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 Antal personer per køretøj 

Antallet af personer der gennemsnitligt sidder i et køretøj (belægningsgraden), kan beregnes som for-

holdet mellem køretøjskilometer (trafikarbejde) og personkilometer (transportarbejde). Belægnings-

graden fortæller om, hvor effektivt de forskellige transportmidlers kapacitet udnyttes.  

I dette faktaark sættes fokus på motorkøretøjers, og især personbilers, belægningsgrad. Det skal be-

mærkes, at Transportvaneundersøgelsen dækker over de 10-84 årige, og det samme gælder generelt 

for data i dette faktaark. 

 

Transportmiddel 

Når der ses på belægningsgraden i de forskellige 

typer motorkøretøjer, er den ikke overraskende hø-

jest i personbil med 1,31 personer per bil. Lastbil 

ligger lige omkring 1, mens varebil og motorcykel 

ligger lidt højere. 

 

Formålsfordeling 

Personbilers belægningsgrad afhænger i betydelig 

grad af turens formål. Pendler- og erhvervsture fore-

går ofte med kun føreren i bilen, mens belægnings-

graden er markant højere ved ture til uddannelses-

sted og fritidsture. 

 

Af tekniske grunde er formålsfordeling usikkert be-

regnet, men mønsteret er tydeligt 

Et tilsvarende mønster kan ses, hvis man ser på 

døgnfordelingen af turene. Her er det mellem kl. 18 

og 21 at der er flest personer per personbil, nemlig 

1,37, hvorimod der mellem kl. 6 og 9 kun er 1,13 

person per bil. Altså igen, at der er færrest i bilen når 

vi arbejder og pendler, og flest når vi rejser i fritiden. 

 

Dagtype 

Hvis der ses på forskelle mellem dagtyper, er det 

igen i fritiden vi er flest i hver bil, nemlig om lørdagen 

og på søn- og helligdage.  
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Fakta om Transportvaneundersøgelsen:  

Transportvaneundersøgelsen har til formål at kortlægge den 

danske befolknings trafikale adfærd. Siden 1992 er undersøgel-

sen 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.  

 

 

Årstiderne 

Sommeren er den årstid, hvor der er flest personer 

per bil, hvilket igen stemmer godt overens med, at 

det er i fritiden, der er den højeste belægningsgrad. 

De tre andre årstider har stort set samme belæg-

ningsgrad. 

 

Turlængde 

Antallet af personer per bil stiger med længden af 

turen. På de korte ture er der klart færre i hver bil, 

end der er på de lange ture. 

 

Fordeling på landsplan 

Hvis man ser på belægningsgraden fordelt på rejse-

mønstre, viser det sig, at den er højest på øst/vest-

rejser og internationale rejser. 

 

Dette danmarkskort viser personer per bil fordelt på 

hvilken kommune turen har sit udgangspunkt i. Resul-

taterne peger i retning af, at belægningsgraden er 

relativt høj i områder med udpræget ferie/fritidstrafik, 

f.eks. kommuner med mange sommerhuse og forly-

stelser. De områder hvor belægningsgraden er lav, er 

primært kommuner som er pendleropland til de store 

byer. 

Antal personer per personbil fordelt på hvilken kommune turen starter i,  

2007-2013 

Børnene medregnes 

Transportvaneundersøgelsen omfatter generelt de 

10-84 årige. Det er dog muligt at beregne de 0-9 

åriges andel af trafikken ved hjælp af det såkaldte 

medrejsendebegreb, da der i TU spørges til, hvor 

mange personer i alderen 0-9 år der var med på tu-

ren. Dette giver en belægningsgrad på 1,39 i 2014 

for personbil. Tallet har været stort set uændret siden 

i perioden 2007-2012, hvorefter den er faldet lidt i 

2013 og 2014. 
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