkm) och persontimmar (ptm) fördelat i procent på

 

färdsätt.

Färdsätt Pkm Ptm Hastighet
% % kmlh

Cyklist 99,2 96,2 15 ,2
Gående 0,8 3,8 3,0

 

Totalt 100 (3,0 km) 100 (12,4 min) 14,7

Ur figurerna 15, 16 och 17 kan bla. följande resul-

tat utläsas då det gäller arbetsresor med cykel som

huvudsaingt färdsätt: '

0 50% av resorna var kortare än 2 kilometer.

0 50% av resorna tog kortare tid än 10 minuter.

0 90% av resorna var kortare än 6 kilometer, 65% var

kortare än 3 kilometer.

0 Reshastigheten var lägre än 10 km/h för 25% av

arbetsresorna och lägre än 20 km/h för 82% av

resorna. Medianhastigheten var 13 km/h.
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Figur 15 Reslängd till arbetetför cyklister Kilometer per resa då huvudsak-

ligtfärdsätt varit som cyklist. Kumulativ fördelning i procent.
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Figur 16 Restid till arbetetför cyklister Antal minuter per resa då huvudsak-

ligtfärdsätt varit som cyklist. Kumulativ fördelning i procent.
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I bilaga 5 visas antal resor, reslängd, restid och res-

hastighet för olika åldersgrupper cyklister och för män

och kvinnor. Av bilagan och av figur 18 framgår bl.a.

att totalt sett fler kvinnor jämfört med män använde

cykeln vid resa till arbetet. Denna skillnad var mest

5,0

4,5 - - - - - - -

4,0-- - - - - -

2,5 -

2,0 -

1,5-

 

Figur 18

'SHOPEtel P3U°§a_ _ _ _ _ _ _ _ _

å-

 

;i

 

DMän

Ckast

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

 

0%
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Reshastighet, km/h

Figur 17 Reshastighet för cyklister vid resa till arbetet. Kilometer/h per resa

då huvudsakligtfärdsätt varit som cyklist. Kumulativ fördelning i procent.
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ligt färdsätt varit som cyklist.

28 VTI
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markant för åldersgruppen 45-54 år. Reslängden var

ungefär densamma för män och kvinnor, möjligen

något längre för kvinnor. Reshastigheten var högre för

män jämfört med kvinnor, vilket gällde för samtliga

Kvinnor

Reslängd, restid och reshastighet vid resa till arbetet för män och kvinnor i olika åldrar då huvudsak-
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4.1.6 Gående

Som framgår av tabell 13 var arbetsresor i genomsnitt

1,2 kilometer då man gick till arbetet och gånghastigheten

var 5 km/h.

Tabell 13 Resor till arbetet då huvudsakligtfårdsått

varit som gående. Genomsnittlig reslängd, restid och res-

hastighet.

Färdsätt Längd

kilometer

Tid

minuter km/h

Hastighet

 

Gående

VTI

1,2

Gående

14,5 5,0

Figurema 19, 20 och 21 visar reslängd, restid och

reshastighet för arbetsresor till fots. Av figurerna fram-

går bl.a. följande:

50% av resorna var kortare än 0,8 kilometer.

50% av resorna tog kortare tid än 12 minuter.

90% av resorna var kortare än 2,4 kilometer, 90%

av resorna tog kortare tid än 3 minuter.

Reshastigheten var lägre än 3 km/h för 25% av

arbetsresorna och lägre än 7,5 km/h för 90% av

resorna.
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Restid, min/resa

Restid till arbetetför de som enbartgått tillfots. Kumulativfördelning
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Gående
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Figur 21 Reshastighetför de som gått till fots till arbetet. Kumulativ fördelning

i procent.
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1,6 20 -- - - - - - - - - - - -

1,4 -- - - - - - - - - - - 5 '

1,2- 15-----
4 -

1,0 *

3 ..

0,8 - 1o -

0,6 - 2 _

0,4 - 5 -

1 ..

0,2 -

0,0 - o 4 o -
18-24 35-44 55-64 18-24 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Totalt

I Totalt EI Nñn Kvinnor I Totalt i] Nän å Kvinnor I Totalt El Nån Kvinnor

Figur 22 Reslängd, restid och reshastighetför män och kvinnor i olika åldrar som gått tillfots till arbetet.

I bilaga 6 visas antal resor, reslängd, restid och res-

hastighet för fotgängare i olika åldersgrupper och för

män och kvinnor. AV resultaten i bilagan och figur 22

framgår bl.a. att fler kvinnor än män gick till arbetet.

Detta resultat gällde för samtliga åldersgrupper. Res-

längden var också något längre för kvinnor jämfört med

män och detta var mest markant för åldersgruppen 55-

64 år. Den längre sträckan innebar också en längre res-

tid för kvinnor.
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4.2 Reslängd, restid, reshastighet och färdsätt

4.2.1 Reslängd

Figur 23 Visar arbetsresornas fördelning på huvudsak-

ligt färdsätt vid olika reslängder till arbetet. Den första

klassen gäller resor upp till 0,5 kilometer. Den andra

klassen gäller resor mellan 0,5 och 1 kilometer. Av fl gu-

ren framgår bl.a. att:
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0 Antalet arbetsresor under 3 kilometer tillryggaläggs

till 50% med cykel eller till fots. Procentandelen av-

tar snabbt med ökad reslängd, men man kan ändå

konstatera att drygt 20% av antalet arbetsresor i in-

tervallet 3-5 kilometer och drygt 10% i intervallet 5-

8 kilometer görs med cykel.

