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Förord

Denna undersökning, som utförts som en pilotstudie, har finansierats av läns-

styrelserna i Stockholms län, Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län.

Arbetet har genomförts i samarbete mellan Linköpings universitet och Statens

väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Jan Owen Jansson hade när studien

påbörjades sin tjänst delad mellan universitetet och VTI, men övergick under tiden

till en heltidsprofessur på universitetet. Pernilla Ivehammar är projektanställd som

forskningsassistent/utredare vid universitetet med placering i gruppen Transporter

och Samhällsekonomi vid VTI. Eva Gustavsson, som har varit projektledare på

VTI, hör till gruppen Miljö/Energi.

Vi vill speciellt tacka Stefan Grudemo, VTI, för deltagande i utformningen av

frågeformulär och för synpunkter på rapporten.

Linköping i mars 1995

Eva Gustavsson
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1 Problem och syfte

1.1 Problemanalys

Bebyggelse- och trañkplanering i storstäder kräver svåra avvägningar mellan bil-

framkomlighet och olika miljövärden som brukar sammanfattas genom uttrycket

* skönhet, trevnad och trygghet . Vill man ordna det så att människorna fullt ut

skall kunna använda sina bilar i staden, kommer den fysiska strukturen och

stadsmiljön i Övrigt att bli radikalt annorlunda än om andra transportsätt som gång

och cykel prioriteras. Att jämte erforderliga trafikleder skapa goda parkerings-

möjligheter vid bostaden liksom i nära anslutning till olika resmål i innerstaden är

relativt ytkrävande, och att den nya kapacitet som framskapas kommer att fyllas av

bilar, kan man vara övertygad om i ett läge där betydande uppdämd efterfrågan på

gatuutrymme för biltrafik och parkering råder. Hur långt skall man gå denna efter-

frågan till mötes? Eftersom bilinnehavet kan beräknas fortsätta att öka, kommer

trycket på politiker och planerare att öka kapaciteten i biltrañksystemet att bli allt

starkare.

Den centrala avvägningen är mellan vissa privata nyttigheter - individuell bilfram-

komlighet - å ena sidan och olika kollektiva nyttigheter å den andra sidan.

Denna avvägning kan därför inte göras via olika marknader, eftersom en anslående

stadsbild, frihet från buller, ren luft o.d. är kollektiva nyttigheter, som enskilda

individer varken kan köpa för pengar eller erhålla i utbyte mot att helt eller delvis

avstå från att använda egen bil. Endast om alla andra samtidigt iakttar liknande

restriktivitet beträffande bilanvändning finns förutsättningar för en radikalt annor-

lunda utformning av den fysiska miljön än den som kännetecknar bilstaden . De

flesta människor handlar dock inte oegennyttigt, vilket i dylika fall leder till en

mer eller mindre suboptimal situation sett från hela kollektivets synpunkt. Pris-

sättning av miljödegraderande aktiviteter kan inte lösa frågan (men väl bidra till

dess lösning) och därför finns behov av trafik- och bebyggelseplanering. Avväg-

ningen mellan bilframkomlighet och olika miljövärden som står i konflikt därmed

är alltså en politisk fråga.
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Frågan är dock, om politiker och planerare har en realistisk uppfattning om hur

stadsboma själva skulle göra denna avvägning om de hade möjlighet därtill. Två

nyligen genomförda enkätundersökningar tyder på att ett betydande problem

föreligger: Ett stort gap tycks finnas mellan den trafikpolitik stadsbor vill ha och

politikernas uppfattning om vilken stadstrafikpolitik deras väljare vill ha. Poli-

tikerna underskattar grovt befolkningens önskan att främja kollektiv-, cykel- och

gångtrañken enligt en uppmärksammad undersökning i Europa (UITP 1991)

liksom en motsvarande undersökning som nu också genomförts i Sverige (KFB

1994).

1.1.1 Tidigare forskning inom området

Forskning med liknande inriktning har utförts på flera håll tidigare. I det följande

redovisas ett urval av den stora mängd litteratur som finns inom området. Referen-

sema har valts ut efter olika kriterier, såsom likhet med vår undersökning och

relevans för utformningen av frågeformulären.

Krantz och Frösslund genomförde 1972 en omfattande studie om boendepreferen-

ser i Stockholm, där de bland annat presenterade 23 bostadsaltemativ för intervju-

personerna, med olika typer av hus, på olika avstånd från city, med olika kostnader

och med olika servicenivå. De lät emellertid transportvillkoren förbli så konstanta

som de kan bli med hänsyn tagen till olika avstånd till city. Deras huvudsyfte

skiljde sig alltså ganska mycket från vårt.

Den ovan (kapitel 1.1) nämnda undersökningen som gjordes i alla EU-länderna

1991 och som utfördes i Sverige 1994 har delvis en liknande inriktning som vårt

projekt ifråga om trafikfrågor. Bara 17 % av svenskarna ansåg bilismens effekter

på miljön acceptabla. En majoritet på 77 % ansåg begränsning av biltrafiken i

stadscentrum effektivt för förbättring av trafiksituationen, medan betydligt färre

höll med om att en begränsning av parkeringen i centrum är effektivt. Både politi-

kers och medborgares uppfattningar och deras uppfattningar om varandras åsikter

kartlades i denna studie. Det visar sig att politikerna överskattade väljarnas

bilvänlighet kraftigt. Dessa studier rörde sig dock på ett allmänt plan och und-
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vek att framhäva konflikten mellan egen bilanvändning och allmän bilanvändning.

I vår undersökning försöker vi få intervjupersonerna att göra en avvägning mellan

de olika önskemålen.

Ett antal andra forskningsprojekt och inlägg i debatten har viss relevans för ut-

formningen av frågeforrnulären. Almers (1991) har målat upp en vision av hur

grannskap skulle kunna befrias från bilar och hur transporterna inom dem skulle

kunna lösas med hjälp av ett slags horisontella hissar. Hon har också visat hur

bebyggelsen kan kompletteras och bilarnas utrymme användas till andra akti-

viteter.

Langdon (1994) diskuterar amerikanska förorter och vad de senaste decenniernas

utveckling innebär för levnadsförhållanden, transporter och arbetsresor. Han pekar

bland annat på att utvecklingen har gått mot längre resor i och med att man förlagt

bostadsområden vid säckgator med en enda utfart mot större Vägar. Det är då

omöjligt att gena över till nästa grannskap utan man måste ta bilen ut på stora

vägen till och med för korta resor. En annan aspekt som han lyfter fram är trivseln,

som beror på utformningen av hus, husentréer, gator och växtlighet. Det som

skapar trivsel är enligt hans mening en lagom blandning av enhetlighet och indi-

vidualitet i husfasader och trädgårdar. Både Almers (1991) och Langdon (1994) är

exempel på en trend i debatten, vilken ifrågasätter det alltmer ökande bilberoen-

det.

I diskussionen om ett miljöanpassat transportsystem i städer kommer man ound-

vikligen in på frågan om bebyggelsetäthet. Rådberg (1988) har dels redogjort för

olika metoder att ange täthet och dels beskrivit stadsbyggandets historia sedan ca

1850. Under hela denna tid har idéer om hög eller låg täthet förekommit i perioder

och sedan åter förkastats. Ien senare artikel (Rådberg 1994) har han utvecklat sina

tankar om täthet och ekologi i staden. Han är generellt tveksam till förtätning, sär-

skilt där det redan är tätt bebyggt, men han anser att förtätning där staden är gles

kan bidra till att bland annat skapa bättre underlag för kollektivtrafiken. Underlag

för kollektivtrafik anser han dock hellre bör skapas genom rätt struktur än genom

hög täthet.
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Hur påverkar biltrafikbegränsningar stadskärnans funktion som centrum för han-

deln? Det finns inte många utförda studier av detta. Nordqvist (1989) har inte

funnit stöd för att begränsningar av biltrafiken har haft negativ inverkan på stads-

kärnorna. Hittills har dock begränsningar genomförts sakta och successivt. En stor

snabb förändring av biltillgängligheten kan ge andra effekter. Förmodligen klarar

en stadskärna med bra miljö och tjänster även en drastisk bilbegränsning. Kon-

kurrens inom handeln mellan centrala, perifera och externa butiker, varuhus och

stormarknader är ett kapitel för sig, som är föremål för omfattande pågående

forskning i Sverige och andra länder, från vilken några delrapporter föreligger,

exempelvis Forsberg, Hagson och Tornberg (1994) och Svensson (1994 a och b).

1.1.2 Tänkbara angreppssätt

Hur skall man i praktiken bära sig åt för att förbättra beslutsunderlaget för vitala

stadstrañk- och miljöpolitiska avvägningar? När det gäller investeringspolitiken

kan vi framhålla två besläktade, men i vissa avseenden klart skiljaktiga, ansatser

till att i avsaknad av en marknadslösning ta fram ett mer fullständigt beslutsunder-

lag.

(1) Inom ramen för gängse Cost-Benefit-Analys (CBA) kan man, jämte

tidsvinster och reducerad olycksrisk e.t.c., försöka monetärisera även mycket

svårvärderade konsekvenser av investeringar i transportsystemet som vi-

suella effekter o.d. och därigenom undvika den bias i kalkylresultaten som

uppstår om mjuka effekter hamnar vid sidan av.

(2) Man kan genom enkäter försöka utröna hur stadsboma själva gör avväg-

ningar mellan bilframkomlighet och parkeringsmöjligheter och olika

kollektiva nyttigheter i stadsmiljön. Eftersom en majoritet eller åtminstone

en betydande minoritet av stadsboma i typfallet är både vinnare och för-

lorare på trafikinvesteringar, har direkta frågor om vad de vill ha (föredrar

utav ett antal alternativ) ett mycket större informationsvärde än när det gäller

en planerad landsvägsinvestering i känslig miljö. I det senare fallet är

förlorarna (förutom skattebetalarna) de kringboende och vinnarna är trafi-
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kanter som bor och verkar på andra håll i riket. Då gäller det att försöka

monetärisera de lokala förlorarnas upplevda miljöintrång (t.ex. med CVM)

som motvikt till trañkantvinsterna inom ramen för en utvidgad objektanalys

av väginvesteringen ifråga. I tätort däremot där vinnare och förlorare är

delvis samma personer har, som sagt, motsvarande ansats en större potential.

