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INTRO

Kun hver fjerde tur
er til arbejde
Når der tales om borgernes daglige mobilitet, er blikket ofte rettet
mod pendling til arbejde. Imidlertid er fritidsturene klart i overtal i
hverdagen i Business Region Aarhus, og borgerne køber ind, lige så
ofte som de transporterer sig til arbejde eller uddannelse.
Når borgerne i Business Region Aarhus foretager sig
noget til hverdag, er det 50 pct. af gangene med fritid
som formål. Det kan være besøg hos venner eller
familie, sportsaktivitet, en tur på biblioteket eller til
lægen. Den anden halvdel af turene deles næsten
ligeligt mellem indkøb og transport til arbejde eller
uddannelse.
Fritids- og indkøbsaktiviteternes store betydning
viser, at det er lige så vigtigt med et godt udbud af
daglige faciliteter som adgang til arbejdspladser, når
det gælder om at fastholde og tiltrække borgere.

Særligt indkøbsturene, men også fritidsturene er
mere lokalt orienterede end pendlingen til arbejde,
og langt de fleste af turene har destination i den
kommune, hvor borgeren bor.
Men trods alt ender 13 pct. af indbyggernes fritidsture og 8 pct. af indkøbsturene i en anden kommune
i Business Region Aarhus. Fritids-tilbud og indkøbsmuligheder i én kommune kan dermed også være til
gavn for borgere i en anden kommune, og er således
med til at binde kommunerne sammen i byregionen.

Jyllandskorridoren
Viden om borgernes aktiviteter og rejsemønstre i hverdagen er afgørende for forståelsen af byernes roller og
funktioner.
Analysen ”Hverdagsmobilitet – indkøb og fritid” medvirker
sammen med ”Trængselsbilleder” og ”Business Region
Aarhus – Pendlingsanalyse” til at tegne et billede af borgernes daglige bevægelsesmønstre og -muligheder i Vestdanmark og bidrager til at identificere nye samarbejdsbehov
på tværs af kommune- og regionsgrænser.
Analysen er et led i Jyllandskorridorsamarbejdet om at
skabe et fælles vidensgrundlag, der kan bidrage til det
strategiske udviklingsarbejde både i byregionen og i den
vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge.

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Hverdagens mobilitet
Fritidsture udgør halvdelen af
hverdagens ture

26%
Fritid
Indkøb
Arbejde og
uddannelse

23%

Hvad er formålet med borgernes ture? Figuren viser fordelingen af ture, foretaget af
borgere i Business Region Aarhus. Afrunding kan betyde, at totaler ikke giver 100.
Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

Data til analysen stammer fra Transportvaneundersøgelsen, som
gennemføres af DTU med det formål at kortlægge den danske
befolknings trafikale adfærd. Data indsamles gennem cirka 125.000
interviews.
De ture, borgerne tager i dagligdagen, er inddelt efter formål. I analysen
indgår ture til indkøb, fritid og arbejde/uddannelse.
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50%

Datagrundlag

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af
dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m.
Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål som for
eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller
til lægen.
Ture til arbejde/uddannelse inkluderer pendling til arbejde, uddannelse
og daglig transport til skole.

JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Fritid

Indkøb

Arbejde og
uddannelse

50%

26%

24%

...af rejserne inden for den enkelte
kommune har fritid som formål

...af rejserne inden for den enkelte
kommune har indkøb som formål

...af rejserne inden for den enkelte kommune
har arbejde eller uddannelse som formål

48%

13%

39%

...af rejserne mellem kommuner i Business
Region Aarhus har fritid som formål

...af rejserne mellem kommuner i Business
Region Aarhus har indkøb som formål

...af rejserne mellem kommuner i Business
Region Aarhus har arbejde eller uddannelse
som formål

60%

9%

31%

...af rejserne til Business Region Aarhus
har fritid som formål

...af rejserne til Business Region Aarhus
har indkøb som formål

...af rejserne til Business Region Aarhus
har arbejde eller uddannelse som formål