0 Andelen arbetsresor med buss är relativt konstant,

omkring 15% för resor med längd över 3 kilometer.

Detsamma kan man säga gäller för personbils-

passagerare, som svarar för omkring 10% av

arbetsresorna över 3 kilometer. Personbilsförare

svarar för omkring 7 5% av arbetsresorna med längd

överstigande 10 kilometer och 50-70% av resorna i

intervallet 3-10 kilometer.

Arbetsresornas fördelning på huvudsakligt färdsätt

 

1 00%

 

  

60%

          

40%

  

20%

 

0%

    

Övrigt

:1 Pb-förare

I Pb-pass

:1 Busspass

Cyklist

å Gående

 

                        

Reslängd till arbetsplatsen Klassindelning: > 0 t.o.m. 0,5 km etc.

Figur 23

längd.

Figur 24 visar antalet arbetsresor fördelat på ålders-

grupper resenärer och på huvudsakligt färdsätt. I bila-

goma 7-11 visas motsvarande information för män och

kvinnor.

Resor med maxlängd 2 kilometer (se jigur 24 och

bilaga 7):

21% av resorna låg inom detta längdintervall. Tre fjär-

dedelar av resorna företogs med cykel eller till fots. En

femtedel av resorna utfördes av personbilsförare eller

personbilspassagerare. Kvinnor utförde fler resor än män

(56%). Kvinnor stod också för huvuddelen av resorna

som cyklist och som fotgängare (59%). Ser man till ål-

dersgrupp kan man konstatera att kvinnor i ålders-

gruppen 55-64 år cyklade eller gick nio resor av tio.

Resor med längd mellan 2-4 kilometer (sefigur 24 och

bilaga 8:

16% av resorna låg inom detta intervall. Män och kvin-

nor stod för ungefär lika många resor. Personbil använ-
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Fördelning av antalet arbetsresor i procentpå huvudsakligtfärdsätt och med hänsyn till arbetsresans

des som färdsätt i drygt hälften av resorna. En tredjedel

av resorna genomfördes med cykel eller till fots. Ålders-

gruppen 18-24 år använde cykel eller gick till fots of-

tare än övriga åldersgrupper. Det gällde både män och

kvinnor. Nästan hälften av resorna inom åldersgruppen

18-24 år företogs med cykel eller till fots. Den högre

andelen cykel- och gåenderesor avspeglade sig också i

en mindre andel resor med bil inom denna åldersgrupp.

Resor med längd mellan 4-7 kilometer (sefigur 24 och

bilaga 9.'

13% av resorna låg inom detta längdintervall. Män

och kvinnor stod för ungefär lika många resor. Två tred-

jedelar av resorna företogs med bil, 15% med cykel

eller till fots. 18-24-åringar var de bland åldersgruppema

som använde cykel oftast. Det gällde både män och

kvinnor. En tredjedel av resorna inom den åldersgruppen

företogs med cykel. Den högre andelen cykelresor av-

speglade sig också i en mindre andel resor med bil.
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Resor medlängdmellan 7-10 kilometer (sefgur 24 och

bilaga 10).'

9% av resorna låg inom detta intervall. Män svarade

för något Her resor än kvinnor. Fyra resor av fem före-

togs med personbil. Av personbilsresoma företogs 60%

av män.Två tredjedelar av bussresorna företogs av kvin-

nor. Drygt 5% av resorna skedde med cykel. Gruppen

35-44 år var den av åldersgrupperna som svarade för

den största andelen av cykelresorna. Var tionde resa

skedde med cykel inom denna åldersgrupp.

Reslängd t.o.m. 2 km
21 % (618 st) av det totala antalet resor (2976 st)

 

1 8-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Reslängd 4 - 7 km
13 % (382 st) av det totala antalet resor (2976 st)
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Reslängd större än 10 km
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Figur24

1' procent på resenärens ålder och huvudsakliga färdsätt.
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Resor längre än 10 kilometer (se figur 24 och bilaga

11):

42% av arbetsresoma låg inom detta intervall. Ålders-

gruppema 18-24 år och 55-64 år körde mindre ofta bil

till arbetet än övriga åldersgrupper. De åkte i gengäld

oftare som passagerare i buss eller personbil. Kvinnor

svarade för två tredjedelar av bussresorna. Män svarade

för nästan två tredjedelar av resorna som personbils-

förare.

