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1

Bakgrund och syfte

Resvanor hos boende i Luleå tätort kartlades första gången år 2000 med en enkät och resdagbok. Ytterligare
en resvaneundersökning genomfördes 2005, då inkluderades även invånare utanför Luleå tätort.
Resvaneundersökning 2005 bestod av både enkät med resdagbok och telefonintervjuer för att ta fram bilisters,
bussåkares och cyklisters attityder.
Under perioden 1999-2009 har Luleå kommun bedrivit olika projekt för att öka andelen resor med cykel, till
fots och med buss genom så kallade mjuka åtgärder. Syftet med dessa projekt var att minska andelen korta
resor med bil och även att bilresorna skulle bli mer energieffektiva.
Nu önskar man från kommunens sida följa upp dessa undersökningar med en ny för att se om resandet har
förändrats. Sweco Infrastructure har därför i september/oktober 2010 på uppdrag av, och i samarbete med,
Luleå kommun genomfört en ny resvanestudie. I resvaneundersökningen ingår förutom Luleå tätort även
Sörbyarna och Råneå.
Syftet med undersökningen är att undersöka hur invånarna i Luleå tätort samt Sörbyarna och Råneå reser,
vilken tillgång de har till olika färdmedel samt vilka attityder de har i förhållande till olika färdmedel och
åtgärder.

Foto: Foto Susanne Lindholm

7

2

Metod

Undersökningen bland invånarna i Luleå tätort, Sörbyarna och Råneå har genomförts som en enkät som
skickats hem med brev till 3 502 invånare. Utvalda personer var i åldern 16-84 år och urvalet är taget från
folkbokföringsregistret och har gjorts av Luleå kommun. De sju undersökningsområdena är:
Centrumområdet (Centrum, Östermalm, Malmudden)
Centrumnära områden (Bergnäset, Mjölkudden, Bergviken,
Lulsundet, Skurholmen, Kronan , Örnäset, Svartöstaden och Lövskatan)
Universitetsnära områden (Notviken, Porsön och Björkskatan)
Hertsön (Lerbäcken och Hertsön)
Gammelstad (Gammelstad och Södra Sunderbyn)
Sörbyarna (Måttsund, Antnäs, Alvik och Ersnäs)
Råneå

Luleå tätort

De sju områden som ingår i studien.
51 % har svarat på enkäten och redogjort för sina resor en dag under hösten 2010. De har dessutom besvarat
mer allmänna frågor om resvanor, kunskaper och attityder. Svaren har viktats med hänsyn till ålder, kön och
bostadsområde för att motsvara hela befolkningen i åldern 16-84 år inom de sju studerade områdena.
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Befolkningen

Kvinnor och äldre är något överrepresenterade
Befolkningen i det undersökta området består av lika många män som kvinnor. Av dem som har besvarat
enkäten om resvanor är dock något fler kvinnor (55 %) än män. Svaren har viktats med hänsyn till kön, ålder
och bostadsområde för att motsvara hela befolkningen i åldern 16-84 år inom de sju studerade områdena.
Antal invånare i åldern 16-84 år i Luleås tätortsområde samt Sörbyarna och Råneå uppgår till ca 52 000
personer.
Två personer i de flesta hushåll
De flesta hushållen består av två personer. Vart femte hushåll
består av endast en person och vart fjärde hushåll består av
minst fyra personer. Drygt 30 % av invånarna i åldern 16-84
år lever i hushåll med barn under 16 år. Andelen hushåll med
barn varierar mycket mellan de studerade områdena. I
områdena Sörbyarna, Gammelstad och Hertsön har 40% av
hushållen barn under 16 år. I Centrum är andelen hushåll med
barn drygt 15 %.
Hälften av invånarna förvärvsarbetar
Cirka hälften av de boende i de sju studerade områdena
som är 16-84 år förvärvsarbetar. Var sjunde studerar och
var femte är pensionär.
Sysselsättningen varierar relativt mycket mellan de
studerade områdena; andelen förvärvsarbetande är högst i
områdena Sörbyarna, Centrumområdet och Gammelstad
med knappt 50 %. Andelen förvärvsarbetande är lägst i
områdena Råneå samt Universitetsnära med drygt 40 %.
Andelen pensionärer är högst i Centrum- och
Råneåområdet samt lägst i det Universitetsnära området
och området Hertsön. Studenter finns det av naturliga
skäl flest av i det Universitetsnära området (33%) och
därefter i områdena Gammelstad (13%) respektive
Hertsön (11%).
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Tillgång till olika färdmedel