59%

9%

32%

...af rejserne ud af Business Region Aarhus
har fritid som formål

...af rejserne ud af Business Region Aarhus
har indkøb som formål

.
..af rejserne ud af Business Region Aarhus
har arbejde eller uddannelse som formål

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen. Ture til arbejde og uddannelse inkluderer pendling til arbejde, uddannelse og daglig transport til skole.
Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Hvor tager borgerne hen?
Fritid
Indkøb
Arbejde og
uddannelse

13%

81%

8% 2%

90%

21%

74%
Egen kommune

5%

Øvrige BRA

6%

Vestdanmark

Hvor langt kører borgerne?
Fritid

Indkøb

Arbejde og
uddannelse

13,5 km

6,9 km

15,2 km

Figuren viser, hvor stor en andel af borgernes ture, der går til hhv. egen
kommune, øvrige BRA og Vestdanmark, fordelt på formål. Vestdanmark er
Fyn og Jylland uden for BRA.
Tabellen viser gennemsnitlige afstande for borgernes ture fordelt på formål.
Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Fritidsture

Indkøbsture

– til andre kommuner i BRA

– til andre kommuner i BRA

10%

4%
20%

7%

9%

4%

8
23%

28%
11%

10%

9%

3%

25%

15%

17%

28%

26%

21%

3%

0%

5%
15%

20%

18%

Kortet viser andelen af fritidsture med udgangspunkt i kommunen,
der går til andre kommuner i Business Region Aarhus.

Kortet viser andelen af indkøbsture med udgangspunkt i kommunen,
der går til andre kommuner i Business Region Aarhus.

Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.

Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Fritidsture

Indkøbsture

– fra andre kommuner i BRA

10%

– fra andre kommuner i BRA

23%

7%

11%

8%

6%
9%

14%

24%

28%

7%

9%

7%
12%

24%

15%

7%

21%

10%
2%

15%

12%
0%

5%

Kortet viser andelen af fritidsture med destination i kommunen,
der foretages af borgere fra andre kommuner i Business Region Aarhus.

Kortet viser andelen af indkøbsture med destination i kommunen,
der foretages af borgere fra andre kommuner i Business Region Aarhus.

Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.

Kilde: Region Syddanmark på basis af Transportvaneundersøgelsen.
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Randers

Viborg

Favrskov

10

Norddjurs
Syddjurs

Silkeborg
Aarhus
Skanderborg

Horsens

Odder
Samsø

Hedensted
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JYLLANDSKORRIDOREN
Business Region Aarhus

Fritid og indkøb tæt på hjemmet
Selv om globale forhold i stigende grad påvirker dagligdagen, betyder det ikke, at stedets betydning bliver
mindre. For vi lever lokalt. Tre fjerdedele af de daglige ture i Business Region Aarhus går til fritidsaktiviteter
og indkøb, og de sker i langt overvejende grad i den kommune, man bor i. De kommunalpolitiske beslutninger, der træffes på detail-, fritids- og kulturområdet, har derfor afgørende betydning for, hvordan
borgerne oplever hverdagen, og for evnen til at fastholde og tiltrække både borgere og arbejdspladser.

Fritids- og indkøbsture vejer tungt i det, man foretager sig til hverdag,
og selv om der er gradsforskelle, præger de lokale ture i høj grad
billedet af hverdagsmobiliteten i samtlige 12 kommuner.
Ses der bort fra Samsø, hvor det daglige rejsemønster i sagens natur
er særligt lokalt, spænder andelen af indkøbsture, som foregår inden
for kommunens grænser, fra 66 pct. i Hedensted til 96 pct. i Aarhus
og Horsens kommuner. Fritidsturene er i gennemsnit lidt længere,
men også her foretages turene oftest i den kommune, man bor i.
Borgerne bruger altså deres egen kommune til langt de fleste gøremål
uden for arbejdstiden, og det giver alle kommuner et stort politisk
råderum til at påvirke den daglige livskvalitet – måske større end
man aner.

