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indledning
Forskningsprojektet „Det Mangfoldige Byrum - Aalborg” 
er udarbejdet i et samarbejde mellem Aalborg Kommune 
og forskningsprojektet DMB ”Det Mangfoldige Byrum” 
forankret ved Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og 
Design. Med forskningsprojektet gennemføres og udvikles 
to typer af helt nye byrums undersøgelser.

- en kvantitativ web baseret byrums undersøgelse dæk-
kende en brutto population på 7.277 unge ved ungdoms-
uddannelser i Aalborg Kommune (2006), der afrapporteres 
i delrapport 1.

- en gps baseret aktivitets undersøgelse baseret på ca. 400 
unge fra brutto population på 7.277 unge ved ungdomsud-
dannelser i Aalborg Kommune (2006), der afrapporteres i 
delrapport 2.

Undersøgelsen gennemføres fra december 2007 til august 
2008 og i det efterfølgende gennemgås resultaterne fra 
den kvantitative web baserede byrums undersøgelse 
dækkende en brutto population på 7.277 unge ved ung-
domsuddannelser i Aalborg Kommune (2006).

formålet med undersøgelsen
Undersøgelsens målgruppe er unge i Aalborg tilknyttet en 
ungdomsuddannelse. Det overordnede mål med under-
søgelsen er at kortlægge hvordan netop denne gruppe 
opfatter og bruger Aalborg, her defineret som de centrale 
byområder i Aalborg (se kort s. 14). Denne målgruppe er 
valgt fordi den repræsenterer fremtidens bruger af byrum-
mene i Aalborg, men også fordi gruppen er let at komme 
kontakt via uddannelsesinstitutionerne, hvilket gør det 
muligt enkelt logistisk og økonomisk at gennemføre under-
søgelserne samt evt. at reproducere lignende empiri.

Formålet med den kvantitative web baserede byrums 
undersøgelse er todelt. For det første for at få en bred be-
lysning af en række temaer der vedrører unges holdninger 
til de centrale byområder i Aalborg. For det andet for at få 
samlet en respondent gruppe (på anslået ca. 400 unge) 
der er demografisk og geografisk statistisk repræsentativ 
for brutto populationen på 7.277 unge ved ungdomsud-
dannelserne i Aalborg Kommune (2006), hvilket udgør 
respondenterne i den efterfølgende gps baserede aktivitets 
undersøgelse.

surveyperiode

Første del af undersøgelsen er afviklet i perioden 1. 
december 2007 til 1. februar 2008. Der er tale om en 
varm dansk vinterperiode. I december måned var der en 
middeltemperatur på 3,7 ˚C (normal 1,6 ˚C), og månedens 
højeste og laveste temperaturer var på 11,4 ̊ C og -5,3 ̊ C. I 
januar var der en middeltemperatur på 4,0 ˚C (normal -0,2 
˚C). Januar måneds højeste og laveste temperatur var på 
henholdsvis 10,3 ˚C og -3,0 ˚C.

Desuden var der et månedligt nedbør på 62mm i decem-
ber (normal 62mm) og 99mm i januar (normal 54mm) samt 
et månedligt antal solskinstimer i december på 32 timer 
(normal 42 timer) og i december på 39 timer (normal 40 
timer).

Solopgang er medio december kl. 08.53 og solnedgang 
kl. 15.38, hvilket giver 6 timer og 45 minutter med dagslys. 
Medio januar er solopgang kl. 08.48 og solnedgang kl. 
16.11. Dette giver 7 timer og 22 minutter med dagslys i 
januar måned.
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undersøgelsesdesign og metode
I begge undersøgelse er der tale om explorative kvanti-
tativt baserede undersøgelsesdesigns, hvor hovedsigtet 
primært er at teste om sådanne nye undersøgelsesdesign 
er anvendelige i arbejdet med at forbedre kvaliteten af og 
mangfoldigheden i eksisterende og nye byrum. Sekundært 
at svare på en række af spørgsmål der knytter sig til livet i 
byrum anno 2007 i en by som Aalborg.