Ansatsen har där i sin förlängning två varianter med delvis olika tillämp-

ningsområden. Enkätansatsen kan antingen länkas in i traditionell CBA

genom att svaren på avvägningsfrågoma utnyttjas till värdering av olika

miljöaspekter, eller resultaten kan användas direkt som en slags simulerad

folkomröstning.

1.1.3 Avvägning mellan privata resekostnader och allmänna miljökvali-

teter

Den sistnämnda varianten har stora likheter med ovannämnda i enkätundersök-

ningar (UITP 1991 och KFB 1994) men skulle skilja sig på en avgörande punkt:

De attitydundersökningar som refererats till fokuserar inte på det mest problema-

tiska dilemmat i trafikpolitiken. Attitydundersökningarna ger vid handen, att en

stadsstruktur och ett transportsystem utformade för avsevärt mindre biltrafik än

dagens, motsvarar idealet för stadsboma i gemen. Det svåra dilemmat är att det

inte, även om det vore sant, kommer att utgöra ett långsiktigt stabilt jämviktsläge

med mindre väsentligt kraftigare restriktioner för fri bilanvändning och/eller

högre parkeringsavgifter o.d. än vad som tillämpas idag införs. Görs inte det,

kommer det i varje läge från en enskild individs synpunkt att framstå som fördel-

aktigt att använda bil för många resor, som måste utföras till fots, med cykel eller

med kollektiva färdmedel avflertalet för att idealet skall vara bestående: När ett

stort antal trafikanter handlar enligt en individuell nyttomaximeringsprincip,

kommer det av majoriteten eftersträvade ideala läget inte att kunna upprätthållas i

längden. I stället kommer överskottsefterfrågan på gatuutrymme och parkeringsyta

att skapa trafikträngsel och köer och/eller pressa fram kapacitetsutbyggnader, som

gör att man alltmer fjärmar sig från den ideala avvägningen mellan bilframkom-

lighet och skönhet, trevnad, trygghet .
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Eftersom miljöeffekter av minskad biltrafik är en kollektiv nyttighet kan optimum

endast uppnås genom gemensamma restriktioner. Ett teoretiskt resonemang i an-

slutning till diagrammet i figur 1 kan vara klargörande. Avvägningen för den en-

skilde individen skulle kunna se ut som i figur 1 nedan. Nytta avomgivning

omfattar all sådan nytta som minskar med Ökad biltrafik. Den kan innehålla ett

flertal olika komponenter som exempelvis lugn och ren miljö. Nytta av egen

bilanvåndning innefattar bruttonyttan av eget bilåkande. Nettonyttan av eget

bilåkande erhålles där alla egna kostnader för eget bilåkande dras ifrån.

 

man; Nytta av

?ör perszsrinzd "Omgivning"
+ nytta av
egen

bilanvändning
för A

Nytta av
omgivning

för A som

Nytta av egen funktion av

bilanvändning total biltrafik

för A

Kostnad för
Azs egna
bilanvändning

l 'I Bilåkande per person

 

I

ql<--q0

Figur 1 Nytta av egen bilanvändning kontra onytta av andras bilanvändning

för person A.

För att maximera sin egennytta kommer person A att åka så mycket bil att skill-

naden mellan total personlig nytta och total personlig kostnad av egen bilanvånd-

ning blir så stor som möjligt, d.v.s. qO. Han uppfattar den totala .biltrafiken som
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given, d.v.s. den påverkas inte av hur han själv beter sig. Det är dock så att person

Azs nytta av omgivningen minskar i takt med att den genomsnittliga bilanvänd-

ningen per person ökar. Under förutsättning av att alla åker i genomsnitt lika

mycket bil, uppnår person A i stället Optimum, liksom var och en av Övriga per-

soner, om han och alla andra begränsar sitt bilåkande. Optimum när han i punkt

ql, där skillnaden mellan nytta av omgivningen och nettonyttan av egen bilan-

vändning är som störst.

1.2 Syfte med huvudundersökningen respektive pilotstudien

Det gäller att inte endast försöka utröna hur den ideala stadsmiljön och stadstrañk-

systemet ser ut för olika individer, utan också att få klart för sig om människorna

är konsekventa, d.v.s. beredda att acceptera de restriktioner för den egna bilan-

vändningen som (förutsatt att de gäller för alla) är ett nödvändigt villkor för att

idealet skall vara långsiktigt hållbart.

Syftet med den planerade huvudundersökningen är att genom enkätundersökningar

finna ut hur stadsbor skulle göra sådana avvägningar, som de inte har möjlighet att

göra i verkliga livet på grund av att endast den ena vågskålen innehåller privata

(individuella) nyttigheter, medan den andra innehåller publika (kollektiva) nyttig-

heter. Det är naturligtvis inte fråga om en enda avvägning, i en dimension.

Stadstrafik och stadsmiljö är ett mångfacetterat problemkomplex inom vilket av-

vägningar i flera olika dimensioner måste kunna göras, såsom god närservice i

bostadsområden i förorterna, frekvent kollektivtrafik och trygga och attraktiva

förhållanden för cykel- och gångtrafik å den andra sidan.

Föreliggande notat redovisar resultaten av pilotstudien. Dess syfte är att utforma

tre olika frågeformulär som - med de modifieringar som visar sig lämpliga - i

nästa etapp skall kunna användas i en större studie. Eftersom avsikten är att ut-

forma frågeformulär är analysen av enkätsvaren mycket översiktlig för att ge plats

för en djupare analys av formulärens funktion. I en huvudundersökning kommer

svaren naturligtvis att stå i centrum.
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1.3 Avgränsningar

Förutom den avvägningsfråga som vi undersöker i denna studie finns flera andra

relevanta frågor att ta upp. Det finns inte utrymme att behandla dem i föreliggande

studie men de skulle kunna undersökas i kompletterande separata studier.

Det finns två huvudslag av trafik i en stad: privatresor och yrkestrañk. Vi har av-

gränsat oss till privatresor. De företag som transporterar gods och personer i stå-

derna, ser naturligtvis ganska annorlunda på trañk- och miljöfrågorna än privat-

personer. I princip är dock yrkestrañken inget mål i sig utan en härledd efter-

frågan, bestämd ytterst av konsumenternas efterfrågan på varor och tjänster.

Mindre yrkestrafik i städerna torde leda till (något) högre priser, så det är där-

emellan som den fundamentala avvägningen skall göras. För attikomma åt pro-

blemets kärna och ställa relevanta frågor, krävs ett omfattande förarbete, som vi

inte haft möjlighet att utföra inom ramen för föreliggande pilotstudie.

En stor del av distributionsarbetet görs av hushållen själva. En mycket intressant,

speciell avvägningsfråga gäller hushållens uppläggning av inköp, transporter och

lagring av dagligvaror å ena sidan, och det kollektiva Värdet av att kunna upprätt-

hålla kvartersbutiker å den andra. Som nämnts är den frågeställningen föremål för

pågående samhällsekonomiskt inriktad forskning. Tomas Svensson Tema T/EKI

Linköpings Universitet gör en sådan studie som avhandlingsprojekt. En samord-

ning mellan det projektet och det forskningsprogram som ligger i förlängningen av

föreliggande pilotstudie planeras.
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2 Enkäterna

2.1 Metod för pilotstudien

En huvudstrategi i vår ansats är att undersöka vad vi bedömer som den väsent-

ligaste avvägningsfrågan i vart och ett av tre delområden i varje större stad, näm-

ligen innerstaden (stadskärnan), bostadsområden i den inre förortsringen med hög

grad av genomfartstrañk och bostadsområden i den yttre förortsringen med en

mindre andel genomfartstrañk.

En stor del av bilresorna i städer berör två eller tre olika typer av trafik som

genomfartstrafik, start- och/eller måltrañk. Dessa förekommer i olika utsträckning

i ovan nämnda områden inom staden. Som exempel ges i figur 2 biltrañkens

struktur i Stockholm. Vi begränsar oss till resor som rör sig inom' Storstockholm,

och det finns därmed ingen genomfartstrafik i yttre förorter.

Start eller mål Start och mål

 

Område i området i området Genomfart

1 Innerstaden 32 600 6 500 12 400

2 Inre förorter 32 500 4 600 43 200

3 Yttre förorter 51 491 89 601 0

Källa: Bearbetning av Länsstyrelsen i Stockholms län Rapport nr 15 / 1990.

Figur 2 Bilresor med start och mål i Storstockholm fördelade" på innerstaden
och inre och yttre förorter under maxtimmarna 1986, 1000-tal.
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För innerstaden valde vi att fråga efter vilken färdmedelsfördelning intervjuper-

sonen skulle vilja ha relaterat till dagsläget. På så sätt kan man också ganska lätt

åstadkomma en skala som bör underlätta för intervjupersonen vid avvägningen.

Den anpassades efter förhållandena i centrala Motala och sändes till 100 personer i

Motala kommun.

För yttre grannskap ville vi också ha en skala från bilvänligt till bilfritt. Enkäten

sändes till 120 personer i sex yttre bostadsområden i Linköping.

För inre bostadsområden tog vi upp frågan om genomfartstrafik, vilken kan bli

aktuell i större städer för att öka transportkapaciteten in till centrum. Där bestämde

vi oss för att använda CVM-metoden (se kapitel 3.4). Denna enkät sändes till 120

personer i Norrköping, vilka har genomfartsleder nära eller inom området där de

bor.

Formulärutkasten bearbetades omsorgsfullt inom gruppen och gavs också ut till

andra medarbetare vid VTI, som inledande test på om de var förståeliga och möj-

liga att besvara. Grannskapsenkäten skickades också på remiss till kommunala

planerare inom kommunen. Både kommuntjänstemän och Våra kollegor gav oss

flera värdefulla synpunkter som arbetades in i enkäten.

