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Telearbejdets betydning
for persontransporten
Et mindre transportbehov er en af de fordele ved telearbejde der oftest bliver fremhævet. I denne artikel problematiseres denne besparelse. Den direkte besparelse beregnes til at være under 1% af den samlede persontransport. Samtidig vil en række
afledte effekter af telearbejde stimulere transporten. Det er derfor ikke utænkeligt at
øget udbredelse af telearbejde vil betyde mere transport på lidt længere sigt.
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Herhjemme har transporteffekterne spillet en
langt mindre fremtrædende rolle i debatten omkring
telearbejde. En af årsagerne hertil kan være at transportproblemerne omkring de større byer ikke er så
presserende, men det har givetvis også spillet en
rolle at der har været en udbredt skepsis mht. mulighederne for at reducere transporten ad denne vej.
Den hidtil eneste danske undersøgelse er gennemført for Transportrådet af PLS Consult i samarbejde
med Center for Tele-Information, ITAI og Danmarks miljøundersøgelser. Resultaterne i nærværende artikel bygger i høj grad på denne undersøgelse.

Indledning
Informationssamfundet bliver ofte fremstillet som
et mere miljøvenligt samfund. Produktion af information sviner ikke og information kan transporteres
over store afstande stort set uden brug af fysiske
ressourcer. Det mest konkrete bud på hvordan informationsteknologien kan hjælpe miljøet er øget brug
af telearbejde: Ved at muliggøre arbejde i hjemmet
eller i et nærliggende telecenter kan behovet for arbejdsrelateret persontransport reduceres væsentligt.
Især i USA har man set øget brug af telekommunikation som en mulighed for at løse de transport- og
miljøproblemer, der er forbundet med den stadigt
stigende private bilkørsel, og der blev i sidste halvdel af 80’erne igangsat flere forsøg med telearbejde.
Telearbejde blev set som en måde hvorpå man kunne løse et presserende problem uden at træde på alt
for mange ligtorne i det politiske establishment ved
at indføre øgede afgifter på benzin, road- pricing
e.l.

Forskellige transporteffekter
Til trods for omfattende rapporter fra udenlandske
transport- og energimyndigheder og et stort antal
videnskabelige publikationer om transportkonsekvenserne af telependling er man dog stadig langt
fra en endelig afklaring af, hvilke konsekvenser telependling vil have for persontransport. Især er der
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over udbredelsen af telearbejde i England fra 0,26
til 4,6% af arbejdstyrken (Enemark & Kristensen
(1997)). Den mest omfangsrige undersøgelse, der
hidtil er lavet om udbredelsen af telearbejde i Europa, vurderer at ca. 1% af arbejdsstyrken er telearbejdere. En af grundene hertil er manglende konsensus mht. hvordan telearbejde skal defineres (jvnfr. Lars Qvortrups artikel).
I Danmark, hvor der ved projektets start ikke eksisterede nogle danske undersøgelser, blev potentialet for telearbejde indenfor forskellige erhvervsgrupper vurderet på baggrund af et antal virksomhedsinterview. Sideløbende hermed lavede Forskningsministeriet en undersøgelse, der også vurderede potentialet med en nogenlunde identisk metode.
Begge undersøgelser vurderede at telearbejde i dag
omfatter i omegnen af 10.000 eller ca. en halv procent af arbejdsstyrken. Potentialet vurderedes dog
til at være langt højere.