Åtta av tio har körkort
Merparten av de boende i de studerade områdena i Luleå tätort samt Sörbyarna och Råneå har såväl körkort
som tillgång till bil. Åtta av tio i åldern 18-84 år har körkort. Männen har körkort i högre utsträckning än
kvinnorna; 92 % av männen och 81 % av kvinnorna i åldern 18 till 84 år har körkort. Körkortsinnehavet
varierar också mellan olika åldersklasser. Nio av tio i åldern 45-64 år har körkort medan endast sju av tio i
åldrarna 18-24 år har körkort.
Bil saknas i vart sjunde hushåll
I vart sjunde hushåll varken äger eller har man
tillgång till en bil. Av dem som är 18-84 år år har
nästan fyra av fem alltid tillgång till bil när de
behöver en. Kvinnor och yngre personer (under 25 år)
har tillgång till bil i betydligt mindre omfattning än
män och de som är äldre. Av dem som är yngre än 25
år har endast hälften så många tillgång till bil som
övriga åldersgrupper. Tre av fyra som har fast
arbetsplats uppger att de har tillgång till parkering vid
9

arbetsplatsen. Det finns skillnader mellan mäns och kvinnors tillgång till parkering vid arbetsplatsen; sex av
tio kvinnor har tillgång till parkering medan åtta av tio män har det. Tillgången till bil och tillgång till
parkeringsplats vid arbetet varierar också mellan de boende i de studerade områdena; högst är andelarna i
Sörbyarna, Råneå och Gammelstad.
Fyra av tio har alltid tillgång till busskort
Fyra av tio invånare har alltid tillgång till ett busskort. Varannan invånare har aldrig tillgång till ett sådant
kort. Busskort hos Luleå Lokaltrafik är det absolut vanligast förekommande kortet men i Råneå och Sörbyarna
har man dock i huvudsak Länstrafikkort. Fler kvinnor än män har tillgång till busskort; sex av tio män har
aldrig tillgång till busskort medan endast fyra av tio kvinnor aldrig har det. Andelen varierar också mycket
mellan de studerade områdena.

Andel invånare i de sju studerade områdena som har tillgång till någon typ av
busskort.
Två av tre kan ange busslinje mellan hemmet och centrum
Två tredjedelar av de boende i de studerade områdena anger att man vet någon busslinje som går från hemmet
till Luleå centrum. De flesta kan ange minst två möjliga linjer att åka med. Kännedomen om vilka busslinjer
som går mellan bostaden och centrum sjunker med stigande ålder på samma sätt som innehavet av busskort.
Det är naturligt att de som har busskort också har bäst kännedom om busslinjerna.
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Andel i olika ålderskategorier som vet minst en busslinje som går från hemmet till Luleå centrum samt andel
som har tillgång till busskort.
Kunskapen om vilka busslinjer som går mellan hemmet och Luleå centrum varierar också mellan de studerade
områdena. Om man bortser från de som bor i Centrumområdet så är kunskapen om busslinjer till Luleå
centrum sämst i området Råneå och Sörbyarna. Dessa områden har också lägst andel med tillgång till
busskort. Kunskapen är högst i det Universitetsnära området och Hertsön (drygt 80 % vet i dessa områden
vilka busslinjer som går från hemmet till centrum). Det Universitetsnära området tillhör de områden som har
högst andel med tillgång till busskort.

Andel av boende i olika områden som vet minst en busslinje som går från hemmet
till Luleå centrum.
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Nio av tio har tillgång till cykel
Nio av tio invånare har tillgång till cykel. Tillgången till cykel är lägre i den äldsta åldersgruppen. Bland dem
som är över 65 är det knappt åtta av tio som har tillgång till cykel. Tillgången till cykel varierar något mellan
de studerade områdena; lägst är tillgången i Råneå och Hertsön med ca 87 %, högst är tillgången i Sörbyarna
med 95 %. I övriga områden har cirka 90 % tillgång till cykel.