Enkäterna utvärderades dels genom statistisk bearbetning av enkätsvaren och dels

genom en kvalitativ analys av svar på öppna frågor och kommentarer.

Tabell 1 nedan visar uppläggningen av pilotundersökningen.
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Tabell 1 Amnesval för och utformning av de tre enkätformulären.

Innerstads- Grannskaps- Genomfarts-
enkäten enkäten enkäten

Huvudfrågeställning Trafikfördelning Avvägning mellan bil- Betalningsvilja via höjd

mellan biltrafik, trafik, kollektivtrafik, boendekostnad för att få
kollektivtrafik, täthet, närhet till service, bort genomfartstrafiken

gång/cykeltrafik. bostadsförhållande m.m. alternativt sänkt boende-

Val mellan sju Val mellan fyra grann- kostnad för att acceptera

alternativ. skap. ny stor väg nära bo-

staden.

Plats för genomförd Motala Linköping Norrköping
pilotstudie

Urvalsområde Motala Kommun Skäggetorp, Ryd, Lagerlunda, Haga, Oxel-

Lambohov, Hjulsbro, bergen, Klingsberg,
Ekholmen, Vidingsjö Såpkullen, Ljura,

Kneippen, Ektorp

Urvalsförfarande Totalt 100 per- Totalt 120 personer, 20 1' Totalt 120 personer, 15 i

soner slump- varje område slump- varje område slump-

mässigt valda mässigt valda 16-75 år mässigt valda 16-75 år
16-75 år ,

Urvalskälla Dafa Data AB i LK Statistik och Data i Dialog i Skellefteå via

Stockholm Linköping Norrköpings Kommun

Utskick En påminnelse En påminnelse En påminnelse

2.2 Presentation av innerstadsenkäten

 

Den första enkäten handlar om trañkutformningen i innerstaden och innebär en

avvägning mellan bilframkomlighet, frekventare kollektivtrafik och skönhet,

trevnad och trygghet för fotgängare och cyklister. Intervjupersonerna fick ange

vilken fördelning mellan biltrafik, kollektivtrafik och gång/cykeltrafik de helst vill

ha i centrum. Om en minskad andel biltrafik Önskas så kan detta endast åstad-

kommas genom olika restriktioner för bilister, som enkelriktade gator och färre

parkeringsmöjligheter. Intervjupersonen måste alltså inse att minskad biltrafik

innebär lägre biltillgänglighet och/eller högre kostnader för intervjupersonen själv

när han/hon uppträder som bilist.

Vi lade i huvudfrågan i enkäten dagsläget beträffande färdmedelsfördelningen i

mitten och lika många alternativ på ömse sidor med mer respektive mindre andel

biltrafik för att få jämvikt mellan alternativen.

VTI notat 8 - 95



12

Frågeformuläret inleds med ett antal bakgrundsfrågor om bland annat resvanor

och parkeringsvanor. Huvudfrågan innebär ett val mellan sju olika alternativ med

varierande trafikfördelning samt åtgärder för att åstadkomma dessa. Hälften av

enkäterna vi sände ut hade samma ordning på alternativen i huvudfrågan som en-

käten nedan och hälften hade omvänd ordning. De två avslutande frågorna gäller

hur eventuella förbättringar av gator och parkeringsplatser respektive kollektiv-

trafiken skall finansieras: via kommunalskatten eller genom höjda parkerings-

avgifter/ höjda biljettpriser.

Sist i frågeformuläret ombeds intervjupersonen att ge eventuella ytterligare kom-

mentarer. Dessa kan påvisa eventuella brister i enkäten samt ytterligare önskemål

som intervjupersonerna har om utformningen av innerstaden och dess trafik.
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FRÄGEFORMULÄR (Fyll i dettaoch skicka det i det portofria svarskuvertet)

Frågor om Dig själv och Dina resvanor

1. El Man U Kvinna

2. Din ålder: ....... .. år

3. Har Du körkort? EI Ja El Nej

4. Äger eller disponerar Du bil för privat bruk? El Ja El Nej

 

5. Inom vilket område på kartan (ovan) bor Du?

El Område 1 (Centrala Motala)

El Område 2 (Utanför centrum, men i Motala tätort)

EI Område 3 (Utanför Motala tätort, men i Motala kommun)
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6 a. Hur ofta åker Du bil i centrala Motala? (Område 1 på kartan)

U Nästan varje dag

[I Några gånger i veckan

|:| Någon gång i veckan

EI Någon gång i månaden

I] Någon eller några gånger per år

[I Aldrig

Om Du aldrig åker bil i centrala Motala kan Du gå direkt til/,fråga 7.

6 b. När Du åker bil till centrala Motala, vilket ärende har Du då?

(Sätt A i rutan om aldrig, S om sällan, I om ibland och 0 om ofta)

E] Inköp / service

EI Arbete

El Fritid

El Resa i tjänsten

6 0. När Du åker bil till centrala Motala, var brukar Du då parkera?

(Sätt A i rutan om aldrig, S om sällan, I om ibland och 0 om ofta)

EI Stora torget eller i närheten av Stora torget (6 kr/ tim)

E' Parkering i Övriga delar av centrala Motala (3-4 kr / tim)

ü Parkeringen Hamnen (gratis)

EI Parkering som tillhör företag eller bostad
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7. Hur ofta åker Du buss i centrala Motala?

EI Nästan varje dag
El Några gånger i veckan
El Någon gång i veckan
El Någon gång i månaden
El Någon eller några gånger per år

El Aldrig

8. Hur ofta cyklar Du i centrala Motala?

El Nästan varje dag
El Några gånger i veckan
El Någon gång i veckan
U Någon gång i månaden
I] Någon eller några gånger per år

El Aldrig

Frågor om hur Du vill ha trafiken iMota/a centrum

9. Vilken sammansättning av trafiken tycker Du att man ska sträva efter i

centrala Motala? (Kryssa i det alternativ Du tycker är bäst av de sju nedan)

D En kraftig ökning av biltrafiken. Kollektivtrafiken minskar betydligt.

Andelen cyklister minskar också.

Gång- och cykeltrofik

Kollektivtroñk

Biltrofik

Avspärrningar för biltrafiken och enkelriktningar tas bort. Det byggs fler

parkeringsplatser och det blir gratis parkering i hela innerstaden.

Bussarna går mer sällan.

VTI notat 8 - 95



16

D Ökning av biltrafiken. Kollektivtrafiken minskar. Cykeltrafiken minskar
något

Gång- och cykeltrafik  
Kollektivtrclñk Biltrañk

Det byggs fler parkeringsplatser och parkeringsavgiften sänks.

E] Viss ökning av biltrafiken. Kollektivtrafiken och cykeltrafiken minskar

något

Gång- och cykeltrafik  
Kollektivtrafik BilTYGfik

Vissa avspärrningar och enkelriktningar för biltrafiken tas bort. Vissa gator

breddas på cykelbanornas bekostnad.

1:] Som dagsläget. Lika mycket bil- och cykeltrafik som idag. Lika mycket

parkeringsplatser och samma parkeringsavgifter som idag.

Göng- och cykeltrafik  
(Dessa andelar är

_ Bil'früñk uppskattningar av
Kollekhvfrcñk

kommunen)

Det finns parkeringsplatser på Stora torget och vid gatukanten på de

flesta gator i innerstaden, ofta på bägge sidor av vägen. Det finns

dessutom ett antal parkeringar i utkanten av innerstaden och en parkering

vid hamnen. Idag kostar det 6 kr per timme att parkera mitt i innerstaden

och 3-4 kr per timme att parkera i utkanten av innerstaden. Parkeringen

Hamnen är gratis. Bispmotalagatan är bussgata vid Stora torget (förbud

mot biltrafik). Kungsgatan är cykel- och gågata vid Stora torget och
enkelriktad före och efter Stora torget.
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E] Viss minskning av biltrafiken. Kollektivtrafiken och cykeltrafiken ökar
något

Gång- och
cykeltrafik

Biltrañk

 

Kollektivt'roñk

Några nya cykelbanor anläggs. Någon gata görs om till gågata.

Framkomligheten för biltrafiken minskas något genom avsmalning av

gator, eventuellt till enkelriktat. Parkeringsavgitten höjs.

El En kraftig minskning av biltrafiken. Stor ökning av kollektivtrafiken och

cykeltrafiken.

Gång' OCh Biltrofik
cykeltroñk

Kollektivtrafik

 

Det anläggs fler cykelbanor. Bussarna går oftare. Ett antal gator görs om

till cykelbanor och gågator och fler gator blir enkelriktade. Gator smalas

av. Vissa parkeringsplatser som ligger vid gatukanten görs om till

cykelbanor och parkeringen på Stora torget tas bort. Parkeringsavgitterna

höjs ganska mycket.

El Centrala Motala blir bilfritt utom genomfarten riksväg 50. Kraftig ökning

av kollektivtrafiken. Många fler cyklar eller går till centrum.

Göng- och
cykeltrafik .

Kollektivtrafik

Alla gator i centrala Motala blir gågator, cykelbanor eller bussgator.

Parkeringarna Buntmakaren, Seglaren, Hamnen och Kanalparken finns

fortfarande tillgängliga för parkering. Ganska många väljer att parkera

utanför centrum och gå in.
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10. Hur tycker Du att kostnaden för eventuella förbättringar av gator och
parkeringar i centrala Motala ska finansieras?

El Genom kommunalskatten

El Genom parkeringsavgifter

11. Hur tycker Du att eventuella förbättringar av kollektivtrafiken ska betalas?

El Genom kommunalskatten

El Genom höjda biljettpriser

Om Du har något Du vill tillägga går det bra att göra det nedan.

Tack för Din medverkan.
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2.3 Presentation av grannskapsenkäten

Det andra enkätformuläret behandlar yttre grannskap och innebär en avvägning

mellan bilanvändning och miljövärden som uppnås med successivt minskad bil-

tillgänglighet. Huvudsyftet är att låta intervjupersonen bedöma vilken avvägning

hon/han gör mellan biltillgänglighet och trevnad och trygghet för lekande barn,

flanörer med flera. Bakgrundsfrågorna behandlar, precis som i föregående formu-

lär, resvanor och dessutom nuvarande bostadsförhållanden.