en betydelig usikkerhed mht. nogle af de mere langsigtede effekter.
Den umiddelbare konsekvens af telearbejde vil
oftest være mindre transport mellem bopæl og arbejdssted. Det er dog ikke altid der sker en nedsættelse af transportarbejdet, idet ikke alle telearbejdere vil arbejde på deres bopæl hele dagen. Oftest vil
det f.eks. være nødvendigt at tage ind til et møde
enten på arbejdspladsen eller hos en samarbejdspartner, kunde eller lign. Hvis det under alle omstændigheder er nødvendigt at tage ind på arbejdspladsen, medfører telearbejde blot en tidsmæssig
forskydning af transportarbejdet. Ændringerne i det
totale transportarbejde er således kun én blandt flere effekter. Telearbejde kan også være med til at reducere myldretidsproblemer, idet den øgede fleksibilitet som følge af telearbejde giver bedre mulighed for en mere jævn fordeling af trafikken over
døgnet.
En tredje effekt er ændringer i den relative fordeling mellem forskellige transportformer. Disse ændringer kan bl.a. skyldes, at fordelingen mellem
korte og lange ture ændres, og at der ofte er et snævert samspil mellem transportformer og turlængde.
I lande hvor bilen er det altdominerende transportmiddel er denne problemstilling dog mindre relevant – i hvert fald på kort sigt, og det er formentlig
den vigtigste årsag til at denne problemstilling er
forholdsvis ringe belyst. Til gengæld kan antallet af
passagerer pr. køretøj evt. have en vis betydning også i lande hvor cykel og kollektiv transport har en
underordnet betydning.
I det følgende vil hovedvægten blive lagt på telependlingens betydning for det totale transportarbejde, men andre aspekter af transportmønstret vil dog
også blive inddraget. Påvirkningen af miljøet hænger i høj grad sammen med påvirkningen af den
samlede bilkørsel målt i km. Der er dog ikke tale
om nogen entydig sammenhæng, idet miljøpåvirkningen også afhænger af antallet af koldstarter, og
af hvor glidende trafikken forløber.

Effekter af telearbejde
på det samlede transportarbejde
Effekten af telependling for den samlede transportmængde afhænger dels af den direkte effekt (substitutionseffekten), dels af de afledte effekter, der både
påvirker de rammebetingelser, hvorunder transporten foregår og de enkelte telependleres adfærd. Følgende parametre er af betydning for, hvordan den
samlede transportmængde vil blive påvirket:
1. Substitutionseffekter
– Antallet af telependlere (udbredelse)
– Antal hele dage der telependles (frekvens)
– Afstand mellem arbejdssted og bopæl (distance)
2. Adfærdseffekter (kort sigt)
– Betydning for andre transportformål
– Betydning for andre familiemedlemmers
transport
3. Adfærdseffekt (lang sigt)
– Antallet af privatbiler
– Ændret bosætning
– Mere fleksibelt valg af arbejdsplads
4. Rammebetingelser (kort sigt)
– Betydning af færre trafikpropper
5. Rammebetingelser (lang sigt)
– Betydning for offentlig transport
– Betydning for lokalisering af virksomheder
– Regionaludvikling