Attityder – prioritering mellan olika färdmedel
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Två av tre vill prioritera busstrafik respektive gång/cykeltrafik
En klar majoritet av invånarna anser att man bör prioritera buss- samt gång- och cykeltrafik (gc-trafik) framför
biltrafik. Personer mellan 25 och 44 år anser i något mindre utsträckning än äldre att busstrafik bör prioriteras
framför biltrafik. Även de som oftast åker bil anser att buss- och gång/cykeltrafik ska prioriteras framför
biltrafik.

Prioritera gc-trafik
eller bil?
vet ej
21%
bil
11%
gc
68%
Svar på frågan om hur man bör prioritera mellan bil-, buss- samt gång- och cykeltrafik.

6

Attityder till kommunens satsningar på bil-, buss- och
gång/cykeltrafik

Invånarna är mest nöjda med satsningen på busstrafik
Flertalet av invånarna anger att de är nöjda med kommunens satsningar på bil-, buss- och gång/cykeltrafik.
Invånarna är minst nöjda med satsningar på gång- och cykeltrafik och mest nöjda med satsningar på
busstrafik. Invånarna tycker att det är viktigast att satsa på gång- och cykeltrafik och nästan lika viktigt att
satsa på busstrafik. Minst viktigt är det att satsa på biltrafik.
6
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Medeltalet för invånarnas nöjdhet kring satsningar och hur viktigt det är med satsningar kring bil-, buss- och
gång/cykeltrafik.
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De som oftast åker bil, buss respektive cyklar till sin dagliga verksamhet har fått ange hur man upplever
kommunens satsningar på de tre trafikslagen samtidigt som man fått ange hur viktigt man anser dessa
satsningar vara.

Olika gruppers uppfattning och värdering av kommunens satsning på de olika trafikantkategorierna bil-,
buss- och gång cykeltrafik.
Mest angeläget med satsningar på gång och cykel
Skillnader mellan de olika trafikantgruppernas inställning till kommunens satsningar är relativt små. Bilisterna
tycker inte helt oväntat att det är viktigare än vad övriga trafikantkategorier att satsa på biltrafiken.
Bussresenärerna ger högre betyg än såväl bilister som cyklister till kommunens satsning på busstrafiken.
Cyklister och fotgängare tillhör de minst nöjda med kommunens gång- och cykelsatsning samtidigt som de
tillhör dem som tycker det är viktigast att satsa på dessa trafikslag. Här finns det största gapet mellan de
tillfrågades uppfattning om hur viktig satsningen är och hur man upplever satsningen. Näst störst gap finns
mellan kommunens satsning på busstrafiken och hur viktig man anser den vara. Minst är gapet för
satsningarna på biltrafiken som man också anser är minst viktig att satsa på.
Satsningarna på gång/cykeltrafik bedöms otillräckliga
Även om bussresenärerna anser att satsningar på busstrafiken är något viktigare än satsningar på
gång/cykeltrafiken upplever bussresenärerna att kommunens satsning på cyklister och fotgängare är mest
otillräcklig. Med andra ord så är gapet mellan upplevd satsning och hur viktig satsningen upplevs vara är
störst för gång/cykeltrafiken (se diagram ovan).
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Antal resor per dag

I detta och följande kapitel definieras resa som förflyttning där man tagit sig från en plats till en annan för att
göra ett ärende vid målet. Förflyttningar som är kortare än 200 meter är inte med i analysen.
Åtta av tio reser minst en gång per dag
Åtta av tio har gjort en resa den undersökta dagen, denna andel stämmer väl överens med andra
resvaneundersökningar.
Invånarna gör knappt 3 resor per person och dag
I genomsnitt görs 2,8 resor per person och dag, detta stämmer väl överens med resultat från andra
resvaneundersökningar. Skillnaden i resande mellan kvinnor och män är liten. Med en total befolkning i
undersökningsområdet på drygt 52 000 personer i åldersgruppen 16-84 år skulle detta motsvara cirka 146 000
resor per dag. Totalt görs dagligen cirka 21 000 resor till arbete, 6 000 resor till skola samt 19 900 resor för
inköp.
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Störst resande mellan centrum och närliggande områden
Nedan visas resandet som alstras under ett genomsnittligt veckodygn i de sju studerade områdena och som går
till ett annat område. I figuren nedan visas resandet som alstras under ett genomsnittligt veckodygn till och
från de sju studerade områdena och större start/målpunkter. Endast relationer med fler än 300 resor är med.
Allra störst är resandet sker till och från Centrumområdet respektive det Centrumnära området.