undersøgelsens gennemgående spørgsmål
Kan de anvendte undersøgelsesdesigns bruges arbejdet 
med at forbedre kvaliteten af og mangfoldigheden i 
eksisterende og nye byrum (svar findes delrapport 1 og 
delrapport 2)

Hvordan opfatter det udsnit af bruttopopulation på ca. 
7.277 unge ved ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune 
(2006) der har svaret på den kvantitative web baserede 
byrums undersøgelser Aalborgs byrum (svar findes del-
rapport 1)

Hvor er den repræsentative respondentgruppe i Aalborgs 
byrum (svar findes delrapport 2)
Hvad laver den repræsentative respondentgruppe i Aal-
borgs byrum (svar findes delrapport 2)
Hvor lang tid bruger den repræsentative respondentgruppe 
på aktiviteterne i Aalborgs byrum (svar findes delrapport 
2)

Ovenstående spørgsmål skal efterfølgende give svaret 
på hvorfor den repræsentative respondentgruppe bruger 
Aalborgs byrum som de gør.

afviklingsperiode
Den kvantitativ web baserede byrums undersøgelse 
dækkende en brutto population på ca. 7.277 unge ved 
ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune (2006), der 
afrapporteres i delrapport 1, blev afviklet fra den 1. decem-
ber 2007 til den 1. februar 2008.

Den gps baserede aktivitets undersøgelse baseret på 
ca. 400 unge fra brutto population på ca. 7.277 unge ved 
ungdomsuddannelser i Aalborg Kommune (2006), der 
afrapporteres i delrapport 2, blev afviklet fra den 1. marts 
2007 til den 1. juli 2008.
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ill. 1 Viser antallet af respondenter som svarer på de enkelte spørgsmål gennem spørgeskemaet (ref. spg.1-30) 

hovedresultater fra delrapport 1 – 
resume

På illustration 1 ses hvordan antallet af respondenter 
der svarer på spørgsmålene er svingende gennem 
spørgeskemaet. På spørgsmål 1 som er respondenternes 
telefonnummer er der 1089 der svarer hvorimod der på 
spørgsmål 29 er 826 der svarer. Dette viser en tendens 
gennem undersøgelsen til at antal svar er variende og 
dermed kvaliteten af hvorvidt svarene er repræsentative.    
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Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

1,4% har ikke internet

68,2 har fritidsjob

31,8% har ikke fritidsjob

98,6% har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

ill. 2 Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill. 4 Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill. 3 Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill. 5 internet i hjemmet 
(n=1032 ref. spg 8)

ill. 6 fritidsjob
(n=1011 ref. spg. 22)

10,5

0,3

11,0

0,2

24,0

0,2

12,3

28,5

50%

50%

50%

27,1

15,2

5,8
4,0

2,2
3,8

0,3

13,8

26,8

31,8

14,2

4,4
0,2 1,3

2,8

16,4

0,9
3,6

23,5

9,7

karakteristik af deltagerne
Illustration 2 viser hvilke skoler/gymnasier respondenterne 
kommer fra. I alt svarede 1025 på dette spørgsmål. Ho-
vedparten af deltagerne i spørgeundersøgelsen kommer 
således fra henholdsvis Aalborg Handelsskole (23,9 %), 
Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium (23,5 %) 
og Aalborg Katedralskole (16,5 %). Kun 0,2 % fra Skolen i 
Hammerbakker, 0,3 % fra International Baccalaureate og 
0,9% fra Aalborg Produktionsskole svarede på spørgeun-
dersøgelsen.

Af drengene og pigerne, der svarede på spørgeundersø-
gelsen (se ill. 3 og 4), var hovedparten 17 og 18 år. Det 
drejer sig om 28,5 % og 27,1 % for drengenes vedkomne 
(n=446) og 26,8 % og 31,8 % hos pigerne (n=585). Der 
var større tilslutning til undersøgelsen blandt pigerne, 139 
flere piger end drenge svarede på spørgsmålene svarende 
til 56,7 %.

