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Formål for ture til fods 

Den største enkeltstående del af afstanden til fods, 

udgøres af fritidsture med en andel på 64 %.  

 

Ærinde som formål udgør 19 % af kilometerne og er 

dermed det næststørste formål. Det er en forholdsvis 

stor andel, når man sammenligner med ærindeture 

for andre transportmidler. Hvis man kun ser på 

transportarbejdet for fritids- og ærindeture, viser det 

sig, at turen i sig selv (motion o.l.) står for hele 50 % 

af de tilbagelagte kilometer. Den næststørste kategori 

i denne opdeling er indkøb, som udgør 16 % af fritids- 

og ærindeformål til fods.  

 

Opdeles der på længden af den gennemsnitlige tur 

inden for formålsgrupperne, ses det, at særligt 

fritidsturene og turene til arbejdspladsen er længere 

end turene til de andre formål, når man ser på ture, 

hvor gang eller løb er det eneste transportmiddel, 

som er anvendt på turen.  

 

Gang og kombination med andre transportmidler  

Størstedelen af transporten til fods sker i forbindelse 

med motionsture og foregår uden kombination af 

andre transportmidler. Gang bruges dog også ofte 

sammen med andre transportmidler. Eksempelvis har 

mange en gåtur hen til en station, når de skal rejse 

med tog eller bus. Kombinationen med kollektiv 

transport udgør 17 % af transportarbejdet til fods. 

Gang i øvrige kombinationer indebærer fx turen hen 

til en parkeret bil, cykel mv., men disse ture udgør 

kun 3 % af de tilbagelagte kilometer. 
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Transport til fods  

Transport til fods er et vigtigt element i forhold til at få den daglige transport til at hænge 

sammen, f.eks. når det gælder biltransport på steder med dårlige parkeringsforhold eller 

kollektive rejser med tog eller bus. Men transport til fods som selvstændigt transportmiddel 

spiller også en betydelig rolle, uanset om det er som gang eller løb. Faktaarket dækker årene 

2016-2019, og beregningerne er ekskl. erhvervstransport. 
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Længde af gåture 

Transportmiddelfordelingen i forhold til turenes 

længde viser, at de helt korte ture meget hyppigt 

tilbagelægges til fods, og andelen af ture til fods 

aftager i takt med, at turlængden stiger. Kombi-

nationer med andre transportmidler er udeladt her.

  

Transport til fods fordelt på aldersgrupper 

I gennemsnit tilbagelægger børn og unge under 20 år 

dagligt 0,8 km til fods. Transportarbejdet stiger 

herefter for de mellemliggende aldersgrupper og 

falder så igen for de ældre over 80 år, der går og 

løber mindst.

Den omvendte tendens ses, når transporten til fods 

fordeles på det samlede transportarbejde for de 

forskellige aldersgrupper. Gang og løb udgør 1,8 % af 

transportarbejdet for aldersgruppen 40-59 år, som 

ellers er en af aldersgrupperne med det største 

gennemsnitlige transportarbejde til fods. Til gengæld 

udgør transport til fods 5,3 % af det samlede 

transportarbejde for personer over 80 år, som ellers 

kun gennemsnitligt tilbagelægger 0,6 km til fods. 

 

Transport til fods og beskæftigelse  
Der er en forskel på det gennemsnitlige transport-

arbejde til fods, når man opdeler på beskæftigelse. 

Der er tendens til, at lønmodtagere og selvstændige 

går mindre end gennemsnittet, mens studerende og 

efterlønsmodtagere går mere. 

Transport til fods i byerne 

Indbyggerne i de store byer går og løber mere end 

indbyggerne i mindre byer. Det skyldes bl.a., at 

indkøbsmuligheder og lign., som udgør en stor del af 

transporten til fods, ofte ligger inden for gåafstand i 

større byer. Derudover bruges gang ofte som en del 

af en tur med kollektiv transport, der i højere grad 

anvendes i større byer. 
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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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