Udbredelsen af telearbejde
Der er endnu ikke offentliggjort nogen egentlig empirisk baseret undersøgelse af udbredelsen af telearbejde i Danmark. Det er derfor nødvendigt at basere
sig på kvalitative skøn kombineret med resultater
fra udenlandske undersøgelser. Der er stor forskel
på hvor udbredt telearbejde vurderes at være i forskellige undersøgelser. F.eks. varierer estimaterne
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restille sig, at telependlere foretager flere korte ture.
Amerikanske og hollandske undersøgelser tyder
imidlertid ikke på, at der vil komme en sådan effekt. Netop dette punkt er meget diskuteret i USA,
idet det for nogen forureningstyper ikke er antallet
af kilometer men antallet af koldstarter, der er afgørende. Det gælder f.eks. for udledningen af CO,
der spiller en langt mere fremtrædende rolle i den
amerikanske debat. Teoretisk set kan flere men kortere ture således i nogle henseender have en negativ
effekt på miljøet. Hidtidige undersøgelser peger dog
på, at den samlede miljøeffekt er positiv. I Danmark
kombinerer kun 15% af alle ture flere turformål (i
USA udgør kombinerede ture op til 45%).
Set i en dansk sammenhæng vil denne problemstilling være noget anderledes, idet længden af turene kan have betydning for valg af transportmiddel
og derfor bidrage yderligere til en positiv miljøeffekt. Desværre er der ingen udenlandske undersøgelser der kan belyse dette spørgsmål, men det er
i Danmark påvist, at de lette transportmidler ikke
overraskende har den største markedsandel for ture
på under fem km.
Der har været en del diskussion om, hvorvidt telependleres transportarbejde rent faktisk vil blive
reduceret. F.eks. har det været anført, at hjemmearbejde afføder større sociale behov og dermed øger
transport til f.eks. forlystelser og indkøb. De ovenfor nævnte undersøgelser tyder ikke på et øget
transportarbejde til andre formål – snarere tværtimod. Dette skal dog ses i lyset af de mange deltidstelependlere og for amerikanske undersøgelsers
vedkommende, at de er foretaget i et område, hvor
afstandene er store. Dvs. at de fleste har et betydeligt transportforbrug, selvom de telependler en til to
dage om ugen. Et bredere gennemslag af telependling til også at omfatte grupper med et mindre
transportforbrug, vil sandsynligvis kunne ændre
dette forhold.
Betydningen af andre familiemedlemmers adfærd er også blevet undersøgt. Der er imidlertid ingen entydige resultater af disse undersøgelser. Der
er dog ingen tegn på at telependling øger andre familiemedlemmers transportarbejde. Tværtimod har
nogle undersøgelser indikeret, at telependleres familiemedlemmer har mindre transportarbejde end
andre. Det ville ellers være naturligt at forvente, at
samleveren ville overtage en del af de nødvendige
ærinder i forbindelse med transport til og fra arbejde. Også her er det imidlertid vigtigt at tage hensyn

Langt fra alle af disse effekter er blevet undersøgt
empirisk, men der er dog mulighed for at vurdere
de vigtigste effekter – især på kort sigt.
Substitutionseffekter
Betydningen af telependling for den samlede transportmængde afhænger dels af, hvor mange der telependler, dels af hvor ofte der telependles hele dage,
og endelig af hvor langt de bor fra deres arbejdsplads. Hidtidige undersøgelser peger alle på en betydelig substitutionseffekt pr. telependler.
De fleste undersøgelser peger på, at en telependler i dag typisk sidder hjemme 1-2 dage om ugen.
Der vil dog også være en gruppe, der kun lejlighedsvis vil komme ind på deres arbejdsplads. Det
gælder f.eks. de såkaldte mobilarbejdere, der bruger
en stor del af deres tid på kundebesøg. For denne
gruppe vil kun en mindre del af den samlede transport kunne substitueres med telekommunikation. Til
gengæld er deres transportarbejde større, og besparelsen i absolutte tal mindst lige så stor som for andre typer af telearbejdere.
Der har været en del diskussion om, hvor langt
telependlere har til deres arbejdssted og dermed
hvor stor en besparelse i det daglige transportarbejde der kan opnås. De erhvervsgrupper, hvori telependling i første omgang forventes at få den største
udbredelse, er især de højtuddannede og de forholdsvis vellønnede. Disse grupper har generelt
længere til arbejde end gennemsnittet.
Ydermere vil det være naturligt at antage, at de,
der vælger at telependle, har længere til arbejde end
medarbejdere, der foretrækker at komme på arbejdspladsen hver dag. Denne formodning er underbygget af at telependlere, der bor langt væk, har
haft flest hele hjemmearbejdsdage.
En tredje faktor, der har betydning for telependlernes potentielle transportbesparelse er, at telependling globalt set især er blevet implementeret i
områder med store transportproblemer og afstande
f.eks. i Los Angeles-området. Telependling er dog
også udbredt i tyndt befolkede områder, f.eks. i
Sverige og Finland.
Adfærdseffekter (kort sigt)
En del af transporten til og fra arbejde foregår som
led i en turkæde. F.eks. kan indkøb, bringning og
afhentning af børn m.v. foregå på vej til og fra arbejde. Derfor kan transportarbejdet til andre formål
stige som følge af telependling. Man kan derfor fo-
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lependling kun har været anvendt i NCR’s danske
afdeling i mindre end et år, er der allerede et par
medarbejdere, der er flyttet betydeligt længere væk,
og for hvem muligheden for telependling har været
en vigtig faktor i deres beslutning.
Ændret bosætning som følge af telependling kan
meget let mere end opveje den positive transporteffekt. Dels fordi folk vil få længere til arbejde, dels
fordi en generelt mere spredt bosætning vil kunne
medføre en forøgelse af transport til andre formål.
Til gengæld kan en ændret bosætning give betydelige velfærdsgevinster på andre områder, f.eks. udvikling af udkantsområder.
Telependling vil også indgå som en parameter
ved skift af arbejdsplads. Der er flere eksempler på
telependlere, der har taget ansættelse i en helt anden
del af landet, og hvor dette kun har været muligt,
fordi det kun er nødvendigt at komme på arbejdspladsen et par gange om ugen. Ligesom i tilfældet
med ændret bosætning kan også denne effekt mere
end opveje den forventede transportreduktion. Til
gengæld vil telependling være med til at give et mere fleksibelt arbejdsmarked. Flere amerikanske
virksomheder nævner denne faktor som den vigtigste for at indføre telependling. Virksomheder i Californien, der ønsker at tiltrække de bedste specialister inden for et fagområde accepterer til gengæld,
at nogle af deres ansatte bor f.eks. i Alaska og kun
er fysisk til stede en gang imellem.