Af respondenterne har 98,6 % internet i hjemmet og
68,2 % har et fritidsjob jævnfør illustration 5 og 6.
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ill. 7 Antal respondenterne fra områder i Aalborg Kommune
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opholdstid på et døgn

1,4
1,6

6,8

1,9

1,0

0,5

3,0

9,2

0,4

1,7
2,1

1,0

4,6

12,8

shopping, cafe-besøg, McDonalds etc. i Aalborg city
shopping, cafe-besøg, McDonalds etc. udenfor Aalborg city
væ

re på internettet i hjemmet
læ

se lektier, spise, sove i hjemmet

dyrke sport
væ

re i skole
transport

shopping, cafe-besøg, McDonalds etc. i Aalborg city
shopping, cafe-besøg, McDonalds etc. udenfor Aalborg city
væ

re på internettet i hjemmet
læ

se lektier, spise, sove i hjemmet

dyrke sport
væ

re i skole
transport

public space

private space

public space

private space

ill. 11 Respondenternes gennemsnitlige tidsforbrug, i timer, på 
forskellige gøremål på et gennemsnits døgn til hverdag. Inddelt i 
gøremål i det offentlige rum og i hjemmet (n=910, ref. spg.26)

ill. 10 Respondenternes gennemsnitlige tidsforbrug, i timer, på 
forskellige gøremål på et gennemsnits døgn i weekenden. Inddelt i 
gøremål i det offentlige rum og i hjemmet (n=910, ref. spg.26)

weekenddøgn hverdagsdøgn

timer timer

I undersøgelsen blev respondenterne spurgt, hvorledes de 
bruger deres tid i et weekenddøgn og et hverdagsdøgn. Det 
ses af illustration 8 og 9, at respondenterne bruger næsten 
to tredjedele af deres tid i hjemmet på et weekenddøgn og 
omkring halvdelen af tiden i hjemmet på et hverdagsdøgn. 
Af illustration 10 og 11 ses det, at størstedelen af døgnet 
både til hverdag og i weekenden, henholdsvis 12,8 timer 
og 9,2 timer, bruges på at læse lektier, spise og sove i 
hjemmet. Desuden bruges en stor del af tiden på at være 
på internettet i hjemmet - her er det 4,6 timer i weekenden 
og 3,0 timer til hverdag. 
Til hverdag bruges en stor del af døgnet (6,8timer) på 
at være i skole, men også transport (1,6timer) og sport 
(1,9timer) fylder en del. En beskeden del af tiden bruges 
til shopping, cafe-besøg etc. både i Aalborg city (1,0timer) 
og udenfor (0,5timer). I weekenden bruges en større del 
af tiden på shopping, cafe-besøg etc. i Aalborg city (2,1ti-
mer) og udenfor (1,0timer). Derimod bruges der mindre 
tid på transport (1,4timer) og dyrke sport (1,7timer). At 
respondenterne i gennemsnit bruger 0,4 timer på at være i 
skole på et weekenddøgn kan virke misvisende, men kan 
skyldes en misforståelse i respondenternes læsning af 
spørgsmålet.

17,4 timer i hjemmet

11,8 timer i hjemmet

6,6 timer i det offentlige rum

12,2 i det offentlige rum

ill. 8. Fordelingen af opholdstid i hjemmet og i det offentlige rum på et 
weekenddøgn (n=910, ref. spg.26)

ill. 9. Fordelingen af opholdstid i hjemmet og i det offentlige rum på et 
hverdagsdøgn (n=910, ref. spg.26)

17,4 timer i hjemmet

11,8 timer i hjemmet

6,6 timer i det offentlige rum

12,2 i det offentlige rum

ill. 8. Fordelingen af opholdstid i hjemmet og i det offentlige rum på et 
weekenddøgn (n=910, ref. spg.26)

ill. 9. Fordelingen af opholdstid i hjemmet og i det offentlige rum på et 
hverdagsdøgn (n=910, ref. spg.26)
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ill. 12 Den procentvise fordeling af hvilke forhold respondenderne 
finder har den største betydning for byrummene i Aalborg. (n=835, 
ref. spg.27)

at føle sig tryg ved trafikken 
som f.eks. biler. 