Centrumområdet (Centrum, Östermalm och Malmudden)
Centrumnära områden (Bergnäset, Mjölkudden, Bergviken, Lulsundet, Skurholmen, Örnäset, Kronan, Svartöstaden och Lövskatan)
Universitetsnära områden (Notviken, Porsön och Björkskatan)
Hertsön (Lerbäcken och Hertsön)
Gammelstad (Gammelstad och Södra Sunderbyn)
Sörbyarna (Måttsund, Antnäs, Alvik och Ersnäs)

Resande mellan undersökta områden och stora start/målpunkter under ett genomsnittligt veckodygn. Till/från
Fyrkanten, 5300 resor, till/från övriga Sverige, 4100 resor
Äldre reser mindre
Resandet skiljer mycket beroende på ålder. Ålderskategorin 25-44 år genomför flest resor. Personer över 64 år
reser betydligt mindre än övriga grupper och det är också bland dem man finner störst andel som inte
genomfört någon förflyttning alls under dagen.
Inom det centrumnära området görs flest resor
Det Centrumnära området har flest antal resor inom området. Därefter kommer Centrumområdet och
Universitetsnära området. Färdmedelsfördelningen inom områdena skiljer sig mycket åt; inom
Centrumområdet och Universitetsnära området utgör bilresor cirka en tredjedel av resorna och inom
Gammelstad utgör bilresor två tredjedelar av resorna.
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Antal resor och färdmedelsfördelning för resor inom studerade områden under ett genomsnittligt veckodygn.
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Ärende

Flest resor gäller arbete eller skola
Det vanligaste ärendet, förutom hemresa, är under vardagar arbete/skola/tjänsteärende. Under helgen är
inköpsresor eller resor för att besöka släkt och vänner vanligast. Under helgen är det också en relativt stor del
av resorna som rör motion, friluftsliv eller föreningsaktiviteter.

Fördelning på olika ärenden under vardagar, lördagar resp. söndagar.
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I Råneå och Centrum är resandet något annorlunda
De boende i de olika områdena har ungefär samma ärenden för sina resor, men Sörbyarna skiljer sig
något från övriga områden. I Sörbyarna har man betydligt större andel resor till arbete, skola eller
tjänsteärende jämfört med övriga områden. Jämfört med de övriga områdena har Sörbyarna också en större
andel resor som görs för att hämta/lämna barn. I det Centrumnära området samt Centrumområdet görs fler
inköpsresor jämfört med de andra områdena. Dessa områden har också en större andel fritidsresor om man ser
till både resor för nöje/besök hos släkt och vänner samt motion och föreningsaktiviteter. I det Universitetsnära
området sker flest resor kopplat till motion och föreningsaktiviteter.
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Färdmedelsval

Färdmedelsfördelningen visar endast huvudsakligt färdmedel, d v s även om man har gått till busshållplatsen
räknas hela resan endast som en resa med buss. Resor som är kortare än 200 meter är inte redovisade.
De flesta resor sker med bil
Vid sex av av tio resor som invånarna gör åker man bil. Vid drygt var tionde resa åker man buss och vid en
fjärdedel av resorna går eller cyklar man.

Färdmedelsfördelning för resor under en vecka.
Valet av färdmedel varierar dock mycket beroende på årstid: under sommaren cyklar tre av tio vid resor till
arbete/skola, men under vintern är det endast en av tio som gör det. Istället ökar andelarna som åker bil, buss
eller går. Även för inköpsresorna minskar andelen som cyklar kraftigt under vintern; endast 3 % cyklar då
jämfört med 14 % under sommarhalvåret.
Män åker oftare bil än kvinnor
Männen åker bil oftare än kvinnorna, och kvinnorna är dessutom betydligt oftare passagerare när de åker bil.
Kvinnorna åker buss i större utsträckning än män och går dubbelt så ofta jämfört med män.