Före själva huvudfrågan får intervjupersonen svara på i vilken typ av bostad

han/hon helst skulle vilja bo. Den viktigaste faktorn vid val av bostad är förmod-

ligen oftast bostadsformen; villa, lägenhet eller annat. För att inte detta skulle

prägla svaret på frågan om vilken typ av grannskap som föredras, ville vi låta

intervjupersonen välja bostadsform först.

Fråga 11, som är huvudfrågan, ges i tabellform som förutsattes vara en välkänd

framställningsfonn från tidningarna, där den används för frågesporter, redovisning

av partisympatier o.d.. Detta bedömdes också ge den bästa överskådligheten över

den stora mängden information som vi ville förmedla.

Sex olika rubriker anger vilka faktorer som varieras mellan de olika grannskapsty-

perna: biltrafik, kollektivtrafik, växtlighet, affärer och service samt barn och äldre.

Skisser visar skillnaden i yta mellan de olika områdena.

I hälften av formulären presenterades de olika grannskapsalternativen i omvänd

ordning jämfört med det nedan återgivna formuläret.

Sista sidan innehåller två frågor som huvudsakligen är avsedda att ge information

om hur formuläret uppfattades av intervjupersonerna. Det är intressant att se dels

vilka faktorer som var viktigast för valet av grannskap och dels vilka brister det

valda grannskapet ansågs ha. Dessutom finns utrymme för övriga kommentarer,

eftersom det kan uppmuntra några att skriva ner åsikter och funderingar som kan

ge ytterligare en fingervisning om hur enkäten uppfattades och vara till nytta vid

en revision av formuläret.
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Frågeformulär

Frågor om Dig och om Ditt boende och resande

1.

2.

3.

. Hur ofta åker Du buss?

. Hur ofta åker Du bil som förare eller passagerare?

El Kvinna E] Man

Din ålder: ............. .. år

Har Du körkort? El Ja Cl Nej

. Äger eller disponerar Du bil för privat bruk? El Ja EI Nej

. Hur bor Du? Sätt kryss i en ruta

El I lägenhet El Iradhus, kedjehus eller parhus D I villa El annat ......................

. Hurdana är dina familjeförhållanden? Sätt kryss i en eller flera rutor

EI Jag bor ensam

Jag bor tillsammans med '
El mina föräldrar EI barn under 15 år EI barn Över 15 år Cl maka/make/sambo El annan

. Hur ofta cyklar Du eller går längre sträckor än till och från buss/bil? Sätt kryss i en ruta

El Nästan varje dag EI Några gånger i veckan El Någon gång i veckan
E] Någon gång i månaden El Någon eller några gånger per år I] Aldrig

Sätt kryss i en ruta

El Nästan varje dag D Några gånger i veckan El Någon gång i veckan
El Någon gång i månaden El Någon eller några gånger per år ElAldrig

Sätt kryss i en ruta

El Nästan varje dag EI Några gånger i veckan EI Någon gång i veckan
El Någon gång i månaden El Någon eller några gånger per år El Aldrig

Frågor om hur du skulle vilja bo

10. Vilken typ av bostad skulle Du helst vilja bo i? Sätt kryss i en ruta

E] I lägenhet El I radhus, kedjehus eller parhus El I villa El annat .................... ..
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I vilken typ av stadsdel skulle Du vilja att bostaden ligger?

Du har fyra olika stadsdelar att välja på. De finns Väl beskrivna nedan. Vi tänker

oss att alla fyra har lika många invånare, men kan vara olika stora till ytan (se

första spalten nedan).

Vi tänkter oss att varje typ av bostad finns i alla stadsdelar, fast i olika andelar,

och att lägenheter kostar lika mycket i alla stadsdelar, villor lika mycket o.s.v..

Sätt kryss i rutan för den stadsdel du väljer

El Stadsdel l

El Stadsdel 2

El Stadsdel 3

E] Stadsdel 4

OBS! Sådana
Mr bilfria
stadsdelar finns

inte i

verkligheten.

 

KARTSKISS BILTRAFIK KOLLEKTIVTRAFIK

 

Biltrafik är tillåten Överallt
och alla som bor i stadsdelen

har p-plats eller garage vid
bostaden. Besökande kan

Bussarna går var 30:e minut
i rusningstid och hållplatscma
ligger glest.

  

parkera på gatan.
i,

Bilnañk är tillåten inom Bussarna går var 15:e minut
bostadsområdena, men i rusningstid och hållplatsema
planteringar, träd och gupp får ligger så att så många som i
bilarna att köra sakta. möjligt får nära till hållplats.
P-platser och garage finns
maximalt 25 m från bostaden,

men oftast närmare.

 

P-platser och garage finns i

utkanten av bostads-
områdena, i genomsnitt 100 m
från bostaden. Inne i

bostadsområdena finns
cykelbanor och gångbanor med
utrymme för enstaka trans-
porter med bil.

Bussarna går var 10:e min i
rusningstid och hållplatsema
ligger så att så många som
möjligt får nära till hållplats.

   

[nga bilar är tillåtna inom

stadsdelen, cykel- och gång-
banorna är dock så breda att
ambulans, brandbilar och

flyttlass kan ta sig in. Den som
vill hålla sig med bil får skaffa
p-plats eller garage på annat
håll; detta gäller även dem som

har eget hus.

 

Bussarna går var 5:e minut i

rusningstid och det finns alltid
en hållplats på nära håll.
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stadsdelen blir grön och luftig. annat håll vilka man lätt når med bil

på 10 - 15 minuter. 1 stadsdelen finns

vårdcentral och en

livsmedelsbutik med begränsat

sortiment och ganska höga priser,

men i genomsnitt blir avståndet till -

butiken en dryg km.

Avståndet till stadens centrum är

7 - 8 km.

i VÃXTLlGHET AFFÄRER OCH SERVICE BARN OCH ÄLDRE
; Många av enfamiljshusen har De bästa affärerna och den mesta De små barnen kan bara leka fritt
i stora trädgårdar, så servicen ñnns i stormarknader på iden egna trädgården. För dem

som bori lägenhet kan det vara

svårt att släppa ut barnen på

egen hand fore skolåldem.

Det är ofta svårt för äldre
människor att själva ta sig till
añären.

 

; Många av enfamiljshusen har

ganska stora trädgårdar, så
stadsdelen blir ganska grön

och luftig.

Bilarna kräver en del utrymme och

det medför att avstånden till

livsmedelsbutik, post, apotek och

vårdcentral i genomsnitt;blir

närmare en km. Men eftersom det

går ganska bra att cykla och gå,

handlar ändå så många i livsmedels-

butiken att den kan hålla ett ganska

bra sortiment.

Avståndet till stadens centrum är

5 - 6 km.

Barnen kan börja vara ute på
egen hand lite före skolåldern,
men biltrafiken och de stora

gatoma runt bostadsområdena är
en källa till om.

Det kan vara svårt för äldre

människor att själva ta sig till
stadsdelens centrum.

     

Enfarniljshusen har ganska Inomstadsdelen är det nära till Barnen kan röra sig fritt inom sitt

små trädgårdar. allt, i genomsnitt drygt en halv km bostadsområde och träffa
Det finns ganska mycket till butik, post, bank, apotek, café lekkamrater på egen hand. De

grönska längs buss- och och vårdcentral. Eftersom det går stora gatorna runt bostads-

bilgator, cykel- och gångbanor. bra att cykla och gå, handlar så områdena och busstrafiken är dock

En del gröna promenadstråk många i livsmedelsbutiken att den en källa till oro.
finns, kan hålla ett bra sortiment.

Många äldre människor kan själva
Avståndet till stadens centrum är ta sig till stadsdelens centrum.

3 - 4 km.

Parker och skogsdungar En välförsedd livsmedelsbutik, Barnen kan röra sig fritt i

finns inom 300 rn från de flesm post, bank, apotek, café, klädaffar, stadsdelen och träffa lekkamrater

bostäderna. Mycket grönska bibliotek och vårdcentral finns på egen hand. Den täta

finns också längs bussgata, centralt i stadsdelen, på ett busstrafiken är dock en källa till

cykel- och gångbanor. Gröna avstånd av i genomsnitt 400 m. Två oro.

promenadstråk finns det gott nätbutiker finns dessutom inom
om genom hela stadsdelen. stadsdelen. Flertalet äldre människor kan

Enfamiljshusen har små själva ta sig till stadsdelens
trädgårdar. Avståndet till stadens centrum är centrum.

1,5 - 2 km.
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12. Varför valde Du just den typen av stadsdel?

Sätt i rutan M för mycket viktigt, V för viktigt, G för ganska viktigt eller lämna rutan tom

EI mycket grönt

D barnvänligt

El kretsloppsanpassat

EI bilfritt
D bra kollektivtrafik

E] bilvänligt

D cykelvänligt

El promenadvänligt

El stor trädgård

El liten trädgård
EJ miljövänligt
El nära till affär och service

D nära till stadens centrum

D annat

   

Vilka brister tycker Du ändå den har?

   

Övriga kommentarer

     

Tack för din medverkan!
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2.4 Presentation av genomfartsenkäten

Genomfartsenkäten innebär antingen en avvägning mellan att få bort störningar av

biltrafik och ett pris för detta(ökad boendekostnad eller längre restid), eller en

avvägning mellan en ny trafikerad väg nära bostaden med risk för störningar av

trafiken och en kompensation för detta (minskad boendekostnad eller kortare res-

tid).

Frågeformuläret inleds med ett antal bakgrundsfrågor om exempelvis boendekost-

nader och resvanor. Sedan ställs en fråga om hur störd intervjupersonen är av

trafiken i sitt bostadsområde. Därefter följer huvudfrågorna.

Intervjupersoner som var störda av trafiken fick ange eventuell betalningsvilja via

hyran respektive restiden för att få bort genomfartstrafiken. Tanken bakom att

restiden till centrum kan öka är att om det allmänt inte någonstans går stora vägar

genom bostadsområden så blir restiderna till centrum längre. Borttagande av

genomfartstrafik från bostadsområden tvingar bilister att åka omvägar för att

komma till stadens centrum.