Reslängd 2 - 4 km
16 % (475 st) av det totala antalet resor (2976 st)

                 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

35 FOÃO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a __

30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -=- --m------- --

25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1___ _ _ _ _ _ _ n _ __

12

20 _ _ _ _ _ _ _ __ 0__ ___a _ _ _ _ _ _ _ _ _-

13

15 - - - - - - - -- 10 ---- H- 3 ----__---10-

H 6
10 - -r-- å --- ---- --

F2 9 2

5 5 _" 6 " ___ 2 _
4

O 2 1 3 1

25-34 3544 45-54 55-64

Reslängd 7-10 km
9 % (271 st) av det totala antalet resor (2976 st)

%
30 [ - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

25 - - - - - ü - -- e - - - - - - - - --___0 - - - - - - --
0

20 - - - - - - - -- ---- ---- - - - - - - - - --
0

_ _ _ _ _ _ _ __ 18 ____ ___H 18 ____ _
15 18

11

10 - - - - 70--- ---- ---- ---- --

. 3 3

l " 1 F3 - 1 1
O 0 0 J 6 O

1 8-24 25-34 3544 45-54 55-64
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Antal resor till arbetetfördelat på längdkategorier. Antal resor inom respektive längdkategorifördelat
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4.2.2 Restid och reshastighet

Figur 25 visar hur restiden per kilometer förändras med

arbetsresans längd för olika huvudsakliga färdsätt. I den

totala restiden ligger all tid som haft med resan att göra

från dörr till dörr . Det innebär gångtid, väntetid påbuss

etc. Om arbetsresan exempelvis är 2 kilometer visar

resultatet att den genomsnittliga restiden är 22 minuter

då man går till arbetsplatsen dvs. 11 minuter per kilo-

meter. Det tar 7 minuter kortare tid att åka samma

sträcka med buss jämfört med att gå. Den totala resti-

den med buss är genomsnitt 15 minuter eller 7,5 minu-

ter per kilometer. Att cykla samma sträcka ger 4 minu-

ter kortare restid jämfört med att åka buss. Den totala

restiden med cykel är i genomsnitt 11 minuter eller 5,5

minuter per kilometer. Att åka bil de 2 kilometerna till

arbetsplatsen tar 8 minuter dvs. 3 minuter kortare tid än

att cykla och 7 minuter kortare tid jämfört med att åka

buss. Den genomsnittliga restiden som personbilist är

då 4 minuter per kilometer.

Om man jämför cykel med buss finner man att det

går snabbare att cykla till arbetet jämfört med att åka

buss då arbetsresan är kortare än 15 kilometer. Som

framgår av ñgur 26 är reshastigheten med cykel i

genomsnitt 11 km/h då reslängden är 2 kilometer medan

reshastigheten för samma sträcka är 8 km/h då man

nyttjar buss. Vid reslängden 15 kilometer är res-

hastigheten med cykel eller buss lika med 24 km/h.

Reshastigheten ökar med ökad reslängd och är ca 90 km/

11 för personbilist då reslängden är 10 mil och 65

km/h för busspassagerare vid samma reslängd.

Den till en början kraftiga minskningen av restiden

per kilometer med ökad reslängd är betingad av mins-

kad betydelse av den så att säga fasta tidsåtgången

orsakad av väntetider etc. Den har också att göra med

den miljö man färdas i vilken i regel är mer tidskrävande

för korta resor.

Då det gäller restid per kilometer för gående- och

cykelreSor är minskningen med ökad reslängd också

betingad av att det är olika grupper som rör sig olika långt.

Arbetsresor och restid
Källa: RVU92-
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Reslängd till arbetsplatsen (km)

Figur 25

sakligtfärdsätt.
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Restid (minuter/km) vid arbetsresa somfunktion av reslängd. Indelning på huvud-
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Arbetsresor och reshastighet
Källa: RVU92-
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Figur 26

ligtfärdsätt.

4.3 Arbetsresor kombinerade med annat ärende

Av resorna till arbetet var 16% (47 5 stycken) kombine-

rade med annat ärende - se tabell 14. 42% (201 st) av

dessa resor gällde ärende till barnomsorg eller skola -

se tabell 15. 59% av arbetsresorna kombinerade med

ärende gjordes av kvinnor. Det innebär att 19% av kvin-

nornas totala antal resor till arbetet var kombinerade med

något extra ärende. Motsvarande andel var 13% för män.

Som ñamgår av tabell 14 var kvinnor i åldersgruppen

25-34 år den grupp som svarade för flest arbetsresor,

som kombinerades med annat ärende. En tredjedel av

resorna till arbetet var kombinerade med ytterligare

ärende för denna åldersgrupp kvinnor jämfört med en

sjättedel för män i samma åldersgrupp, se figur 27.

Tabell 14 Antal resor till arbetet, som kombinerades

med annat ärende. Indelning på åldersgrupp' och kön.

 

Ålders- Män Kvinnor Summa
grupp

Antal % Antal % Antal %

18-24 10 34 19 66 29 100

25-34 54 35 101 65 155 100

35-44 65 43 _ 85 57 150 100

45-54 47 51 46 49 93 100

55-64 20 42 28 58 48 100

 

Totalt 196 41 279 59 475 100

34

 

19 20 2111 12 13 14 15 16 17 18

Reslängd till arbetsplatsen (km)

Reshastighet (km/h) vid arbetsresa somfunktion av reslångd. Indelning efter huvudsak-

Tabell 15 Arbetsresor som kombinerats med ärende

till barnomsorg eller skola. Indelningpå åldersgrupp och

kön.