Særligt i de større kommuner er borgerne orienteret mod deres egen
kommune. For eksempel tager under 5 pct. af borgerne i Aarhus,
Viborg, Horsens og Randers kommuner over kommunegrænsen for at
handle ind.
Det er rundt om Aarhus, man finder de kommuner, som er mest
integreret med de øvrige kommuner i Business Region Aarhus. Det er
særligt udtalt i Favrskov Kommune, hvor 28 pct. af fritidsturene og
ligeledes 28 pct. af indkøbsturene har destination i andre kommuner
i Business Region Aarhus.
I nogle af de kommuner, som ligger i randen af byregionen, er der
flere, som i dagligdagen bruger kommuner uden for Business Region
Aarhus. Det gælder særligt Hedensted, hvor hver ottende indkøbstur
foretages uden for byregionens grænser.

-- byer i bevægelse // byregioner.dk --
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FAVRSKOV

Favrskov
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturene hen?

0,2%

13,8 km

4%

12

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

28%

8,5 km

72%

...rejser borgerne i
Favrskov Kommune i gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Favrskov Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

28%

68%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

0%

0,2%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

2%

11,2 km

0,4%
28%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

Øvrige BRA

7,0 km

85%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Favrskov
Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Favrskov
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

70%

14%
Egen kommune

Øvrige BRA

1%

0,2%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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HEDENSTED

Hedensted
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Hvor går indkøbsturen hen?
17%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

Indkøb

0,2%

14,6 km
...rejser borgerne i
Hedensted Kommune i
gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Hedensted Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune

15%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

68%

Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

10,7 km

66%

18%

16%

Øvrige BRA

Vestdanmark

0%
Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

14,1 km

16%

6,2 km

87%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Hedensted
Kommune

...rejser de besøgende på
fritidsture i Hedensted
Kommune i gennemsnit
Egen kommune

15%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

69%

5%
Egen kommune

Øvrige BRA

8%

0%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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HORSENS

Horsens
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

0,3%
6%

13,6 km

15%

14

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

96%

...rejser borgerne i
Horsens Kommune i
gennemsnit på fritidsture

5,7 km
......rejser borgerne i
Horsens Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

79%

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

Egen kommune

3%

1%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?
6%
0,4%

12,3 km

15%

5,8 km

89%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Horsens
Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Horsens
Kommune i gennemsnit
Egen kommune

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

79%
Egen kommune

10%

1%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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NORDDJURS

Norddjurs
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

0,1%
2%

16,2 km

20%
Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

89%

...rejser borgerne i
Norddjurs Kommune i
gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Norddjurs Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

77%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

9%

1%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

2%

16,6 km

1%
23%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

8,1 km

5,5 km

92%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Norddjurs
Kommune

...rejser de besøgende på
fritidsture i Norddjurs
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

74%

Egen kommune

8%

0%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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ODDER

Odder
Fritid

Indkøb

Hvor går turene i
fritiden hen?

Hvor går indkøbsturen hen?
21%

16

12,3 km

2%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

7,1 km

79%

...rejser borgerne i Odder
Kommune i gennemsnit
på fritidsture

...rejser borgerne i Odder
Kommune i gennemsnit
til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

76%

20%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

1%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

1%
21%

Øvrige BRA

0%

12,2 km

2%

5,9 km

87%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl til
indkøb i Odder Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Odder
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

77%

Egen kommune

12%

1%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.

-- byregioner.dk // byer i bevægelse --

RANDERS

Randers
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

10%

5%
0,3%

12,4 km

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

93%

...rejser borgerne i
Randers Kommune i
gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Randers Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

85%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

7,5 km
3%

Øvrige BRA

Vestdanmark

0%
Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

4%
10%

4%

11,6 km

0,1%

6,3 km

92%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Randers
Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Randers
Kommune i gennemsnit
Egen kommune

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

86%

7%
Egen kommune

Øvrige BRA

1%

0%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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SAMSØ

Samsø
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

18

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?
100%

1%

5%
1%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

12,1 km

6,4 km

...rejser borgerne i Samsø
Kommune i gennemsnit på
fritidsture

...rejser borgerne i Samsø
Kommune i gennemsnit til
indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