16

Färdmedelsfördelning för kvinnor respektive män.
Yngre åker inte bil lika ofta
Yngre personer, under 25 år, har betydligt lägre andel av resorna som sker med bil än de som är äldre. Istället
åker man framför allt buss och yngre går och cyklar också något oftare jämfört med övriga åldersgrupper.

Val av huvudsakligt färdsätt i olika åldersgrupper.
Vid tjänsteresor åker man bil och till skola åker man buss
Valet av färdmedel varierar också beroende på ärende. Störst andel bilresor har man vid tjänsteresor, då man
ska hämta och lämna barn eller vid resor för att besöka släkt och vänner. Vid dessa resor åker minst två av tre
bil. Lägst andel bilresor har resor till skola då endast var sjunde åker bil. Resor till skola är istället det ärende
som har högst andel bussresenärer; drygt två av fem åker buss till utbildningen.
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10 Färdmedelsval vid resor till arbete, skola och inköp
Stor skillnad sommar respektive vinter
Under sommarhalvåret åker fyra av tio bil till arbete och skola och under vinterhalvåret ökar denna andel till
varannan person. Under sommarhalvåret cyklar var tredje till arbete och skola men under vinterhalvåret är det
främst cyklisterna som väljer andra färdmedel. Andelen cyklister minskar kraftigt och bara en av tio cyklar
under vinterhalvåret. En fjärdedel av dem som cyklar under sommaren fortsätter att cykla under vintern, lika
många väljer att istället åka bil, ytterligare en fjärdedel väljer att gå och lika många att åka buss.

Färdmedelsfördelning for resor till arbete och skola under sommarhalvåret respektive
vinterhalvåret.
Under sommarhalvåret går ungefär var tionde person till fots till arbetet eller skolan, men denna andel
fördubblas under vinterhalvåret. Även bussresandet ökar betydligt på vintern.
I Universitetsnära området och Centrum cyklar man till arbete och skola
Valet av färdmedel för resor till arbetet eller skola skiljer mycket mellan de studerade områdena. Under
sommarhalvåret åker tre av fyra av dem som bor i Sörbyarna och Råneå bil till arbete och skola. I det
Centrum- och Universitetsnära området är det endast var tredje som reser med bil. Under vinterhalvåret är
skillnaderna i färdmedelsfördelning något mindre mellan områdena.
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Färdmedelsfördelning för resor till arbete och skola under sommarhalvåret i de sju
områdena.
Andelen som åker bil till arbete och skola ökar markant i samtliga områden förutom Sörbyarna under
vinterhalvåret. I samtliga stadsdelar sjunker andelen som cyklar i stor utsträckning under vintern och istället
ökar andelen som går och åker kollektivt.
Yngre åker mer buss till arbete och skola
Yngre personer, under 25 år, åker betydligt mer kollektivt till arbete och skola än de som är äldre. Mer än
dubbelt så många av dem som är under 25 år åker buss vid arbets- och skolresor jämfört med dem som är 25-

44 år.

Färdmedelfördelning för resor till arbete och skola under sommarhalvåret för olika åldersgrupper.
En av tio tar bussen för att handla på vintern
Bilen används vid tre av fyra inköpsresor. Skillnaden i färdmedelsval vid olika årstider skiljer också vid
inköpsresor. Under sommarhalvåret används cykeln vid relativt många resor. Under vinterhalvåret är det
istället bussen som näst efter bilen används vid flest inköpsresor.
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Färdmedelfördelning för inköpsresor under sommarhalvåret respektive vinterhalvåret.
Både män och kvinnor använder bilen vid inköp
Skillnaderna i valet av färdmedel är betydligt mindre mellan män och kvinnor vid inköpsresor än vid resor till
arbete och skola. Under sommarhalvåret använder dock något fler kvinnor än män cykeln vid inköpsresor.
Männen använder istället bilen i större utsträckning.
Yngre åker inte så mycket bil vid inköpsresor
Även vid inköpsresor använder yngre personer, under 25 år, bilen i betydligt mindre utsträckning än dem som
är äldre. Av dem under 25 år är det nästan hälften så många som åker bil vid inköpsresor jämfört med dem
som är äldre.

