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En resvanestudie genomfördes i mars-april 2011 för att 
kartlägga resmönster vintertid i Kiruna, för att se vilka 
faktorer som påverkar val av transportslag och hur  
vinterklimatet påverkar gång och cykling. 

Resultat
Studien visar att resmönstren i Kiruna skiljer sig tydligt från 
ett medelvärde för svenska kommuner i samma storlek. 
Resor med bil är betydligt vanligare i Kiruna, medan kollek-
tivtrafik och cykeltrafik utgör små andelar av resandet.

Användning av olika transportslag

Slutsatser
Undersökningen tyder på en potential för ökat gående i 
Kiruna, vilken kan tas tillvara i en framtida trafikstrategi.
Tillgång till sol längs trottoarer och cykelvägar bör tas  
hänsyn till när nya stråk planeras.
Bland olika faktorer förknippade med vinterklimat upplevs 
halka som särskilt negativt. Gång- och cykelstråk kan priori-
teras i drift och underhåll av gator och gångstråk vintertid.
I områden med vinterklimat är det viktigt att dessa frågor 
finns med från ett tidigt stadium i planeringen.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes som postenkät med  
en påminnelse.
Antal svarande: 514 personer
Svarsfrekvens: 34 %
Medelvärde hushållets storlek: 2.8 personer
Medelvärde antal bilar per hushåll: 1.4
Medelålder: 49 år
Kön: män 50.5 %, kvinnor 49.5 %
Boende: villa 45 %, radhus 10 %, flerfamiljshus 43 %,  
annat 2 %
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För klimatfaktorer angavs sol ge den mest positiva effekten 
på intresse av att välja gång eller cykel som transportsätt. 
Halka, vind och nederbörd visar negativa effekter. Vinterkli-
matet påverkar cykeltrafiken mer negativt än gångtrafiken.
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