De intervjupersoner som inte var störda av trafiken fick ta ställning till hur mycket

som skulle behövas i kompensation via hyran respektive restiden, om någon kom-

pensation är tillräcklig, för att acceptera en ny stor väg nära bostaden. Om nya

vägar byggs rakt igenom bostadsområdena eller redan existerande vägar byggs ut

så minskar restiden till centrum.

Hälften av frågeformulären innebar att intervjupersonerna fick ange betalnings-

vilja via öppna svar och hälften via slutna svar. Enkäten nedan är versionen

med slutna svar. För en förklaring av skillnaden mellan öppna och slutna svar se

avsnitt 3.4. Även denna enkät avslutas med plats för egna kommentarer.
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FRÅGEFORMULÄR (Fyll i detta och skicka det i det portofria svarskuvertet)

Frågor om Dig själv och Dina resvanor

1. El Man EI Kvinna

2. Din ålder: ....... .. år

3 a. Bor EI lägenhet EJ radhus, parhus, kedjehus

3 b. Hur hög hyra/boendekostnad har Du per månad?

........... .. kr per månad

4. Har Du körkort? El Ja

DJa5. Äger eller disponerar Du bil för privat bruk?

6 a. Hur lång restid med bil har Du in till centrala Norrköping?

............ .. minuter

6 b. Hur ofta åker Du bil in till centrala Norrköping?

El Nästan varje dag

EI Några gånger i veckan

El Någon gång i veckan

EI Någon gång i månaden

EI Någon eller några gånger per år

El Aldrig

VTI notat 8 -- 95
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Frågor om vägar och trafik i Din närmiljö

7. Tycker DU att vägtrafiken i Ditt bostadsområde är störande eller besvärande
på något annat sätt?

EI Ja mycket EI Ja något EI Nej inte särskilt El Nej inte alls

Om Du svarat ja på fråga 7 besvara fråga 8 a och 8 b. Om Du svarat nej på

fråga 7 besvara fråga 9 a och 9 b.

Om Du svarat ja på fråga 7.'

8. Föreställ Dig följande hypotetiska situation. Antag att man funderar på

att trafiksanera i Ditt närområde. Detta innebär att all genomfartstrafik

försvinner från Ditt bostadsområde genom att trafiken leds runt

bostadsområdet. Genom att trafiken minskar finns det möjligheter

att exempelvis göra mer plats för cyklister och fotgängare och' mer plats

att plantera grönska. Konsekvenser för Dig av trafiksaneringen kan vara

längre restid till centrum eller högre boendekostnad.

. Hur mycketlängre restid till centrum skulle Du acceptera för att få bort stora

delar av den störande trafiken från Ditt bostadsområde?

Ange den högsta restidsförlängning i minuter som Du skulle acceptera för att
få bort störande trafik

Jag skulle acceptera en restidsförlängning in till centrum på ......... .. minuter

. Antag att restiden inte påverkas för Dig men att trafiken minskar som i 8 a.

Hur mycket skulle Du då vara beredd att betala i ökad hyra eller

boendekostnad för att få bort störande trafik?

Ringa in det högsta belopp i kronor per månad som Du skulle vara beredd

att betala i ökad hyra eller boendekostnad

0 50 1 00 1 50 200 250 300 400 500 600

700 800 900 1 000 1200 1 400 1600 1 800 2000

Mer än 2000, nämligen .............. .. kr
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Om Du svarat nej på fråga 7.'

9. Föreställ Dig följande hypotetiska situation. Antag att man planerade att

bygga en stor ny väg alldeles nära Din bostad. Syftet med vägen skulle

vara att förkorta restiden till centrum. Den nya vägen skulle kunna innebära

att det blev mindre plats för cyklister och fotgängare och mindre plats för

grönska.

a. Vilken förkortning av restiden med bil eller buss till centrum skulle vara

tillräcklig för att Du skulle vilja att den nya stora vägen byggdes?

Ange vilken förkortning av restiden i minuter som skulle behövas för att Du

skulle vilja ha den nya vägen.

Restidsförkortning på minst ......... .. minuter till centrum

[I lngen restidsförkortning är tillräcklig

b. Antag att restiden inte påverkas för Dig. Vilken sänkning av hyran eller

boendekostnaden skulle då göra att Du skulle vilja ha den nya stora vägen?

Ringa in det lägsta belopp i kronor per månad som skulle behövas för att Du

skulle vilja ha den nya vägen

0 50 1 00 1 50 200 300 400 500 600 700

800 900 1 000 1 200 1400 1 600 1800 2000 2500 3000

Mer än 3000, nämligen .............. .. kr

El lngen hyressänkning eller boendekostnadsminskning är tillräcklig

Om det är något Du vill tillägga går det bra att göra det nedan.

Tack för Din medverkan.
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3 Utvärdering av frågeformulären

3.1 Allmänt

Samtliga tre enkäter har fungerat tillfredsställande och vi tror att de kan användas

för att få fram viktig kunskap om människors preferenser och avvägningar gäl-

lande trafikens utformning i storstäderna i Sverige. Enkäterna har svarsalternativ

som innebär att man inte kan få allt utan måste göra en avvägning mellan tillgäng-

lighet med bil och andra värden som kan uppnås med biltrafikbegränsningar.

Stadsbornas synpunkter bör påverka utformningen av trafiken i städerna eftersom

det är de som berörs mest av besluten. Dessa enkäter är en metod att ta reda på

vilka önskemål som finns om hur städerna bör utformas med tonvikt på trafikför-

delningen.

De tre enkäterna är sinsemellan helt olika i uppbyggnaden och därför utvärderar vi

dem var och en för sig.

Enkäterna om innerstaden och om yttre grannskap har gemensamma bakgrunds-

frågor om bland annat resvanor. På frågor om resvanor uppträder komplikationer

för dem som cyklar på sommaren och åker buss eller bil på vintern. Ett sätt att

komma runt detproblemet är att intervjupersonerna på frågor om resvanor får

ange olika svar för sommarhalvår respektive vinterhalvår.

I huvudundersökningen kommer samtliga enkäter att anpassas till de förhållanden

som råder i respektive stad där undersökningen utförs.

3.2 Utvärdering av innerstadsenkäten

Svarsfrekvensen i provundersökningen av innerstadsenkäten i Motala är mycket

bra, speciellt med tanke på att vi endast har skickat en påminnelse. Det är 72,2 %

av personerna i urvalet som har besvarat enkäten. I tabell 2 i bilaga 1 Visas en ut-

förligare redovisning av svarsfrekvensen. Samtliga intervjupersoner har på ett till-
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fredsställande sätt klarat av att besvara enkäten och det är inte någon som har haft

klagomål på utformningen av enkäten, förutom en person som tyckte att man

borde kunna få alla fördelar på en gång. Många av intervjupersonerna verkar

väldigt intresserade av huvudfrågan och flera har gett detaljerade åsikter om vilken

trafikfördelningen de skulle vilja ha i innerstaden m.m.. Intervjupersonernas

kommentarer återges i bilaga 4.

Samtliga alternativ i huvudfrågan har åtminstone blivit valda av några personer.

Detta tyder på att inte något alternativ är orealistiskt eller sämre ur alla synvinklar.

Bilden över Motala innerstad på enkätens framsidatror vi gör enkäten mer till-

talande för intervjupersonerna. Den är även viktig för att klargöra vad vi menar

med Motala innerstad. De bakgrundsvariabler som vi frågar om anser vi vara de

mest relevanta för denna frågeställning. Det är viktigt att enbart ha med relevanta

frågor så att inte enkäten blir för lång och tröttsam att svara på.

I undersökningen fick intervjupersonerna välja mellan sju olika alternativ med

varierande fördelning av biltrafik, kollektivtrafik samt gång/cykeltrañk. Ökad

andel biltrafik innebar minskad andel kollektivtrafik och gång/cykeltrafik och Vice

versa. Alternativ 1 innebär en kraftig ökning av biltrafiken medan alternativ 7

innebär att Motala innerstad blir i princip bilfri. Mittenalternativet, alternativ 4, är

som dagsläget. (Se enkäten i kapitel 2.2). Hälften av intervjupersonerna fick en

enkät som i huvudfrågan hade alternativ 1 som första alternativ och alternativ 7

som sista alternativ, medan hälften fick en enkät där ordningen var omkastad.

Detta gjorde vi för att inte svarsfördelningen skulle påverkas av i vilken ordning

alternativen står (om bilvänligt eller bilfritt kommer som första alternativ).

Av dem som besvarat en enkät som börjar med alternativ 1, mycket mer bil-

trafik , och slutar med alternativ 7, ,'bilfritt , har 43 % valt ett alternativ med

mindre andel biltrafik (5, 6 eller 7). Endast 25 % av dem som besvarat den andra

enkätvarianten, med alternativ 7 först och alternativ 1 sist, har valt ett alternativ

med mindre andel biltrafik (5, 6 eller 7) i Motala innerstad. Se tabell 5 i bilaga 2.

Detta skulle kunna tyda på att intervjupersonerna hade något större benägenhet att

välja ett av de alternativ de förmodligen läste sist. Det var därför bra att ha två
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varianter av huvudfrågan med alternativen i olika ordningsföljd (något vi även

kommer att ha i huvudundersökningen).

Trots det positiva helhetsintrycket av enkäten går den naturligtvis att göra ännu

bättre, så nedan har vi några förslag på förbättringar utifrån de erfarenheter vi har

haft av provundersökningen.

Fråga 6 a, om vilket ärende intervjupersonen har när hon åker bil till Motala inner-

stad samt fråga 6 b om var i centrum intervjupersonen då parkerar bilen, har inte

alla fyllt i korrekt. Att svara med bokstäver för Ofta , Ibland , Sällan eller

Aldrig kan tydligen vara svårt att förstå. Ett antal personer har i stället kryssat i

en eller flera av svarsalternativen. Om detta beror på att rutorna är för små för att

lätt kunna skriva en bokstav eller på något annat är ovisst. I huvudundersökningen

ämnar vi omstrukturera dessa frågor så att de blir enklare att besvara.