at føle sig beskyttet mod
 kriminalitet og vold

at det ikke blæser eller regner 
kraftigt i byrummene

at man kan bevæge sig uhindret over vej-, 
fortovs eller pladsbelægninger

at der er mulighed for at stå 
og opholde sig

at der er mulighed for at 
sidde på bænke etc. at man kan se på andre 

og på butikker 

at man har mulighed for at tale med 
og høre, hvad andre siger

at man kan jogge, lege, hoppe,
 skate og løbe

at føle at byrummet passer til en 
og ikke er for stort og koldt

at man kan nyde vejret f.eks. 
solen eller stå i skygge

at byrummet har 
et flot design

at man kan gå gennem et grønt 
område, f.eks. en park

8,4% 

15,1% 

5,6% 

7,1% 

5,7% 
5,8% 9,8% 

8,4% 

3,6% 

5,7% 

8,9% 

6,0% 

10,0% 

kvaliteten af park- og byrum
Illustration 12 viser, hvilke forhold respondenterne finder 
vigtigst i forhold til kvaliteten af de byrum de færdes i. Det 
vil sige, hvilke parametre, de unge ser, har betydning, når 
de bevæger sig gennem Aalborgs byrum. Ses der på dia-
grammet ses det, at der er en nogenlunde jævn fordeling 
mellem de 13 forskellige parametre, som respondenterne 
kunne vælge imellem. Dog er den parameter, som flest 
finder vigtigst, at de føler sig beskyttet mod vold og krimi-

nalitet (15,1%). En anden forholdsvis vigtig parameter er, 
at de unge føler sig trygge i trafikken (8,4%). Så generelt er 
trygge forhold af stor betydning for respondenterne.
De mere praktiske forhold, som at der ikke blæser eller 
regner kraftigt (5,6%), at man kan bevæge sig uhindret 
over vej-, fortovs- og pladsbelægninger (7,1%) at man har 
mulighed for at stå og opholde sig (5,7%), at der er bænke 
(5,8%), at byrummet passer til en (5,7%) samt at der er 

mulighed for at jogge, lege etc. (3,6%), synes ikke at have 
samme betydning for de unge. Forhold omhandlende inter-
personel kontakt og eksponering, som at der er mulighed 
for at tale med og høre, hvad andre siger (8,4%), samt at 
se på andre og på butikker (9,8%), har nogen betydning.  
De æstetiske forhold, som grønne områder (10,0%), at 
byrummet har flot design (6,0%) og at man kan nyde vejret 
(8,9%), har forholdsvis stor betydning for de unge.
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18,3%
4,0%

70,0%

14,1%

7,3%

77,7%

ill. 13   (n=835, ref. spg.28) Den procentvise fordeling af hvor 
respondenterne foretrækker at opholde sig, når de går ud med deres 
venner på hverdage i fremtiden.

ill. 14   (n=835, ref. spg.28) Den procentvise fordeling af hvor 
respondenterne foretrækker at opholde sig, når de går ud med deres 
venner på weekenddage i fremtiden.

Aalborg midtby

Aalborg midtby

City syd

City syd

Indenfor 1kms afstand af bopæl

Indenfor 1kms afstand af bopæl

fremtidige opholdssteder
Illustrationerne 13 og 14 viser, hvor respondenterne vil 
opholde sig i fremtiden, hvis de skal ud med vennerne på 
henholdsvis en hverdag og en weekenddag. Det ses, at 
Aalborg midtby helt klart er det mest populære opholds-
sted både til hverdag (77,7%) og i weekenden (70,0%). 
Til hverdag er det andet mest populære at opholde sig 
indenfor en kilometers afstand fra bopælen (18,3%), hvori-
mod det i weekenden er mere populært at tage til City syd 
(14,1%). Denne tendens kan skyldes, at der i weekenden 
er mere tid til at bevæge sig længere væk fra sin bopæl for 
at shoppe og ”hænge” ud med vennerne. 
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kunne færdes indendørs
6,4 %