Färdmedelfördelning för inköpsresor under sommarhalvåret för olika åldersgrupper.
Under vinterhalvåret förändras valet av färdmedel framförallt för åldersgruppen 16-24 år så tillvida att många
av dem som cyklar under sommaren istället åker kollektivt under vintern.
Nio av tio i Råneå och Sörbyarna åker bil vid inköpsresor
Även färdmedelsfördelningen för inköpsresor skiljer mellan de studerade områdena, även om skillnaderna är
mindre än vid arbets- och skolresor. Under såväl sommar- som vinterhalvår åker nio av tio av dem som bor i
20

Sörbyama och Råneå bil vid inköpsresor. Motsvarande andel i Centrum och Universitetsnära området är under
sommarhalvåret endast sex till sju av tio. Under vinterhalvåret är skillnaderna i färdmedelsfördelning något
mindre.
Hälften av resorna är kortare än fyra km
De allra flesta resor som genomförs av invånarna är relativt korta, hälften av resorna är kortare än 4 km. En
fjärdedel av resorna är kortare än 2 km.

Fördelning efter resornas längd i kilometer.

Valet av färdmedel beror på hur långt man reser
Valet av färdmedel är starkt beroende av resans längd; vid resor kortare än 2 km går eller cyklar en majoritet
medan bilen står för den största andelen av resor som är längre än så. Noteras bör dock att bilen står för en
tredjedel av bilresorna som är kortare än 2 km! För resor som är så korta som 2-4 km står bilen ändå för hela
60 % av resorna!
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0,2-1,9 km 2,0-3,9 km 4-5,9 km
Annat

Till fots

Cykel

6-7,9 km
Buss

8-9,9 km

>9,9 km

Bil

Färdmedelsfördelning vid resor av olika längd.
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Män reser längre än kvinnor
Männens resor är längre än kvinnorna, deras resor är i medel knappt 12 km långa medan kvinnornas endast är
drygt 9 km. Medianvärdet, d v s det värde där hälften reser kortare och hälften reser längre, är dock betydligt
lägre eftersom relativt få men mycket långa resor starkt påverkar medelvärdet. Medianvärdet för männens
resor är 4,8 km och för kvinnorna 3,0 km.

11 Tidpunkt för resorna
Invånarna reser betydligt mindre under helgen
Under vardagar genomför invånarna som är 16-84 år 130 000 – 150 000 resor. Under helgen sjunker resandet
väsentligt till knappt 120 000 resor under lördagar och drygt 100 000 resor under söndagar.

Alstrade resor per veckodag.

Flest resor görs på eftermiddagen
Den största andelen av resorna startar på eftermiddagen kl 15-18. Ungefär en fjärdedel av resorna startar
denna tid och de utgörs i huvudsak av resor åter till hemmet.
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Alstrade resor och tillhörande ärenden fördelade över veckodygnet.
De flesta resor till arbete och skola startar kl 06-09. De relativt många resor som påbörjas mellan kl 9 och kl
13 består framför allt av inköpsresor och resor till hemmet. Under den tiden görs även en del fritidsresor och
resor till arbete och skola.