Någon intervjuperson har varit orolig för att ambulans inte skall kunna ta sig fram

i vissa av alternativen i huvudfrågan (fråga 9). I huvudundersökningen bör vi

skriva att ambulans ochandra utryckningsfordon, distribution, flyttlass och färd-

tjänst kan ta sig fram Överallt i samtliga alternativ.

Frågorna 10 och 11, gällande hur eventuella förbättringar av gator och parke-

ringsplatser respektive kollektivtrafiken skall finansieras, bör kompletteras med ett

svarsalternativ som innebär en kombination av kommunalskatt och parkerings-

avgifter respektive kommunalskatt och höjda biljettpriser.

l huvudundersökningen tänker vi eventuellt ta med kostnader för de olika trafik-

fördelningsaltemativen i huvudfrågan så att intervjupersonerna även kan väga in

kostnaderna i sina preferenser. Vi ämnar även ta reda på de exakta andelama av

trafikfördelningen i dagsläget. Motalaenkätens alternativ som dagsläget bygger

på kommunens uppskattning av hur trafikfördelningen är idag i Motala innerstad.

Vaga formuleringar som exempelvis att någon gata blir enkelriktad skall bytas

ut mot mer exakta angivelser om hur trafikomfördelningar skulle kunna åstad-

kommas i den aktuella innerstaden.
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3.3 Utvärdering av grannskapsenkäten

Svarsfrekvensen i provundersökningen av grannskapsenkäten som genomfördes i

Linköping är bra med hänsyn till att bara en påminnelse sänts ut. Den är 67,2 % av

personerna i urvalet. I tabell 3 i bilaga 1 finns en utförligare redovisning av svars-

frekvensen i provundersökningen av grannskapsenkäten.

Intervjupersonerna verkar i allmänhet ha förstått enkäten väl trots det komplexa

innehållet. Kommentarerna tyder på att många har läst och funderat noga innan de

valt. Tabellformen, som bör vara bekant för de flesta genom frågesporter och

redovisningar av partiåsikter i tidningar, verkar vara en bra form att förmedla den

omfattande informationen. Endast ett fåtal har haft klagomål på utformningen av

enkäten, vilket oftast verkar vara ideologiskt betingat.

Layouten ser också ut att vara bra, framför allt har det säkert varit väsentligt att

hela tabellen i fråga 11 återfinns på ett uppslag för att ge bästa överblick. Det är

emellertid inte säkert att det går att behålla detta behändiga format, ett enkelt vikt

A3-papper, om frågan skall utvidgas till att innehålla flera alternativ. Eventuellt

kanske man då kan överväga att trycka ett A2-papper och vika det två gånger.

Alternativens ordningsföljd var omkastad i hälften av enkätformulären. En korsta-

bell över svarsfördelningen tyder på att ordningsföljden påverkar intervju-

personerna, och tendensen är även i detta formulär att de senare alternativen får en

viss fördel. Det är alltså väsentligt att vi använder samma metod med omkastad

ordningsföljd i hälften av formulären också i huvudundersökningen.

Ett par intervjupersoner har anmärkt att önskemål om bostad beror på vilken fas i

livet man befinner sig i. I nästa version av enkätformuläret bör vi tydligare betona

att vi frågar efter vad de vill nu, inte om 10 år.

En annan närliggande fråga är om kostnaden för bostaden skall ha betydelse. I

enkäten har vi angett att lägenheter kostar lika mycket i alla områden, villor lika

mycket o.s.v.. Att man till samma pris kan få en större trädgård i utkanten av sta-

den än nära centrum är klart, men frågan är om läget kompenserar en dubbelt eller
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tredubbelt så stor tomtyta. I nästa version av enkäten kommer vi sannolikt att ha

mindre skillnader i avstånd från stadscentrum, eftersom det verkar som om många

har fäst väl stort avseende vid den detaljen. Då blir det mera självklart att låta en

stor tomt kosta mer.

Det vore av intresse att veta var intervjupersonerna har bilen stående i förhållande

till sin nuvarande bostad. Hur många av alla dem som väljer grannskap 3 med

bilplats 100 m från bostaden, har parkering i direkt anslutning till bostaden? Här

kan det bli aktuellt att lägga till en bakgrundsfråga.

Den viktigaste faktorn vid val av bostadsområde är i praktiken bostadsformen. Det

visade sig också att de som redan bodde eller ville bo i villa valde område 1 och 2

i större utsträckning än de som inte bodde i eller ville bo i villa i första hand. För

att komma bort från detta (det bör vara lika möjligt att bo i eget :hus i ett bilfritt

område) bör flera svarsalternativ finnas. En möjlighet är att komplettera de fyra

alternativen med ett par områden till: bilvänligt flerfamiljshusområde och bilfritt

villaområde. Serviceutbudet och busstrafiken får då anpassas till antal boende i

området. En annan möjlighet är att göra två skalor från bilfritt till bilintensivt, en

för fler- och en för enfarniljshus.

Principen för sambanden mellan trañklösningar, boendetyp och serviceutbud bör

nog förklaras för att undvika att en del väljer det bilfria grannskapet och samtidigt

anger bilfriheten som en brist, vilket har förekommit. Vi bör kanske också påpeka

att vi i första hand är intresserade av avvägningen mellan trafik och god miljö,

service e.t.c., för att undvika att folk insisterar på den lilla röda stugan vid Sture-

plan . Några intervjupersoner är dock medvetna om att man inte kan få allt sam-

tidigt, vilket de uttrycker på olika sätt (se bilaga 4). Det är också intressant att se

hur en del intervjupersoner menar att det inte alls är nödvändigt att göra någon

avvägning, och menar att det inte är något problem att kombinera villor med stora

trädgårdar med god service på nära håll.

Avsikten har hela tiden varit att i en huvudundersökning infoga bilder, teckningar

eller foton, på bostadsområden för att tydliggöra hur de kan se ut. Det blir därvid

viktigt att det är konsistens mellan de olika alternativen, så att det blir samma
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standard relativt sett på flerfamiljshus och villor, bilfritt och biltillgängligt. Bil-

dema måste också hålla samma tekniska kvalitet i alla alternativ.

3.4 Utvärdering av genomfartsenkäten

Provundersökningen av genomfartsenkäten i Norrköping gav ensvarsfrekvens på

66,1 %. Det är ganska bra med tanke på att enkäten skickades ut nära jul och att

den är mer komplicerad än de Övriga två enkäterna. Tabell 4 i bilaga 1 ger en mer

omfattande redovisning av svarsfrekvensen. Vi har inte anpassat huvudfrågoma i

enkäten efter intervjupersonemas omgivning utan de är helt hypotetiska. I huvud-

undersökningen kommer vi att överväga att anpassa frågorna mer till intervju-

personens omgivning och utforma frågorna på ett sätt som anknyter till intervju-

personens boendemiljö.

Helhetsintrycket är positivt även för denna enkät. Med vissa modifieringar kan

den ge ett bra bidrag till kartläggningen av stadsinvånarnas preferenser gällande

trafik och dess för- och nackdelar.

Vi har två olika enkättyper. Hälften av intervjupersonerna fick en enkät där det

fanns ett antal summor, varav de skulle ringa in den som stämde bäst överens med

deras maximala betalningsvilja (sluten enkät). Resten fick enkäter där de själva

fick ange en summa (öppen enkät).l Bland dem som var störda av trafiken var

betalningsviljan för att få bort genomfartstrafiken högre hos dem som hade fått

enkäter utan förtryckta summor. Detta skulle kunna tyda på att de förtryckta sum-

morna borde vara något högre generellt. Tidigare studier på VTI har ofta gett

högre betalningsvilja med öppna än med slutna svar (Grudemo 1994). Svaren var

inte lika entydiga för kompensationskrav för att gå med på att en ny väg byggs

nära bostaden.

I denna typ av enkät, där betalningsvilja får anges, bör vi höja åldern till förslags-

vis 19 år. Då har de flesta gått ut gymnasiet och börjar stå på egna ben och det är

 

1 Exempel på öppet svar: ............. .. kr. Exempel på slutet svar: Ringa in Ditt maximala belopp
0 kr 50 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr , ...... .. , 2000 kr över 2000 kr,

nämligen .............. .. kr
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större sannolikhet för att de då betalar hyra och/eller skatt, vilket gör det enklare

att resonera sig fram till en betalningsvilja.

Vi måste ocksåklarare ange om frågorna om boendekostnad och betalningsvilja

gäller för en person eller för hela hushållet. För oss framstår det som riktigast att

fråga om hela hushållet. Boendekostnad kan vara en känslig frågasom kan för-

sämra svarsfrekvensen något. Det är dock angeläget att kunna knyta betalnings-

vilja till intervjupersonens boendekostnad eftersom intervjupersonen anger even-

tuell betalningsvilja via boendekostnaden. Denna fråga kommer vi att flytta ner så

att den kommer senare i enkäten.

Alternativet i fråga 9 a att ingen restidsförkortning är tillräcklig eller ingen

hyressänkning är tillräcklig anser vi måste finnas med trots att det kan påverka

intervjupersonerna att fylla i detta svar. De som inte tycker att någon res-

tidsminskning eller hyressänkning är tillräcklig för att acceptera en ny väg måste

kunna ange detta och inte tvingas att ange en betalningsvilja.

Ett problem i Norrköping är att mellanområdena där vi gjorde urvalet ligger nära

centrum. Restidsminskningar blir då inte realistiska. Detta förändras när enkäten

används på en större stad som exempelvis Stockholm.Då blir restidsminskningar

och restidsökningar mer intressanta och relevanta.

Vissa intervjupersoner har haft svårigheter med att de skall besvara olika frågor

beroende på hur störda de är av trafik i sitt bostadsområde idag. Detta kan under-

lättas genom att mer betona och markera vem som skall besvara vilken fråga.

