
 

Transport og indkomst i Danmark 
En af de store styrker ved Transportvaneundersøgelsen er, at det er muligt at knytte transportadfær-

den sammen med forskellige baggrundsvariable. I dette faktaark beskrives sammenhængen mellem 

transportadfærden og personlig indkomst, og desuden kombineres med andre baggrundsvariable.  

Oversigt over formålsfordeling 

Imellem forskellige indkomstgrupper, er der visse 

demografiske forskelle, der blandt andet kommer til 

udtryk, når man ser på formålet med transporten i de 

forskellige indkomstgrupper.  

 

De laveste indkomstgrupper tæller for eksempel 

mange studerende, hvorfor vi derfor ser en høj andel 

af transport til uddannelse i disse grupper. På samme 

måde ses også, at de højere indkomstgrupper har en 

større andel af erhvervsrelateret transport. 

Oversigt over transportmiddelvalg 

Hvis man for hver indkomstgruppe ser på det udførte 

transportarbejde per dag, er der en meget klar sam-

menhæng mellem den personlige indkomst og den 

gennemsnitlige daglige rejselængde.  

 

Faktisk rejser de mest velhavende danskere mere end 

dobbelt så meget hver dag, som danskere med en 

årlig indkomst under 200.000 kr. Stigningen i rejseak-

tivitet med stigende indtægt skyldes især merkørsel, 

primært med personbil.  

 

Hvis man ser på fordelingen af antallet af ture, ses 

ikke den samme forskel imellem indkomstgrupperne. 

De to laveste indkomstgrupper foretager færre ture 

end de højere indkomstgrupper, men for indkomster 

over 200.000 kr. ligger antal ture per dag ret stabilt 

mellem 3 og 3,5. Målt på antal ture, udgør de ofte 

korte ture på cykel eller til fods, som forventet en 

større del.  

Højere indkomst betyder længere ture 

De højere indkomstgrupper foretager altså ikke flere 

ture, men turene er til gengæld længere end for lave-

re indkomster.  
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Fakta om Transportvaneundersøgelsen:  

Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den 

danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersø-

gelsen blevet gennemført løbende, og er i dag den bedste 

samlede kilde til analyser af persontransportadfærden.  

Yderligere informationer om Transportvaneundersøgelsen kan 

findes på www.tudata.dk eller ved henvendelse til Data- og 

Modelcenter ved DTU Transport.  

 

 

Cykel og gang 

Hvis man udelukkende ser på cykel- og gangtrafikken, 

ses det at de laveste indkomstgrupper under 200.000 

kr. går mest. For gang er der en negativ sammen-

hæng imellem indkomst og antal km, mens der for 

cykling ses en positiv sammenhæng mellem indkomst 

og antal km fra en indkomst på 200.000 kr.   

 

Kollektiv transport 

Når det kommer til kollektiv transport, er der stor 

forskel imellem bus og tog. Jo mere folk tjener des 

mindre bruger de bus, mens de velhavende er mere 

tilbøjelige til at rejse med toget.  

 

Motorkøretøjer 

Det er forskellige motorkøretøjer og primært person-

bilen, der står for størstedelen af transportarbejdet og 

antal ture. For personbiler ført af respondenten, er 

der en næsten lineær sammenhæng imellem ind-

komst og antal kørte kilometer.  

 

For passagerer i personbiler er sammenhængen om-

vendt, da transportarbejdet falder med stigende ind-

komst. 

Adgang til transportmidler 

Hvis vi ser på, om der er mindst en bil i 

respondentens husstand, er der en klar sammenhæng 

imellem andelen der har adgang til bil og indkomsten. 

Det samme gælder cykelejerskab, mens den 

omvendte tendens ses når man ser på om 

respondenten har periodekort til bus/tog eller ej.  

 

Antal biler i husstand 

Andelen af personer med adgang til bil stiger med 

indkomsten, et lignende billede tegner sig hvis man 

ser på hvor mange biler der er i husstanden. Den 

største forskel ligger i antallet af husstande med to 

biler, og der er således en stigende tendens til at have 

to biler jo større indkomst man har. 
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