Resvaneundersökning Arlanda Cargo City
Inom ramen Eu-projektet Travel Plan Plus gör Luftfartsverket tillsammans med Vägverket, SL och Sigtuna
kommun en undersökning om anställdas resvanor till och från arbetet vid Arlanda Cargo City. Målet för projektet är att
ta fram specifika åtgärder som t.ex. bilsamåkning för att minska energiförbrukningen med 10-20% bland de anställdas
resor till och från arbetet. Luftfartsverkets förhoppning är att projektet ska bidra till att minska flygplatsens utsläpp så att
Arlandaregionen och i sin tur de inblandade företagen kan expandera.

1. Vid vilket företag är du anställd?
British Airways World Cargo
Cargo Center Sweden AB
Cathay Pacific Cargo
Conroute
Desima Airport Facilities Management AB
DHL Express
DSV Air&Sea
FedEx
Forean Air Cargo
Lufthansa Cargo
Malaysian Airlines Cargo
2. Var bor du? Bostadsadress:
Postnummer:

MCA Airlines AB
Nordic Airport Properties KB
North Air Logistics
Ocean Sky Sweden AB
Posten Meddelande AB inrikes
Posten Meddelande AB utrikes
ProActive Airline Services
Scandinavian Airbridge
Skyways
UPS
Annat:_______________________

______________________________________
__ __ __ __ __

3. Vilka färdmedel använder du för din resa till (och från) arbetet vid Cargo City?
Bil (som förare)
Bil (som passagerare)
SL-/UL-buss
Flygbuss
Arlanda Express
Pendeltåg
Motorcykel
Cykel
Till fots
Annat, nämligen ________________________________
4. Om du använder mer än ett färdmedel, vilket använder du den längsta delen av resan?
Bil (som förare)
Bil (som passagerare)
SL-/UL-buss
Flygbuss
Arlanda Express
Pendeltåg
Motorcykel
Cykel
Till fots
Annat, nämligen ________________________________
5. Hur lång är din resa totalt från din bostad till arbetet? _________ km
6. Hur stor del av din resa sker på motorväg (väg skyltad 110 km/h eller mer)? _________ km
7. Kan du tänka dig att byta färdsätt för din resa till (från) arbetet?
Ja
Nej
8. Om du svarat NEJ på föregående fråga, vad krävs för att du ska ändra dig?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Ev. kommer vi att upprepa denna undersökning om något år. Vi undrar därför om vi får kontakta dig igen.
namn: ______________________________

epost: ______________________________

Tack för din medverkan!