til, hvor undersøgelserne er blevet lavet. F.eks. i Californien er der næsten een bil pr. udstedt kørekort,
og telependling vil derfor kun i mindre grad påvirke
andre familiemedlemmers adgang til bil. I familier
med kun en bil er det mere sandsynligt, at telependling vil øge andre familiemedlemmers bilkørsel. En
hollandsk undersøgelse, der primært omfatter husstande med kun en bil, indikerer imidlertid – på linie med de amerikanske undersøgelser – ligeledes
et mindre forbrug af bilkørsel for resten af husstanden.
Adfærdseffekt (lang sigt)
De fleste forsøg med telependling er af forholdsvis
nyere dato, og der findes ikke egentlige undersøgelser af de mere langsigtede effekter af telependling.
Der er dog flere, der har gjort sig overvejelser over,
hvilke langsigtede effekter, telependling kan tænkes
at medføre for adfærd og rammebetingelser (Gillespie m.fl., 1995). Disse overvejelser går generelt i
retning af effekter, der kan tænkes at øge transporten.
En enkelt biltransportreducerende effekt kan dog
tænkes at komme til at spille en rolle i kombination
med andre faktorer: Telependling kan reducere behovet for en personbil og dermed reducere antallet
af biler i nogle husstande. Da erfaringerne taler for,
at transportadfærden i høj grad påvirkes af, om man
har bil eller ej (Bjørner, 1994), vil dette i sig selv
give en reduktion i både biltransporten og den samlede transport.
Den vigtigste langsigtede adfærdseffekt vil imidlertid formentlig være en stigning af afstanden mellem bopæl og arbejde. Denne effekt vil fremkomme
som en kombination af folks bosætningsmønster og
valg af arbejde. Nærhed til arbejdsplads vil naturligt
spille en mindre rolle for telependlere end for medarbejdere, der skal ind på arbejdsstedet fem gange
om ugen.
Flere amerikanske undersøgelser inddrager dette
forhold, men de er alle lavet over en forholdsvis
kort tidsperiode, og selv om erfaringer fra Californien indikerer, at bosætning kan få en endda væsentlig betydning, er det opfattelsen blandt amerikanske telearbejdsforskere, at erfaringerne er for
blandede til, at man kan sige noget entydigt. Selvom der ikke findes nogen samlet undersøgelse af
dette forhold, er der dog en del eksempler på, at
medarbejdere er flyttet længere væk, efter at de har
fået muligheden for at telependle. Til trods for at te-