12 Skillnader mellan kön, ålder och områden
Kvinnor går dubbelt så ofta
Männen har körkort i högre grad än kvinnorna (92 % jämfört med 81 %) och större andel av männen bor i
hushåll som äger eller disponerar minst en bil (88 % jämfört med 82 %). Männen har också i betydligt högre
utsträckning tillgång till bil när de behöver; 24% av kvinnorna har aldrig eller mer sällan tillgång till bil
jämfört med 14% för männen. En större andel av männen har också tillgång till parkering vid arbetsplatsen;
drygt 80 % jämfört med knappt 63 % för kvinnorna. Fyra av tio män har tillgång till busskort och sex av tio
kvinnor har det.
Valet av färdmedel skiljer mycket mellan män och kvinnor. Männen åker bil vid nästan sju av tio resor medan
kvinnorna åker bil vid cirka sex av tio resor. Kvinnorna går till fots i dubbelt så stor utsträckning som männen
och de åker buss och bil som passagerare betydligt oftare. Männens resor är betydligt längre än kvinnornas, i
medeltal knappt 12 km medan kvinnornas endast är drygt 9 km. Medianvärdet (d v s det värde där hälften
reser längre och hälften kortare) är 4,8 km för männen och 3,0 km för kvinnorna.
Yngre gör minst resor för inköp
Den yngsta åldersgruppen 16-24 år, har körkort i betydligt mindre omfattning än äldre. De har också betydligt
mer sällan tillgång till bil när de behöver; endast hälften så stor andel som övriga åldersgrupper. De yngre har
i stället tillgång till busskort i betydligt högre utsträckning. De känner också i betydligt högre omfattning till
vilken busslinje som går utanför hemmet och in till Luleå centrum. Detta hänger samman med att de yngre
betydligt oftare åker buss än övriga åldersgrupper. Dessutom går och cyklar man något oftare men åker mer
sällan bil.
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Fördelning av huvudsakligt färdsätt under en vecka för olika åldersgrupper
Åldersklassen 25-44 år genomför flest förflyttningar per dag och gör något oftare arbets- och skolresor samt
inköpsresor än övriga ålderskategorier. Personer över 64 år gör generellt sett betydligt färre resor än yngre
medan 16-24-åringarna gör inköpsresor mer sällan än övriga.
I centrum gör man flest fritidsresor
Resande och attityder i framför allt Råneå, och i vissa fall Sörbyarna och Centrum, skiljer sig något från
övriga områden. I Sörbyarna och Gammelstad är det betydligt större andel av befolkningen som bor i hushåll
som äger eller disponerar bil och som har tillgång till bil vid behov. Boende i dessa områden reser i
genomsnitt också betydligt längre än boende i andra områden.
I Råneå har man lägst andel med tillgång till busskort och i detta område tillsammans med Sörbyarna har man
helt andra typer av busskort jämfört med övriga områden (Länstrafikkort istället för Luleå Lokaltrafik-kort).
Kännedomen om vilka busslinjer som går mellan hemmet och Luleå centrum också sämst i Råneå och
Sörbyarna. I Råneå och Hertsön har man lägst andel med tillgång till cykel. I Sörbyarna är det också betydligt
större andel som åker bil till arbete och skola och vid inköpsresor är Sörbyarna och Råneå de områden där
man använder mest bil. I Råneå är det betydligt större andel än i övriga områden som anser att man bör
prioritera biltrafik framför gång/cykeltrafik.
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Fördelning på olika ärenden för resor beroende på område.
Sörbyarna har en större andel resor till arbete, skola och i tjänsten
Ärendefördelningen i Sörbyarna skiljer sig något från övriga områden. I Sörbyarna hämtar/lämnar man barn i
större utsträckning än i de övriga områdena. Dessutom har man betydligt större andel resor till arbete, skola
eller tjänsteresa. I det Centrumnära området samt Centrumområdet görs fler inköpsresor jämfört med de andra
områdena. Dessa områden har också en större andel fritidsresor om man ser till både resor för nöje/besök hos
släkt och vänner samt motion och föreningsaktiviteter.

13 Jämförelser med tidigare studier
Genom att genomföra resvaneundersökningar med jämna mellanrum vill Luleå kommun se om det finns några
skillnader mellan de tre undersökningarna och om det finns några utvecklingstrender i resvanor och attityder.
Kommunen vill också veta om arbetet med så kallade mjuka åtgärder för att förändra resmönster har påverkat
färdmedelsvalen.
I jämförelsen mellan resvaneundersökningarna fokuseras på skillnaderna mellan resvaneundersökningarna
2005 och 2010. Både urval och metod för resvaneundersökningen år 2000 skiljer sig i stor omfattning från
dem 2005 och 2010, därför kan alla uppgifter inte jämföras med år 2000.
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Antalet bilar per hushåll minskar

Antalet bilar per
hushåll
Andelen hushåll utan
bil
Andelen hushåll med
en bil
Andelen som alltid
har tillgång till
busskort

2010
1,1

2005
1,2

2000

Kommentarer
Minskat antal bilar

15 %

13 %

15 %

Ökat antal hushåll utan bil

52 %

58 %

76 %

37 %

33 %

Minskat antal hushåll med en
bil
Ökad andel som alltid har
tillgång till buskkort

Antalet bilar per hushåll har minskat från 1,2 till 1,1 bilar per hushåll. Andelen hushåll som inte har bil ökat
från 13% till 15% och även andelen hushåll med en bil har minskat från 58% till 52% hushåll utan bil . För
tillgång till busskort har fler alltid tillgång till busskort: 37% jämfört med 33% .