ikke blive generet af andre i by- og parkrum
7,1 %

bruge by- og parkrum til andet end at gå
7,4 %

der er andre af ”min type” i de områder, jeg færdes

6,9 %

forbedringer af byrum

bade i Aalborg City ud til fjorden

4,3 %

parkerne, gaderne og pladserne er velholdte
15,3 %

parkerne, gaderne og pladserne er renholdte
17,9 %

flere træer og buske i byrummene
8,9 %

andre ikke føler sig generet af mig og mine venner
8,2 %

parkerne, gaderne og pladserne har atmosfære
12,6 %

ill. 15 Diagrammet viser respondenternes ønsker til 
forbedringer af Aalborgs byrum samt en vægtning af 
de enkelte elementer.. Ref. spg. 29. (n =826)

motionere mm. i by- og parkrum f.eks. på gader og i parker

5,1 %

I undersøgelsen blev respondenterne spurgt, hvad 
der vil betyde noget for dem fremover, når de færdes i 
Aalborgs by- og parkrum. Af svarene, som er illustreret 
med nedenstående diagram, ses det overraskende 
nok, at parkerne, gaderne og pladserne er velholdte 
(15,3%) og renholdte (17,9%) er de vigtigste forhold 
for respondenterne. Hvorimod det at kunne færdes 
indendørs (6,4%), at kunne motionere på gader og i 
parker (5,1%), et fjordbad (4,3%) eller at der er andre 
af samme type i området (6,9%)ikke har den store 
interesse.
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14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

4,2 1,2 0,3 0,1 0,1
0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

4,2 1,2 0,3 0,1 0,1
0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

14,0% har ikke egen cykel

92,0% har ikke egen bil

8,0% har egen bil

ill. 21 Antal der har egen 
bil (n=1011 ref. spg. 14)

86,0% har egen cykel

ill. 19 Antal der har egen cykel
(n=1011 ref. spg. 17)

14,6% har egen knallert/scooter

85,4% har ikke egen knallert/scooter

ill. 20. Antal der har egen knallert/scooter 
(n=1011, ref. spg. 19)

58,1% har ikke kørekort

41,9% har kørekort

ill. 23 Antal der har kørekort til 
bil (n=1011 ref. spg. 13)

48,5% har ikke periodekort

51,5% har periodekort

ill. 24 Antallet der har periodekort til bus, tog eller 
anden kollektiv trafik (n=1011, ref. spg. 21)

64,4% har ikke knallertkørekort

35,6% har knallertkørekort

ill. 22 Antal der har kørekort til 
knallert/scooter (n=1011, ref. spg.18)

Aalborg Tekniske Skole og Tekniske Gymnasium

Hasseris Gymnasium

International Baccalaureate

Nørresundby Gymnasium 

Skolen i Hammerbakker

Aalborg Handelsskole

Aalborg Katedralskole

Aalborg Produktionsskole

Aalborg Studenterkursus 

Aalborghus Gymnasium

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

14 har ikke internet

 690 har fritidsjob

 321 har ikke fritidsjob

1018 har internet

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

Ill. xx Antal respondenter fra de forskellige 
skoler/gymnasier(n=1025, ref. spg. 11)

ill.xx Aldersfordelingen af piger (n=585, ref. spg.9)ill.xx Aldersfordelingen af drenge (n=446, ref. spg.9)

ill.xx (n=1032 ref. spg 8) ill.xx(n=1011 ref. spg. 22)

0 knallerter

1 knallerter

2 knallerter

3 knallerter

4 knallerter

5 knallerter

9 knallerter

ill. 16 Fordelingen af antal 
vknallerter/scootere i 
husstande
(n=1004 ref. spg. 20)

77,1

17,0

50%

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

0 biler

1 biler

2 biler

3 biler

4 biler

5 biler

6 biler

ill. 17 Fordeling af antal 
biler i husstande
(n=1011 ref. spg. 16)

16,4

50%

28,7

49,9

3,8 0,7 0,3 0,3

0 kørekort
1 kørekort
2 kørekort
3 kørekort
4 kørekort
5 kørekort
6 kørekort
7 kørekort
8 kørekort
9 kørekort

ill. 18 Fordelingen af antal kørekort til 
bil i husstande
(n=1011 ref. spg.15)