  

Ålders- Män Kvlnnor Summa

grupp
Antal °/o Antal % Antal %

1 8-24 1 25 3 75 4 100

25-34 21 24 67 76 88 100

35-44 32 37 54 63 86 100

45-54 13 59 9 41 22 100

55-64 0 O 1 1 00 1 100

Totalt 67 33 134 67 201 100
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35-44 45-54

I Totalt EI Män Kvinnor

Figur 27 Andel resor till arbetet totalt och för män och kvinnor då resan kombinerats med

annat ärende fördelat på åldersgrupp.

25 - - - - - - - - - - - - - - - - - e w a- - - - - - - - - - - - - - - - ä - - - - - - - - - - - - --

  

35-44

I Totalt EI Män Kvinnor

Figur 28 Andel resor till arbetet för olika åldersgrupper resenärer, som kombinerades med

ärende till barnomsorg eller skola. Indelning på kön.
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Av ñgur 28 framgår bl.a. att kvinnor i åldersgruppen sorg eller skola företogs med personbil. Av resorna gjor-

25-34 år vid var femte resa till arbetet också hade ärende des 16% med cykel eller till fots. Resterande procent av

till barnomsorg eller skola. resorna företogs med buss. Av resorna som personbils-

Av tabell 16 framgår att ca 80% av antalet förare, kombinerades 9% med ärende till barnomsorg

arbetsresor som kombinerades med ärende till barnom- eller skola.

Tabell 16 Arbetsresor som kombinerats med ärende till barnomsorg

eller skola. Indelning efter huvudsakligt färdsätt.

  

Färdsätt Resor Minuter per Kllometer Hastighet
Antal % resa per resa kmlh

Personbilsförare 149 74 23,5 15,6 39,9

Personbilspass. 10 5 30,8 16,6 32,3

Busspassagerare 10 5 37,1 1 3,1 21,1

Cyklist 19 10 17,2 3,0 10,4

Gående 13 6 22,5 2,0 5,3

Totalt 201 100 23,9 13,5 33,8
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Bilaga 1

Sid 1 (4)

Enkät

Svarsformulär
Undersökningen gäller de resor och förflyttningar Du gjort under ett dygn, mätdygnet

Mätdygnet är dygnet före den dag Du fick detta brev i din hand.
Det börjar kl. 05.00 på morgonen och sträcker sig till kl. 05.00 morgonen därpå.

Fick Du detta brev i din han exempelvis en torsdag så är de 24 timmarna från onsdag morgon
kl. 05.00 till torsdag morgon kl. 05.00 mätdygn.

De resor och förflyttningar vi är intresserade av skall ha skett på:

- väg (allmän eller enskild väg i eller utanför tätort)
- gata (gäller också gågata)
- trottoar, gångbana, gångväg
- cykelbana, cykelväg
- torg och liknande allmänna platser

I undersökningen ingår inte resor som gjorts med båt, flyg, tåg, spårvagn eller tunnelbana.

När Du besvarat följande frågor lägger Du brevet i det portofria
svarskuvertet och postar det.

1. Vad är det för datum idag? ............ ..

Vilken veckodag var det igår, mätdygnet (sätt kryss)?

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

2. Gjorde Du måga resor eller förflyttningar under mätdygnet (sätt kryss)?

El JA D NEJ

Om Du svarade nej på denna fråga skall Du inte svara på fler frågor. Sänd ändå tillbaka
formuläret.

3. Färdades Du som yrkesförare under mätdygnet (sätt kryss)?

Cl JA D NEJ

Om Du svarade JA, ange hur långt Du körde:

Taxi ...... .. km Lätt lastbil ...... .. km (<3,5 ton totalvikt)

Buss ...... .. km Tung lastbil ...... .. km

Annat ...... .. km

Ditt övriga resande (privatresor och tjänsteresor) redovisar Du i fråga 4.

VF Forts

Har Du någon fråga, ring gärna till:
Hans Thulin, Väg- och transportforskningsinstitutet, tel: 013-20 41 54

Hans Rydgren, Vägverket, tel: 0243-781 76
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Bilaga 1

Sid 2 (4)

4. Försök att besvara följande frågor
om de resor Du gjorde under mät-
dygnet och fyll i svaren i tabellen.

Ett exempel på en ifylld tabell finns på formulärets
baksida.

A. När startade resan? Börja med

mätdygnets första resa.

Sök upp motsvarande cirkel i tabellen.

B. Vilket var resärendet?

- Välj typ av resärende från listan nedanför.

- Fyll i siffran, för den typ Du valt, i första

rutan under cirkeln.

- Du kanske utförde flera resärenden under

resan eller du kanske startade någon mer

resa under den tid som anges i cirkeln. Det är

då angeläget att Du anger resärendena i rätt

följd

Exempel: En person åker först till dagis och sedan till

arbetet. Detta är två nesärenden och fylls i med 3 och
1. Eller personen åker för att göra inköp och sedan
hem. Detta anges med 6 och 8.