Det finns fler möjliga felkällor förutom för litet urval när man använder sig av den

hypotetiska betalningsviljemetod som vi använt, CVM. Vi har ideer om hur vi

skall förbättra utformningen av CVM-frågorna till huvudundersökningen. Vi

kommer då även att diskutera metoden och dess problem, vilket vi dock inte gör i

denna pilotstudie. En omfattande introduktion i CVM och diskussion av metodens

för- och nackdelar ger Cumrnings et al, 1986.
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4 Lämpliga statistiska metoder vid analys av

huvudundersökningen

För samtliga tre enkäter bör det systematiska felets värde beräknas för att ta hän-

syn till bortfallets storlek. Korstabeller, exempelvis Över hur kvinnor under 25 år i

lägenhet har besvarat huvudfrågan, kan beräknas. Dessutom kan vi genomföra

regressionsanalys på en eller flera av enkäterna om så anses lämpligt.

Medelvärden och medianer, konñdensintervall för populationsmedelvärden samt

statistisk signiñkans genom hypotesprövning bör genomföras för genomfartsen-

käten.

Innerstadsenkätens och grannskapsenkätens svar kan bearbetas genom beräkning

av andelar, konñdensintervall av populationsandelar samt statistisk signiñkans

genom hypotesprövning.

Pilotstudiens enkätsvar har vi bearbetat i statistikprogrammet SPSS och det ämnar

vi även göra i huvudundersökningen. I huvudundersökningen kommer vi även att

illustrera resultaten i diagram. Det är lämpligt att bearbeta dessa i statistikpro-

grammet Excel.

Lämpliga statistikmetoder beskrivs i Wallgren och Wallgren (1989), Moore

(1985) samt Eriksson (1978).
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5 Avslutande diskussion

Vi har i pilotstudien utformat tre enkätformulär som bör kunna användas med gott

resultat i större skala. Det som behöver göras till huvudundersökningen är smärre

justeringar i bakgrundsfrågorna, i vissa formuleringar och i alternativen i grann-

skapsenkäten. Vi kommer vidare att överväga i hur stor utsträckning vi skall ta

med kostnader i grannskaps- och innerstadsenkäterna. Framför allt skall formu-

lären bearbetas för att passa andra större städer inför en huvudundersökning.

De tre enkäterna kompletterar varandra och bildar tillsammans en metod att få

fram människors preferenser när det gäller avvägningen mellan främst individuell

nytta av biltillgänglighet och den kollektiva nytta som kan uppnås genom en all-

mänt minskad bilanvändning.

Särdraget hos enkäterna, som skiljer dem från tidigare studier som_ har genomförts

på detta område, är att intervjupersonerna tvingas att göra den avvägning som

skulle krävas i verkligheten. Vi undersöker inte om allmänheten exempelvis vill

ha en större andel kollektivtrafik och fler gång/cykelbanor utan om de önskar det

med de kostnader i form av minskad biltillgänglighet som det innebär. För att

minska biltrafiken, ifall detta önskas, måste restriktioner införas för bilister.

Det finns många mellanting mellan en bilfri stad och den fullständiga bilstaden .

För att trafikplanering skall vara framgångsrik måste man vara säker på att kunna

få med sig medborgarna i egenskap av trafikanter i utvecklingsriktningen. Detta

bör vara fallet i samtliga stadsdelar. Medborgarna bör själva ytterst få bestämma

hur avvägningen skall göras. Om bilfri miljö och skönhet, trevnad, trygghet vär-

deras högt måste människorna för att avstå från bilen för många resor möta högre

priser, eller åtminstone kännbara restriktioner för utnyttjande av gatuutrymme för

biltrafik och/eller parkering.

Om inte kompensation i form av en skönare, trevligare och tryggare stad är nog

för alla för att ändra resvanorna, är det inte nödvändigtvis den fullständiga

bilstaden som ersätter en stad med mindre biltrafik. Resultaten från de planerade

VTI notat 8 - 95



37

enkätundersökningarna är av intresse vid praktisk utformning av stadsmiljön oav-

sett vilka värderingar stadsboma har.

Om exempelvis en tillräckligt stor minoritet vore beredd att avstå från nuvarande

biltillgänglighet i utbyte mot ett trevligare och tryggare grannskap, är det intres-

sant att börja fundera på långtgående differentiering av olika grannskap med av-

seende på trañkförsörjning, parkeringsfaciliteter, kvartersbutiker mm.. Det finns

bara en stadskärna, så därvidlag är kanske en kompromiss nödvändig, men när det

gäller olika bostadsområden i de inre och yttre förorterna kan standardisering och

nivellering inte vara eftersträvansvärt.

Framförallt i de inre förorterna är genomfartstrafik ett nödvändigt ont i bilstaden

kan det tyckas. Det är intressant att ställa medborgarna inför valetmellan restids-

förlängningar för egna resor och olika grader av trañkstörning den egna när-

miljön även i fall där avvägningen är rent hypotetisk. Inte på min bakgård är en

klassisk känsloyttring som ofta framhålls som exempel på inkonsekvens i bilhus-

hållens attityd till biltrafiksystemet. Skall det göras bilresor måste det finnas vägar

framhåller vägbyggarna. Det låter bestickande men om vissa slag av miljöintrång

upplevs som oacceptabelt av de utsatta, måste man försöka tänka på ett nytt sätt.

Lösningen är kanske inte på någonsbakgård utan all genomfartstrafik bör läggas

i tunnel, när ett samlat grepp tas på trafik- och miljöfrågorna i tätort.

Detta är förvisso bara hypoteser. I avsaknad av data kan man spekulera vilt, vilket

är mycket otillfredsställande, med tanke på dessa avvägningsfrågors stora be-

tydelse för livskvalitetenför stadsbor. Det tycks inte finnas något annat sätt att få

svar på dessa centrala frågor än genom enkätundersökningar av det slag som här

har utprovats.
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SVARS- OCH BORTFALLSREDOVISNING'

Tabell 2 Redovisning av svar och bortfall för innerstadsenkäten i Motala

Antal

Bruttourval 100
Tillhör ej målpopulationen 3

därav Flyttat 1

Bor långt från Motala 2

Nettourval 97
Individbortfall 27

därav Ej svarande 25
Fel person har svarat 2

Svarande 70

Tabell 3 Redovisning av svar och bortfall för stadsdelsenkäten i Linköping

Antal

Bruttourval 120
Tillhör ej målpopulationen 1

därav Utomlands 1

Nettourval 1 19
Individbortfall 39

därav Ej svarande 37

Fel person har svarat 2

Svarande 80

 

' Eriksson, 1978, sid 282



Tabell 4

Bruttourval

Tillhör ej målpopulationen

därav Flyttat

Utomlands

Nettourval

Individbortfall

därav Ej svarande

Fel person har svarat

Svarande
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Redovisning av svar och bortfall för genomfartsenkäten i Norrköping

Antal

120

2

l

1

1 18 100

40

39

1

78
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ENKÄTSVAREN

Enkätsvar i provundersökning av innerstadsenkäten i Motala

Eftersom urvalet inte var så stort, 100 personer, anser vi det inte möjligt att göra en ingående

analys av enkätsvaren, så som Vi ämnar göra i huvudundersökningen med konñdensintervall

mm. Vi har ändå räknat fram procentandelar totalt och beroende på variabler som kön och

ålder, för huvudfrågan gällande trafikfördelningen i Motala innerstad och för frågan om hur

eventuntuella förbättringar av gator och parkeringar respektive kollektivtrafiken skall

finansieras.

I urvalet var 45,4 % kvinnor, men av de svarande var endast 40 % kvinnor. Det är alltså en

större andel av männen som svarade. 79,2 % av männen i urvalet svarade medan endast

63,6 % av kvinnorna i urvalet svarade. Det är dock vanligt förekommande att män har en

större svarsbenägenhet i undersökningar än kvinnor. Eftersom kvinnor och män verkar ha

olika åsikter (se nedan) så bör nog resultaten viktas med andel av varje kön totalt i urvalet om

en liknande svarsfördelning skulle uppkomma i huvudundersökningen.

En majoritet på 55 % valde alternativ 4, som dagsläget . Drygt 34 % ville ha något av de tre

alternativ som innebar en mindre andel biltrafik och resten, drygt 10 %, ville ha en större

andel biltrafik i Motala innerstad.

Bland männen var alternativet som dagsläget klart populärast, vilket 61 % av männen

föredrog. Ca 17 % av männen ville ha mer biltrafik medan knappt 15 % ville ha en minskad

andel biltrafik. Ingen kvinna ville ha en större andel biltrafik i Motala innerstad. 46 % av

kvinnorna valde altrenativ 4, som dagsläget , medan 54 % ville ha en minskad andel biltrafik

i innerstaden.

Åldern verkade också ha Viss betydelse för åsikterna om trañkfördelningen. Vi delade in de

svarande i fyra åldersgrupper, nämligen upp till och med 25 år, 26-40 år, 41-64 år samt 65 år
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och äldre. I den äldsta åldersgruppen ville hälften ha viss minskning av biltrafiken och hälften '

som dagsläget . De i den yngsta åldersgruppen var mest för att ha kvar det som i dagsläget.

Bland de två mittengrupperna ville drygt hälften ha det som dagsläget och det var en större

andel som ville ha mindre andel biltrafik än som ville ha mer.

Bilinnehav och resvanor med bil i innerstaden hade som väntat inverkan på enkätsvaren. De

svarande utan bil hade högre preferenser för mindre andel biltrafik än övriga. En fråga gällde

hur ofta intervjupersonen åker bil i centrala Motala. Svarsalternativen var nästan varje dag ,

några gånger i veckan , någon gång i veckan , någon gång i månaden , någon eller några

gånger per år samt aldrig . Vi har räknat de tre förstnämnda alternativen som minst en gång

i veckan och de tre sistnämnda som mindre än en gång i veckan. Bland de som åkte bil i

centrala Motala minst en gång i veckan var det en större andel än bland de som åkte mindre än

en gång i veckan som villa ha mindre andel biltrafik i innerstaden.

Det fåtal svarande som bodde i Motala innerstad ville ha mindre andel biltrafik där.