Rammebetingelser (kort sigt)
Ændringer af rammebetingelserne er de forandringer af rammerne for den enkelte aktørs handlen, der
sker som følge af en større generel udbredelse af telependling. Der er således tale om effekter, som den
enkelte virksomhed eller telependler kun har begrænset mulighed for at påvirke ved sine egne handlinger. Da der er tale om ændringer på det samfundsmæssige niveau, er et bredt gennemslag af telependling en forudsætning for, at der overhovedet
sker nogen mærkbare ændringer i rammebetingelserne. Da telependling endnu kun er i sin vorden, er
der således tale om effekter, som endnu er særdeles
vanskelige at undersøge empirisk, og hidtidige feltforsøg ikke bidrager til viden om.
De amerikanske undersøgelser taler for, at den
mest umiddelbare effekt af en udbredt anvendelse af
telependling vil være mindre trafik og ikke mindst
mindre myldretidstrafik. Da telependling ikke blot
kan anvendes til at arbejde hjemme hele dage, men
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Transporteffekterne af telependling i Danmark
For at kunne beregne transporteffekten i Danmark
er udarbejdet to scenarier for udbredelse af telependling på fem års sigt, et minimumsscenarie hvor
2,2% af arbejdsstyrken antages at telependle i gennemsnit 1,2 gange om ugen og et maksimumsscenarie hvor 8,2% af arbejdsstyrken antages at telependle i gennemsnit 2 gange om ugen. Under disse
antagelser kan transporteffekterne beregnes med
udgangspunkt i data fra Trafikministeriets Transportvaneundersøgelse (TU-data).
Nogle ture fra hjemmet har flere formål, f.eks.
både indkøb og arbejde. Ved kun at inddrage de ture, der går direkte mellem hjem og arbejde, er det
sandsynligt, at man kommer til at undervurdere den
direkte transporteffekt af at arbejde hjemme. Omvendt vil inddragelse af alle ture, hvori arbejde indgår, medføre en overvurdering. De fleste af disse ture vil være nødvendige, også når man arbejder
hjemme, men de vil muligvis blive kortere. Som
nævnt ovenfor er der en tendens til, at telearbejdere
i højere grad koncentrerer deres indkøb, ærinder
med mere i deres eget lokalområde.
Når transporten til og fra arbejde bortfalder, har
det betydning for alle de turkæder hvori arbejdsstedet indgår. Disse turkæder vil imidlertid ikke bortfalde helt, da de andre turformål stadig kan være relevante. Spørgsmålet er så hvordan disse ture vil
blive påvirket af telependling.
Vi har i beregningerne antaget, at de ture der er
kombineret med arbejde vil blive erstattet af tilsvarende ture hvori arbejde ikke indgår som formål.
Det antages således, at turkæden indkøb + arbejde
vil blive erstattet af en indkøbstur.
Den sparede daglige transport for en telependler
bliver derfor:

også til at give mere fleksible mødetider på arbejdspladsen, kan man endda forestille sig at telependling vil øge den totale trafikmængde, idet spidsbelastningen kan bredes ud over et længere tidsrum.
Så galt vil det dog næppe gå i Danmark, hvor myldretidsproblemerne trods alt er mere begrænsede,
men der er ingen tvivl om, at mere plads på vejene
kan få andre til at øge deres personbiltransport, bl.a.
fordi det bliver mindre attraktivt at telependle, når
den alternative transporttid forkortes. »Enhver telependler som bliver hjemme får en anden til at køre«
udtalte en af de mere pessimistiske analytikere af
telependling i San Fransisco-området.
Rammebetingelser (langt sigt)
Som tidligere nævnt under langsigtede adfærdseffekter kan telependling være med til at styrke udkantsområder. Telependling kan imidlertid også
styrke sammenhængskraften i lokale byområder.
Når folk ikke er nødt til forlade deres lokalområde
for at komme på arbejde, vil de formentlig i højere
grad gøre brug af lokale indkøbs- og servicefaciliteter. Telependling kan derfor tænkes at være med til
at begrænse den igangværende butikskoncentration
og dermed bidrage til et lavere transportarbejde i
forbindelse med indkøb og ærinder. Amerikanske
undersøgelser underbygger dette synspunkt. Man
skal dog ikke glemme, at disse erfaringer stammer
fra et sted med en langt mere koncentreret butiksstruktur end den danske.
Telependling vil specielt nedsætte brugen af kollektive transportformer, idet transport til og fra arbejde er det transportformål, hvor kollektiv trafik
udgør den største andel. Telependlere uden bil nedsætter deres forbrug af offentlig transport, og ægtefæller til telependlere med bil vil få øget adgang til
bil og ligeledes kunne nedsætte deres kollektive
transportforbrug. Dette kan medføre en forringelse
af den kollektive transport og føre til yderligere reduktioner.
Nye mønstre for lokalisering af virksomheder vil
kunne bidrage til denne effekt. Hvis telependling
vinder stor udbredelse, vil virksomhederne lægge
mindre vægt på hensynet til medarbejdernes transport, når de vælger placering. Dette kan både give
en længere transportvej og forringe mulighederne
for at anvende kollektive transport.

antal ture (arbejde) × turlængde (arbejde)
+ antal ture (arbejde + fritid)
× (turlængde (arbejde + fritid) – turlængde (fritid))

Hvor fritid inkluderer alle ikke arbejdsrelaterede
turformål. Da transportadfærden er forskellig i forskellige faggrupper er det nødvendigt at udføre beregningen for telependlere indenfor de enkelte faggrupper.1
Under disse forudsætninger vil transportbesparelsen i maksimums- og minimumsscenariet udgøre
henholdsvis 3,5 og 0,5% af den samlede transport
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vil telependling ikke give nogen transportreduktion
overhovedet. Eller sagt på en anden måde: hvis blot
én medarbejder beslutter at flytte til Jylland og tage
på arbejde i København 2-3 gange om ugen, vil den
øgede transport nemt kunne opveje de besparelser,
der opnås ved at ca. 20 af hans kolleger telependler
fra deres bopæl i København 2 gange om ugen.

til og fra arbejde, svarende til henholdsvis 0,7 og
0,1% af den samlede transport.
Myldretidseffekten
Den her beregnede effekt tager ikke hensyn til en
eventuel myldretidseffekt. En meget stor del af trafikken mellem bopæl og arbejde foregår i myldretiden, og selv en mindre reduktion i denne trafik vil
derfor kunne få en mærkbar effekt på myldretidsproblemer. Hvorvidt denne effekt først og fremmest
vil komme miljøet til gode, fordi en mere glidende
trafik betyder en mere effektiv udnyttelse af benzinen – eller om det blot vil føre til, at andre vil føle
sig fristet til tage bilen – kan ikke umiddelbart afgøres på forhånd. Det afhænger bl.a. af lokale forhold som f.eks. omfanget af de aktuelle myldretidsproblemer og kvaliteten af alternative transportmidler i og udenfor myldretider. I de fleste undersøgelser antages myldretidseffekten at virke til fordel for
miljøet, men i f.eks. undersøgelsen lavet af det amerikanske energiministerium bliver den positive effekt på myldretiden mere end opvejet af øget trafik
uden for myldretiden. Denne stigning følger af den
øgede fleksibilitet, telearbejde giver for selv at kunne tilrettelægge sin transport og dermed undgå den
værste myldretid.