Siffror för olika typer av resärenden:

till arbetsplatsen ............................... .. 1

till skolan .............................. ....... ..2

till barnomsorg

(dagis, dagmamma, lekis, fritids) ............. ..3

till terminal/station för båt, flyg, tåg,

spårvagn. tunnelbana ......................... ..4

till annan plats i tjänsten (tjänsteresa) ....... ..5

till inköpsställe, serviceinrättning .......... ..6

till plats för rekreation, nöje ................... . .7

till bostaden ..................................... .. 8

........................................... ..9

C. Hur länge och hur långt gick Du,
åkte Du buss, cyklade Du osv. un-
der resan?

Fyll i värdena (i samma kolumn som Du
fyllde i resärende).

Om Du startade flera resor under den tid som anges

av cirkeln summerar Du ihop alla tider och längder
Du gått. Akt buss. cyklat osv. och redovisar dessa

Tiden anges i minuter (min). Sträckan Du gått anges

i meter (m). Övriga sträckor anges 'i kilometer (km).

              

Sta rttidpunkt 9
för resa & w

(den skuggade delen) 7 5 7

Resärende

Gick min min

m __ m

:35:: _mm
km km

CYkIade min min
km km

51%,.de min min

p km km

äöéde min min
km km

Åkte MC som min min
passagerare m m

Körde - min minpersonbil m m

Åkte
personbil som min min
passagerare km km

Annat färdsätt . ,
Wket 7 ........ mm mm

km km
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Bilaga 1

Sid 3 (4)

D. På samma sätt redovisar Du mät-

dygnets Övriga resor.

OBS!

Glöm inte bort de sträckor Du gått, exemplevis till
och från busshållplatsen eller mellan olika affärer.

Om Du var på resande fot då mätdygnet började eller

slutade (dvs. kl. 05.00 på morgonen) redovisas bara

den del av resan som skedde under mätdygnet.

 

 

                  

13 23 23 I |

'5 '5 2' 2' å
17 19 17 19 5

_. min min min min min min min min min
__ m m m m m m m m m

__ min min min min min min min min min
____ km km km km __ km __ km __ km __ km km

min min min min min min min min min
__ km km km km km km km km km

min min min min min min min min min

km km km km km km km km km

min min min min min min min min min

_ km km km km km km km km km

___min ___min ___min ___min ____min ___min ___min __min ___min
km km km km km km km km km

min min min min min min min min min
km km km km km km km km km

min min min min min min min min Min
_ km km km km km km km km km

___min min min ämin min min min min min

...___ *m km km _ km km km km km km
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Bilaga 1

Sid 4 (4)

Exempel på ifylld tabell

  

  
  

 

  

 

  

  

  

  

 

   

  

  

 

  

 

   

   

   

  

  

 

   

 

  

    

 

    

- 8 m u u n I: I 5 '3 '

m Q @ Q ® ® ® Q "@"® ® ®
(den :tuggade dcbnl 1 I 7 17 ts 11 I! I

Rasaranda I 6 l 2 6 g 7_ g

Giék man 3 min min 2 min min q min .min min i min min

m _IE-é m m :360 m in En! m m 105 m nu

gå: min' 15' min min min min 15' min min min min min
in kan ha ha ha E bl in bl ha in

Cyklade min (nia min min min /0 min min min man min
bl ha in ha ha i bl bl bl bl bl hl

'färga min min min min min min min min min min min _
ha in bn ha ha ha in ha bi ha v in "

ägde min min min min min min min mun min min min

in ha ha ha ha ha in bn bl in bli

min min min min min min min min min min min

p II II bl ha ha ha ha ha ha ta in

Kgggnbu min n'n min min min min min min min min min
p bl bl ha ha ha in bl in h! h

Åkte
personbilsom ___min m'n min min min min min 30 min min min
passagerare ha ha ha ha ha ln bl jag ha HL: nu ha

Annsttlrdsltt .
w et ...m __ min

      

  

 

r

Förklaring:
Första resan startade mellan kl. 07.00
och 09.00. Personen begav sig till ar-
betsplatsen (resärende 1). Hon/hangick

150 m, det tog 3 min. Hon/han åkte buss
6 km, det tog 25 min.

Mellan exemplelvis kl.15.00 och

 

k

VF

17.00 åkte personen till bostaden (res-
ärende 8), därefter kanske till någon
affär (resärende 6) och sedan tillbaka till

bostaden (resärende 8). Hon/han gick

150 m, det tog 4 min. Åkte buss 6 km, det

tog 25 min. Cyklade 3 km, det tog 10
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Bilaga 2

Sid 1 (1)

Arbetsresor där huvudsakligt färdsätt varit som

personbilsförare. Indelning på åldersgrupp och kön

                       