4,5

50%

17,3

27,0

47,3

2,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1

karakteristik af transport
Illustrationerne på denne side er med til at give en generel 
karakteristik af respondenternes transportforhold og de 
midler de har til rådighed i forbindelse med transport. Det 
ses af illustration 16 at 77,1% at respondenternes hus-
stande ingen knallerter har, og at 17% har en knallert. Af 
illustration 17 ses det, at det hyppigst forekomne antal biler 
per husstand er 1 (49,9%). På illustration 18 ses det, at 
der oftest er to kørekort per husstand (47,3), men også at 
forholdsvis mange husstande har tre kørekort (27%). 
Af cirkeldiagrammerne nederst på siden ses det, at 86% 
af respondenterne har egen cykel, men kun 14,6% har 
egen knallert/scooter og 8% har egen bil.  Med hensyn til 
kørekort har 35,6% knallertkørekort og 41,9% har kørekort 
til bil. Ses der på den offentlige transport har 51,5% af 
respondenterne periodekort til enten bus, tog eller anden 
kollektiv trafik.
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transporttid på et døgn

transporttid på et døgn - hverdag

7,5% af døgnet anvendes på transport

ill.25 Respondenternes gennem-
snitlige tidsforbrug på transport i 
hverdagsdøgn (n=914 ref. spg 26)

ill.26 Respondenternes gennem-
snitlige tidsforbrug på transport i 
weekenddøgn (n=915 ref. spg 26)

transporttid på et døgn - weekend

6,25% af døgnet anvendes på transport

Af illustration 25 og 26 ses, hvor stor en del af døgnet 
respondenterne i gennemsnit bruger på transport i løbet 
af et døgn i weekenden og til hverdag. Det ses, at respon-
denterne i gennemsnit bruger 7,5% af et hverdagsdøgn på 
transport, hvilket svarer til næsten to timer. På et weekend-
døgn er det 6,25% af tiden der bruges til transport, hvilket 
svarer til halvanden time. 
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valg af transportform

valg af transportform

pris

hastighed

nemt - få stop

bekvemt

skal give motion

godt for miljøet

26,2

32,8

18,5

10,7

3,9

7,8

ill. 27 Parametre der har indflydelse på valget af transportform. Fordelingen viser antal 
respondenter ud fra, hvad de tillægger størst betydning (n=957, ref. spg.24)

50%

På nedenstående diagram er der vist den procentvise 
fordeling af hvilke forhold, der har størst betydning for 
respondenterne, når de skal vælge transportform. Det 
ses, at den parameter, der har størst betydning for flest 
respondenter, er hastigheden hvilket hele 32,8% finder 
vigtigst. Derudover har prisen for transportydelsen også 
stor betydning for mange (26,3%). De to parametre som 
færrest respondenter finder, har størst betydning er, at 
det skal give motion (3,9%), og at det skal være godt for 
miljøet (7,8%). 
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forbedring af transportforholdene

flere cykelstier
9,9 %

bilfri midtby i City
9,3 %

gratis bycykler
9 %

flere busafgange
21,6 %

gratis busser
29,8 %

andre busruter
12,2 %

flere bilfri gader i City
8,3 %

Respondenterne blev i undersøgelsen spurgt om, hvilke 
forhold der var vigtigst for dem, hvis de skal kunne komme 
bedre rundt  i Aalborg kommune. Her er det specielt flere 
busafgange (21,6%) og gratis busser (29,8%), der har 
størst betydning for flest respondenter. Derimod har det 
mindre betydning med flere bilfri gader i City (8,3%), gratis 
bycykler(9%), bilfri midtby i City (9,3%) og flere cykelstier 
(9,9%). At lave andre busruter har dog nogen betydning for 
respondenterne (12,2%). 

ill. 28 Diagrammet viser respondenternes ønsker til 
forbedringer af Aalborgs trafikforhold samt en vægtning 
af de enkelte muligheder. Ref. spg. 25. (n =951)
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