Transporteffekten fordelt på transportformer
I mange udenlandske undersøgelser er der stort set
sat lighedstegn mellem en reduktion af transporten
og en reduktion af biltrafikken. Dette er ikke umiddelbart rimeligt i en dansk sammenhæng, hvor andre transportformer spiller en relativt større rolle
end i mange andre lande. Den kollektive trafik har
en betydeligt større markedsandel for transporten til
og fra arbejde end for den totale transport. Til
gengæld er der betydeligt færre, der kører med som
passagerer i bil, og andelen af dem der kører som
fører i egen bil er nogenlunde den samme for pendling som for den samlede transport. Dette kunne tale for, at telependling især vil reducere den offentlige transport, men på den anden side forventes telependling især at slå igennem i funktionærgrupperne, der er dem, der anvender kollektive transportmidler mindst.
Det fremgår af tabellen at den procentuelle besparelse for den pendlingsrelaterede transport er nogenlunde den samme for alle transportformer. Dette
billede ændres imidlertid radikalt når man ser på
besparelserne som % af hele transporten. Her er det
indenfor den kollektive trafik og de lette transportmidler, man finder de største besparelser. Dette
skyldes at disse transportformer er mest udbredte

Bosætningseffekten
Ovenstående beregninger tager heller ikke hensyn
til effekten af telependling på den gennemsnitlige
afstand mellem bopæl og arbejdsplads. Den opnåede transportbesparelse er meget følsom over for
denne effekt. Flytter den enkelte telependler i gennemsnit blot 40% længere væk fra sin arbejdsplads,

Tabel 1. Reduktion af transporten ved brug af telependling
(maximumscenarie)

Lette transportmidler
Bilfører
Bilpassager
Kollektiv transport
Alle

Reduktion i %
af pendlingsrelateret transport

Reduktion i %
af transport
til alle formål

3,2
3,5
3,3
3,6
3,5

1,6
1,1
0,6
1,9
1,1

Kilde: Transportrådet (1996)
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f.eks. ændret mønster i bosætningen. Betydningen
af disse effekter kan meget vel overstige den transportreducerende effekt, således at telependling giver
et øget transportbehov. Effekten vil dog afhænge af,
om telependling anvendes i et samspil med andre
transportpolitiske styringsinstrumenter. Telependling vil f.eks. kunne øge effekten af højere afgifter
på transport, idet telependling kan udgøre et alternativ til fysisk transport. Telependling vil således
bidrage til en øget prisfølsomhed for efterspørgslen
efter transport.

indenfor de pendlingsrelaterede transportformål.
Reduktionen i biltrafikken er dog nogenlunde på niveau med den samlede besparelse for alle transportformer under et, idet den mindste besparelse findes
for bilpassagerer, hvilket skyldes at der generelt er
flere passagerer pr. bil, når der er tale om fritidsrelateret transport.
Hvis telependling vil øge transportafstandene,
vil det imidlertid kunne få stor betydning for fordelingen mellem de forskellige transportformer. En
gennemsnitlig afstandsforøgelse vil reducere andelen af de lette transportformer (gang og cykel), idet
disse især anvendes på de kortere distancer. Til gengæld vil en stigning af den interregionale pendling
øge efterspørgslen efter kollektiv transport, idet
især togrejser udgør en forholdsvis stor andel af de
helt lange rejser.
Omvendt vil det være naturligt at telependling
især vil blive anvendt af de interregionale pendlere,
hvilket vil tale for en forholdsmæssig større nedgang for den kollektive transport. Beregningerne tager ikke højde for om den reducerede afstand f.eks.
for hente/bringe medfører ændringer i valg af transportmiddel, idet antallet af ture for hver transportform antages at være uændret for alle andre turformål end de rene arbejde-hjem ture.

Note
1. For en mere detaljeret beskrivelse se Transportrådet (1996)
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Konlusion
Ovenstående beregninger viser at telependling vil
kunne have en følelig, men dog særdeles begrænset
direkte effekt på transportmængden. Denne konklusion bekræftes af flere lignende udenlandske undersøgelser. Beregningerne tager imidlertid ikke højde
for de indirekte transportstimulerende effekter som
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