Stödet för satsningar på gång- och cykeltrafik samt busstrafik ökar

Andelen som
prioriterar buss före
biltrafik
Andelen som
prioriterar gång/cykel
före biltrafik

2010
64 %

2005
52 %

2000
57 %

Kommentarer
Ökad andel för prioritering
av buss

68 %

62 %

61 %

Ökad andel för prioritering
av gång/cykel

Stödet för prioritering av buss- och gång/cykeltrafik före biltrafik ökar. 52% av invånarna ville 2005 prioritera
busstrafik före biltrafik jämfört med 64% år 2010. 62% av invånarna ville 2005 prioritera gång/cykeltrafik
före biltrafik jämfört med 68% år 2010.

Invånarna är mer nöjda med satsningarna på biltrafik och kollektivtrafik jämfört med 2005 och de är mer
missnöjda med satsningarna på gång/cykeltrafik. Invånarna tycker att det är mer viktigt att satsa på alla
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trafikslagen 2010 och då främst på buss- och gång/cykeltrafik. Gapet mellan nöjd och viktig har ökat för
samtliga satsningar men mest för gång/cykeltrafik och därefter busstrafik.
Antalet resor ökar
2010
2,8

Genomsnitt antal resor
per dag
Totalt antal resor per
dygn
Andelen resor t/f
arbete, skola, i tjänsten
inom centrumområdet

2005
2,7

2000
2,0

146000 140000
51%

40%

Kommentarer
Liten ökning av antalet
resor
Liten ökning av antalet
resor
Ökat resande till
arbete/skola inom centrum

Antalet resor per dag och invånare har ökat något från 2, 7 till 2,8 resor. Resultaten pekar på ett ökat resande i
bil med mål/startpunkt inom områdena Centrumområdet, Universitetsnära området och Gammelstad och ett
minskat resande i bil inom Centrumnära området och Råneå. Resandet till och från arbete och skola med
mål/startpunkt inom centrumområdet har ökat från 40% till 51% .

Resande med bil minskar

Andel resor med bil
Andel resor med buss
Andel resor med cykel
Andel resor till fots

2010
61%
11%
10%
15%

2005
64 %
9%
13%
12%

2000
64 %
9%
18 %
8%

Kommentarer
Minskat resor med bil
Ökat resor med buss
Minskat resor med cykel
Ökat resor till fots

Resandet med buss och resor till fots ökar med 2% respektive 3% samtidigt som resandet med bil och cykel
minskar med 3% vardera. År 2005 reste 59% av kvinnorna med bil jämfört med 2010 då 53% av kvinnorna
reser med bil.
Resande med buss ökar på vardagar

Andel resor med bil på
vardag
Andel resor med bil på
helg
Andel resor med buss
på vardag
Andel resor till fots på
lördagar

2010
58 %

2005
61 %

2000

Kommentarer
Minskat resor med bil

70 %

77 %

Minskat resor med bil

12 %

8%

Ökat resor med buss

19 %

13 %

Ökat resor till fots

Andelen bussresor på vardagar har ökat från 8% till 12% medan det för bilresor har skett en minskning från
61% till 58%. Att andelen bussresor på vardagar har ökat motsvaras också av att andelen resor med buss till
arbete och skola har ökat från 9% till 13% . För resor med bil till arbete och skola har andelen minskat från
64% till 60%.
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Resorna blir kortare

Genomsnittlig
reslängd (medel)
Reslängd bilresor
(median)
Reslängd cykelresor
(median)

2010
10 km

2005
12 km

2000

Kommentarer
Minskad reslängd

5,0 km 6,0 km

Minskad reslängd

2,0 km 1,6 km

Ökad reslängd

Medelreslängden och längden för bilresor har minskat jämfört med 2005. Medelreslängden har minskat från
12 kilometer till 10 kilometer. Medianen för bilens reslängd var år 2005; 6,0 km, och år 2010; 5 km.
Cykelresans reslängd ökar däremot från 1,6 km till 2,0 km.
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