93%

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

Egen kommune

0%

0%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?
3% 8%
2%

15,6 km

100%

6,4 km
...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl til
indkøb i Samsø Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Samsø
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

87%
Egen kommune

0%

0%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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SILKEBORG

Silkeborg
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

6%
0,3%

13,8 km

11%
Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

89%

...rejser borgerne i
Silkeborg Kommune i
gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Silkeborg Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

82%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

10%

1%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?
7%

13,2 km

1%

11%
Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

7,2 km

6,2 km

91%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Silkeborg
Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Silkeborg
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

82%

7%
Egen kommune

Øvrige BRA

2%

0,2%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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SKANDERBORG

Skanderborg
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

1%
4%

15,4 km

25%

20

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

7,6 km

74%

...rejser borgerne i
Skanderborg Kommune i
gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Skanderborg Kommune
i gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

70%

26%

Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

Øvrige BRA

0,1%

0%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?
1%

15,0 km

4%
24%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

6,4 km

85%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Skanderborg
Kommune

...rejser de besøgende på
fritidsture i Skanderborg
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

70%

Egen kommune

12%

2%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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SYDDJURS

Syddjurs
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

1%
1%

15,5 km

23%
Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

8,5 km

82%

...rejser borgerne i
Syddjurs Kommune i
gennemsnit på fritidsture

...rejser borgerne i
Syddjurs Kommune i
gennemsnit til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

76%

17%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

1%

0%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

0,5%

19,1 km

2%
24%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

Øvrige BRA

7,3 km

91%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl
til indkøb i Syddjurs
Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Syddjurs
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

73%

Egen kommune

9%

0,2%

0%

Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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VIBORG

Viborg
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

0,4%
9%

13,7 km

7%
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Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

92%

...rejser borgerne i Viborg
Kommune i gennemsnit
på fritidsture

...rejser borgerne i Viborg
Kommune i gennemsnit
til indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

84%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?
7%
Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

8,6 km
4%

4%

Øvrige BRA

Vestdanmark

0,1%
Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

8%
0,1%

13,3 km

7,7 km

90%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl til
indkøb i Viborg Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Viborg
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

84%

Egen kommune

6%

4%

Øvrige BRA

Vestdanmark

0%
Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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AARHUS

Aarhus
Fritid
Hvor går turene i
fritiden hen?

Indkøb
Hvor går indkøbsturen hen?

9%

96%

1%
3%

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

12,6 km

5,4 km

...rejser borgerne i Aarhus
Kommune i gennemsnit
på fritidsture

...rejser borgerne i Aarhus
Kommune i gennemsnit til
indkøb

Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

87%

3%
Egen kommune

Hvor kommer
de besøgende på
fritidsture fra?

Egen kommune
Øvrige BRA
Vestdanmark
Øvrige Danmark

1%

0,1%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Hvor kommer de handlende i kommunen fra?

0,4%
9%

Øvrige BRA

12,9 km

3%

7,1 km

91%

...rejser de handlende i
gennemsnit fra bopæl til
indkøb i Aarhus Kommune

...rejser de besøgende
på fritidsture i Aarhus
Kommune i gennemsnit
Egen kommune
Øvrige BRA

Vestdanmark

Øvrige Danmark

87%
7%
Egen kommune

Øvrige BRA

1%

0,1%

Vestdanmark

Øvrige Danmark

Indkøbsture er alle ture med indkøb som formål dvs. både indkøb af dagligvarer og andre forbrugsvarer såsom elektronik, tøj m.m. Fritidsture inkluderer ture med en række forskellige formål
som for eksempel idrætsaktivitet, familiebesøg, en tur på biblioteket eller til lægen.
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-- 9272 // Mediegruppen as --

BYREGIONER I DANMARK

Som en del af det jyske og fynske
samarbejde i Jyllandskorridoren arbejder
Region Syddanmark og Business Region
Aarhus med at styrke vidensgrundlaget
i Jyllandskorridoren og udviklingen
i hele Vestdanmark.
Rapporten ”Jyllandskorridoren – Tema:
Hverdagsmobilitet – indkøb og fritid”
er en del af dette arbejde.