Totalt

Ålders- Antal 0/0 av antalet 0/0 av total _ 0/0 av total Kilometer Minuter Reshas-

grupp resor resor som reslängd som restid som per resa per resa tighet

person- person- person- km/h

bilsförare bilsförare bilsförare

18-24 132 7,9 6,8 6,3 16,2 17,7 55,0

25-34 395 23,6 25,5 24,5 20,5 23,0 53,4

35-44 468 27,9 28,7 29,3 19,5 23,2 50,3

45-54 463 27,6 26,7 26,6 18,3 21,3 51,6

55-64 219 13,1 12,4 13,3 18,0 22,5 48,0

Totalt 1 677 100 100 100 19,0 22,1 51,4

Män

18-24 80 4,8 4,5 4,0 17,8 18,8 56,9

25-34 218 13,0 14,4 13,1 21,0 22,3 56,6

35-44 260 15,5 18,2 17,8 22,3 25,4 52,6

45-54 293 17,5 19,5 18,1 21,2 22,9 55,6

55-64 145 8,6 8,3 8,4 18,3 21,5 50,9

Totalt 996 59,4 65,1 61,5 20,7 22,9 54,4

Kvinnor

18-24 52 3,1 2,3 2,3 13,9 16,1 51,7

25-34 177 10,6 11,0 11,4 19,8 23,9 49,8

35-44 208 12,4 10,4 11,5 16,0 20,4 46,8

45-54 170 10,1 7,1 8,5 13,3 18,6 42,9

55-64 74 4,4 4,1 4,9 17,5 24,4 43,0

Totalt 681 40,6 34,9 38,5 16,3 21,0 46,6
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Bilaga 3

Sid 1 (1)

Arbetsresor där huvudsakligt färdsätt varit som

personbilspassagerare. Indelning på åldersgrupp

                       

och kön

Totalt

Ålders- Antal % av an- 0/0 av total % av total Kilometer Minuter Reshas-

grupp resor talet resor reslängd restid som per resa per resa tighet

som per- som person- personbilsp. km/h

sonbilsp. bilsp.

18-24 28 12,4 12,1 12,2 16,9 21,7 46,8

25-34 47 20,9 21,7 21,0 18,0 22,2 48,8

35-44 50 22,2 20,3 19,7 15,8 19,5 48,5

45-54 69 30,7 35,5 35,9 20,1 25,9 46,6

55-64 31 13,8 10,4 11,2 13,0 17,9 43,8

Totalt 225 100 100 100 17,3 22,1 47,1

Män

18-24 13 5,8 6,2 6,2 18,7 23,8 47,1

25-34 23 10,2 9,5 8,6 16,1 18,6 51,9

35-44 15 6,7 8,8 7,9 22,8 26,3 52,1

45-54 19 8,4 6,4 7,1 13,2 18,6 42,4

55-64 8 3,6 2,2 2,8 10,8 17,5 36,9

Totalt 78 34,7 33,1 32,7 16,6 20,8 47,7

Kvinnor

18-24 15 6,7 5,9 6,0 15,3 19,8 46,4

25-34 24 10,7 12,3 12,4 19,9 25,7 46,6

35-44 35 15,6 11,5 11,7 12,8 16,7 46,1

45-54 50 22,2 29,1 28,8 22,7 28,6 47,6

55-64 23 10,2 8,2 8,3 13,8 18,0 46,1

Totalt 147 65,3 66,9 67,3 17,7 22,7 46,9
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Bilaga 4

Sid 1 (1)

Arbetsresor där huvudsakligt färdsätt varit som
busspassagerare. Indelning på åldersgrupp och kön

                 

      

Totalt

Ålders- Antal 0/0 av % av total 0/0 av total Kilometer Minuter Reshas-

grupp resor antalet reslängd restid som per resa per resa tighet

resor som som bussp. bussp. km/h

bussp.

18-24 31 9,6 8,7 8,8 13,5 30,1 26,8

25-34 65 20,2 16,5 18,5 12,1 30,2 24,1

35-44 80 24,8 23,8 24,3 14,2 32,1 26,5

45-54 88 27,3 28,6 26,8 15,5 32,2 28,9

55-64 58 18,0 22,3 21,5 18,4 39,1 28,2

Totalt 322 100 100 100 14,8 32,8 27,1

Män

18-24 13 4,0 3,8 3,6 14,0 29,2 28,8

25-34 31 9,6 7,5 8,0 11,6 27,3 25,4

35-44 26 8,1 7,0 7,4 12,9 30,3 25,6

45-54 23 7,1 9,0 7,4 18,6 34,1 32,8

55-64 18 5,6 10,6 8,0 28,0 47,0 35,8

Totalt 111 34,5 37,9 34,5 16,3 32,8 29,8

Kvinnor

18-24 18 5,6 4,9 5,2 13,1 30,8 25,5

25-34 34 10,6 9,0 10,5 12,6 32,7 23,2

35-44 54 16,8 16,8 16,9 14,8 33,0 26,9

45-54 65 20,2 19,6 19,4 14,4 31,5 27,4

55-64 40 12,4 11,8 13,5 14,0 35,6 23,7

Totalt 211 65,5 62,1 65,5 14,1 32,8 25,7

   

 

    
VTI MEDDELANDE 838

 

  



VTI MEDDELANDE 838



Bilaga 5

Sid 1 (1)

Arbetsresor med cykel som huvudsakligt färdsätt.

Indelning på åldersgrupp och kön

                    

         

Totalt

Ålders- Antal % av % av total % av total Kilometer Minuter Reshas-

grupp resor antalet reslängd restid per resa per resa tighet

resor med med cykel med cykel km/h

cykel

18-24 58 13,5 11,6 11,6 2,6 10,7 14,7

25-34 87 20,2 18,0 19,9 2,7 12,2. 13,2

35-44 99 23,0 25,8 25,3 3,4 13,6 15,0

45-54 124 28,8 28,8 29,4 3,0 12,6 14,4

55-64 62 14,4 15,9 13,8 3,3 11,9 16,9

Totalt 430 100 100 100 3,0 12,4 14,7

Män

18-24 28 6,5 5,3 4,8 2,5 9,1 16,2

25-34 40 9,3 8,0 8,3 2,6 11,1 14,3

35-44 58 13,5 15,0 14,1 3,4 13,0 15,6

45-54 45 10,5 10,8 10,4 3,1 12,3 15,2

55-64 30 7,0 10,1 7,2 4,4 12,9 20,5

Totalt 201 46,7 49,1 44,8 3,2 11,9 16,1

Kvinnor

18-24 6 4

25-34 9 9

35-44 10 8

45-54 18 0

55-64 5 8

Totalt
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Bilaga 6

Sid 1 (1)

Arbetsresor som skett till fots. Indelning på ålders-
grupp och kön

                     

    

Totalt

Älders- Antal % av % av total % av total Kilometer Minuter Reshas-

grupp resor antalet reslängd restid till per resa per resa tighet

resor till till fots fots km/h

fots

18-24 36 12,5 10,5 10,2 1,0 11,9 5,1

25-34 63 21,8 22,5 21,7 1,2 14,5 5,2

35-44 66 22,8 21,3 20,5 1,1 13,1 5,2

45-54 79 27,3 26,5 27,5 1,2 14,6 4,8

55-64 45 15,6 19,2 20,1 1,5 18,7 4,8

Totalt 289 100 100 100 1,2 14,5 5,0

Män

18-24 9 3,1 3,2 2,4 1,2 11,2 6,6

25-34 25 8,7 7,9 7,3 1,1 12,2 5,4

35-44 28 9,7 6,8 6,5 0,9 9,7 5,3

45-54 31 10,7 10,3 10,1 1,2 13,7 5,1

55-64 17 5,9 5,3 4,9 1,1 12,1 5,4

Totalt 110 38,1 33,4 31,1 1,1 11,9 5,4

Kvinnor

18-24 27 9,3 7,3 7,8 0,9 12,1 4,6

25-34 38 13,1 14,6 14,4 1,3 15,9 5,1

35-44 38 13,1 14,5 14,0 1,3 15,5 5,1

45-54 48 16,6 16,2 17,4 1,2 15,3 4,6

55-64 28 9,7 14,0 15,2 1,7 22,8 4,6

Totalt 179 61,9 66,6 68,9 1,3 16,2 4,8
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Bilaga 7

Sid 1 (1)

Antal resor till arbetet med maxlängd 2 kilometer

fördelade på huvudsakligt färdsätt och efter rese-
närens ålder och kön

                         

  

Totalt

Ålders- Person- Cyklist Gående Buss- Person- Mope- Motor- Annat Totalt

grupp bilsförare passag. bilspassag. dist cyklist fordon

18-24 14 28 33 1 4 0 0 0 80

25-34 25 5 1 55 2 3 0 1 0 137

35-44 27 44 59 5 6 1 2 1 145

45-54 33 61 66 4 6 0 0 0 170

55-64 1 1 34 36 0 3 0 0 2 86

Totalt 110 218 249 12 22 1 3 3 618

Mån

18-24 8 13 8 1 1 0 0 0 3 1

25-34 1 1 23 23 2 2 0 0 0 61

35-44 10 22 26 4 1 1 2 1 67

45-54 20 23 24 1 1 0 0 0 69

55-64 8 17 15 0 1 0 0 2 43

Totalt 57 98 96 8 6 1 2 3 271

Kvinnor

18-24 6 15 25 0 3 0 0 0 49

25-34 14 28 32 0 1 0 1 0 76

35-44 17 22 33 1 5 0 0 0 78

45-54 13 38 42 3 5 0 0 0 101

55-64 3 17 21 0 2 0 0 0 43

Totalt 53 120 1 53 4 16 0 1 0 347
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Bilaga 8

Sid 1 (1)

Antal resor till arbetet med längd mellan 2 och 4

kilometer fördelade på huvudsakligt färdsätt och
efter resenärens ålder och kön

                         

    

Totalt

Ålders- Person- Cyklist Gående Buss- Person- Mope- Motor- Annat Totalt

grupp bilsförare passag. bilspassag. dist cyklist fordon

18-24 18 19 3 5 2 0 0 0 47

25-34 47 24 8 10 5 0 1 0 95

35-44 63 30 5 13 8 2 1 0 122

45-54 59 43 12 13 12 0 1 1 141

55-64 29 17 5 8 10 0 0 1 70

Totalt 216 133 33 49 37 2 3 2 475

Mån

18-24 9 1 1 1 3 2 0 0 0 26

25-34 29 13 2 6 2 0 1 0 53

35-44 29 19 2 4 3 1 1 0 59

45-54 33 16 7 3 3 0 1 1 64

55-64 21 4 1 1 2 0 0 0 29

Totalt 121 63 13 17 12 1 3 1 231

Kvinnor

18-24 9 8 2 2 0 0 0 0 21

25-34 18 1 1 6 4 3 0 0 0 42

35-44 34 1 1 3 9 5 1 0 0 63

45-54 26 27 5 10 9 0 O 0 77

55-64 8 13 4 7 8 0 O 1 41

Totalt 95 70 20 32 25 1 0 1 244
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Bilaga9

Sid1(1)

Antal resor till arbetet med längd mellan 4 och 7

kilometer fördelade på huvudsakligt färdsätt och
efter resenärens ålder och kön

                    

            

    

K Totalt

Ålders- Person- Cyklist Gående Buss- Person- Mope- Motor- Annat Totalt

grupp bilsförare passag. bilspassag. dist cyklist fordon

18-24 16 10 0 6 2 0 0 0 34

25-34 53 7 0 17 7 O 0 1 85

35-44 55 15 1 16 12 0 O 0 99

45-54 73 14 1 21 6 1 0 1 1 17

55-64 29 6 3 6 3 O O 0 47

Totalt 226 52 5 66 30 1 0 2 382

Mån

18-24 10 4 O 1 1 0 0 0 16

25-34 29 1 O 6 1 O O 1 38

35-44 29 1 1 0 5 3 O 0 0 48

45-54 43 4 0 5 4 1 O 1 58

55-64 17 4 1 O O 0 O 0 22

Totalt 128 24 1 17 9 1 0 2 1 82

Kvinnor

18-24 6 6 0 5 1 O O 0 18

25-34 24 6 0 1 1 6 O 0 0 47

35-44 26 4 1 1 1 9 0 0 0 51

45-54 30 10 1 16 2 0 O 0 59

55-64 12 2 2 6 3 0 0 0 25

Totalt 98 28 4 49 21 0 0 0 200
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Bilaga 10

Sid1(l)

Antal resor till arbetet med längd mellan 7 och 10

kilometer fördelade på huvudsakligt färdsätt och
efter resenärens ålder och kön

                          

 

Totalt

Ålders- Person- Cyklist Gående Buss- Person- Mope- Motor- Annat Totalt

grupp bilsfdrare passag. bilspassag. dist cyklist fordon

18-24 16 1 0 3 4 0 1 0 25

25-34 49 4 0 7 8 0 0 0 68

35-44 50 7 1 4 1 0 0 0 63

45-54 50 2 0 8 7 0 0 1 68

55-64 3 1 3 1 9 3 0 0 0 47

Totalt 196 17 2 31 23 0 1 1 271

Män

18-24 9 0 0 2 2 0 1 0 14

25-34 27 2 0 4 4 0 0 0 37

35-44 27 5 0 1 0 0 0 0 33

45-54 29 1 0 3 2 0 0 0 35

55-64 22 3 0 1 1 0 0 0 27

Totalt 114 11 0' 11 9 0 1 0 146

Kvinnor

18-24 7 1 0 1 2 0 0 0 1 1

25-34 22 2 0 3 4 0 0 0 3 1

35-44 23 2 1 3 1 0 0 0 30

45-54 21 1 0 5 5 0 0 1 33

55-64 9 0 1 8 2 0 0 0 20

Totalt 82 6 2 20 14 0 0 1 125 
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Bilagall

Sid1(1)

Antal resor till arbetet med längd större än 10

kilometer fördelade på huvudsakligt färdsätt och
efter resenärens ålder och kön

                           

Totalt

Ålders- Person- Cyklist Gående Buss- Person- Mope- Motor- Annat Totalt

grupp bilsförare passag. bilspassag. dist cyklist fordon

18-24 68 0 0 16 16 0 0 0 100

25-34 221 1 0 29 24 0 2 1 278

35-44 273 3 0 42 23 0 0 2 343

45-54 248 4 0 42 38 0 3 4 339

55-64 119 2 0 35 12 0 2 0 170

Totalt 929 10 0 164 113 0 7 7 1230

Män

18-24 44 0 0 6 7 0 0 0 57

25-34 122 1 0 13 14 0 2 1 153

35-44 165 1 0 12 8 0 '0 1 187

45-54 168 1 0 1 1 9 0 3 4 196

55-64 77 2 0 16 4 0 2 0 101

Totalt 576 5 0 58 42 0 7 6 694

Kvinnor

18-24 24 0 0 10 9 0 0 0 43

25-34 99 0 0 16 10 0 0 0 125

35-44 108 2 0 30 15 0 0 1 156

45-54 80 3 0 3 1 29 0 O 0 143

55-64 42 0 0 19 8 0 0 0 69

Totalt 353 5 0 106 71 0 0 1 536

          

VTI MEDDELANDE 838

  

 