I tabell 5 nedan visas några av resultaten. Eftersom urvalet var litet och andelarna inom vissa

undergrupper bygger på ett fåtal svar är de mycket osäkra och det går inte att dra några

bestämda slutsatser av resultaten. Det behövs ett mycket större urval för att kunna dra

slutsatser.
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Tabell 5 Resultat av Motalaenk'atens huvudfråga i procentandelar

                                                   

                   

 

 

Kategori Antal Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 Alt 7
Mycket Större Något Som Något Mycket Nästan

större andel större dags- mindre mindre bilfritt

andel biltrafik andel läget andel andel

biltraflk biltrafik biltrafik biltrafik

Alla 67 5% 3% 3% 55% 18% 13% 3%

Kön

Mån 41 7% 5% 5% 61% 7% 12% 3%

Kvinnor 26 0 % 0 % 0 % 46 % 35 % 15 % 4 %

Ålder x
<25år 13 0% 8% 8% 61% 15%. 8% 0%

26-40år 22 9% 5% 0% 54% 9% s 23% 0%

41-64 år 22 4 % 0 % 5 % 54 % 14 % 14 % 9 %

>65år 10 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0%

Bilinnehav

Harbil 52 6% 4% 2% 61% 13% 10% 4%

Harejbil 15 0% 0% 7% 33% 33% 27% 0%

Resvanor med bil i centrala Motala

Minst en 50 2% 4% 4% 60% 16% 10% 4%

gång i
veckan

Mindre än 17 12 % 0% 0% 41% 24% 23 % 0%

en gång i
veckan

Enkättyp

1,2,3,4,5,6,7 35 3 % 6 % 0 % 48 % 26 % 14 % 3 %

7i6,5,4,3,2,1 32 6 % 0 % 6 % 63 % 9 % 13 % 3 %

Boendeområde

Bor i inner- 3 0 st 0 st 0 st 0 st 2 st 1 st 0 st
staden

Bori 39 3% 5% 5% 59% 15% 10% 3%
tätorten

Bor utan- 25 8% 0% 0% 56% 16% 16% 4%
för tätorten
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De två sista frågorna i enkäten gällde hur eventuella förbättringar av gator av parkeringar

respektive av kollektivtrafiken skall finansieras. Av de svarande ansåg 56 % att förbättringar

av gator och parkeringar bör finansieras genom kommunalskatten. 44 % tyckte att de skall

finansieras genom parkeringsavgifter. När det gäller förbättringar av kollektivtrafiken var

48 % av åsikten att de bör finansieras genom kommunalskatten, 50 % ansåg att de bör

finansieras genom höjda biljettpriser medan 2 % kryssade för båda alternativen och därmed

förmodligen tyckte att det bör vara en kombination. Eftersom det inte fanns något alternativ

med en kombination av båda, räknar vi dessa svar som bortfall. En större andel av kvinnorna

var i båda fallen för finansiering genom kommunalskatten. Den yngsta åldersgruppen tyckte

att kollektivtrafik bör finansieras genom höjda biljettpriser, 75 % av dem hade den åsikten.

Förbättringar av gator och parkeringsplatser tyckte däremot en majoritet i denna åldersgrupp

skall finansieras genom kommunalskatten.

Tabell 6 nedan visar hur olika grupper tyckte att eventuella förbättringar av gator och

parkeringar respektive kollektivtrafiken skall finansieras. Observera att det inte heller här går

att dra några slutsatser av detta lilla urval.
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Tabell 6 Åsikter om hur eventuella förbättringar av gator och parkeringar respektive

kollektivtrafiken bör finansieras

Kategori Antal Gator och Gator och Kollektiv- Kollektiv-
parkeringar parkeringar trafiken genom trafiken

genom genom kommunal- genom

kommunal- parkerings- skatten höjda
skatten avgifter biljettpriser

Alla 66 56 % 44 % 49 % 51 %

Kön

Mån 40 55 % 45 % 39 % 61 %

Kvinnor 26 58 % 42 % 64 % 36 %

Ålder

< 25 år 12 64 % 36 % 25 % 75 %

26-40 år 22 45 % 55 % 52 % 48 %

41-64 år 20 60 % 40 % 61 % 39 %

>65år 11 64% 36% 51% 49%

Alternativ

Valt alt 1 3 2 st 1 st 2 st 1 st

Valt alt 2 2 1 st 1 st 1 st 1 st

Valt alt 3 2 2 st 1 st 1 st

Valt alt 4 36 61 % 39 % 39 % 61 %

Valt alt 5 12 50 % 50 % 55 % 45 %

Valt alt 6 9 3 st 6 st 6 st 3 st

Valt alt 7 2 2 st 2 st

 

      

Enkätsvar i provundersökning av grannskapsenkäten i Linköping

Vi gör inte heller för denna enkät någon utförlig analys av enkätsvaren i provundersökningen,

eftersom urvalet endast bestod av 120 personer. Även för denna enkät har vi räknat fram

andelar för att se tendenser även om urvalet var för litet för att dra några slutsatser.

Urvalet bestod av 53,8 % män och 46,2 % kvinnor. 62,5 % av männen besvarade enkäten och

72,7 % av kvinnorna. Denna enkät besvarades alltså i högre grad av kvinnorna än av männen.
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De svarande fick i undersökningen välja mellan fyra olika grannskap med olika tillgänglighet I

för biltrafiken, olika täthet, kollektivtrafikfrekvens och närhet till grannskapscentrum etc.

Grannskap l innebär att bilarna kan köra överallt medan grannskap 4 är bilfritt. För en

utförligare beskrivning av de fyra alternativen se enkäten i kapitel 2.3. Det alternativ som

föredrogs av flest personer var alternativ tre som bland annat innebär att bilen parkeras ca 100

meter från bostaden. Drygt hälften av de svarande föredrog detta alternativ. Knappt en tiondel

av de svarande ville bo i ett område där bilarna kan köra överallt och parkering kan ske precis

vid bostaden. Nästan 30 % av de svarande ville bo i ett grannskap där hinder får bilarna att

köra sakta medan drygt en tiondel ville bo i det bilfria grannskapet där man måste ha bilen

parkerad på annat håll.

Bland kvinnorna ville en något större andel än bland männen bo i ett bilfritt grannskap.

Åldern verkade ha viss betydelse för val av grannskap. I åldersgruppen 26-40 år var det inte

någon som ville bo i det bilfria grannskapet. Inte heller de som åkte bil nästan varje dag valde

detta grannskap. Hur människor bor verkade ha betydelse för valet. Alternativ 1 med total bil-

och parkeringstillgänglighet hade en större andel anhängare bland personer som bodde i villa.

Lägenhetsboende föredrog bilfritt grannskap i större utsträckning än boende i radhus eller

villa. Bland boende i radhus, parhus etc valde majoriteten grannskap 3 med relativt låg

biltillgänglighet men bra kollektivtrañkförbindelser och nära till grannskapscentrum. En fråga

är om preferenserna för trafikfördelning är sammankopplade med i vilken slags bostad den

svarande vill bo eller om bostadsönskan påverkar hur de måste bo.

Vi ställde även frågan i vilken slags bostad intervjupersonerna helst vill bo. Nästan alla de

som ville bo i radhus valde alternativ 3.

Nedan i tabell 7 visas några av resultaten i provundersökningen. Resultaten är mycket osäkra

eftersom vissa undergrupper med andelar endast består av ett fåtal personer. Det enda som går

att se är eventuella tendenser. För att kunna dra slutsatser krävs, som nämnts tidigare, ett

mycket större urval.
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Tabell 7 Resultat av Linköpingsenkätens huvudfråga i procentandelar

Kategori Antal Grannskap 1 Grannskap 2 Grannskap 3 Grannskap 4
Stor andel Ganska stor Ganska liten Bilfritt
biltrafik andel biltrafik andel biltrafik

Alla 77 9 % 27 % 52 % 12 %

Kön

Mån 35 9 % 29 % 55 % 7 %

Kvinnor 42 9 % 26 % 48 % 17 %

Ålder

<25år 22 9% 23% 41% 27%

26-40 år 14 7 % 43 % 50 % 0 %

41-64 år 32 13 % 22 % 59 % 6 %

>65år 8 Ost 3st 4st lst

Boende

Bori 41 7% 22% 54% 17%
lägenhet

Bor i rad- 21 0 % 33 % 62 % 5 %

hus etc

Bor i villa 12 25 % 42 % 25 % 8 %

Önskat boende

Vill bo i 24 4 % 13 % 58 % 25 %

lägenhet

Vill boi 12 0% 17% 83% 0%
radhus

Vill bo i 40 15 % 40 % 40 % 5 %
villa

Enkättyp

1,2,3,4 38 11% 18% 58% 13%

4,3,2,1 38 8% 34% 47% 11%

Bilinnehav

Har bil 50 12 % 32 % 54 % 2 %

Har ej bil 27 4 % 18 % 48 % 30 %

    

  

Sist i enkäten hade vi med en fråga om varför den svarande valde just den typen av grannskap.

De fick i ett antal rutor sätta M för mycket viktigt , V för viktigt , för ganska  
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viktigt eller lämna rutan tom. Denna fråga hade som främsta uppgift att se vad som

påverkade valet av grannskap och därmed kunna utvärdera enkäten och se om det verkar som

om någon faktor styrde valet av grannskap mer än de andra. Vi har poängsatt med 3 för

mycket viktigt, 2 för viktigt och 1 för ganska viktigt.

Då en ruta endast har kryssats räknade vi det som viktigt , dvs 2 poäng. Sammanlagd poäng

för en variabel för ett grannskap dividerades med totalt antal som valt det grannskapet för att

få fram ett genomsnittligt poängvärde. De variabler som var med var följande: mycket grönt,

barnvänligt, kretsloppsanpassat, bilfritt, bra kollektivtrafik, bilvänligt, cykelvänligt,

promenadvänligt, stor trädgård, liten trädgård, miljövänligt, nära till affär och service samt

nära till stadens centrum.

De fem variabler som fick de högsta genomsnittliga poängvärdena bland de som valt

grannskap 1 var mycket grönt , 'barnvänligt , bilvänligt , stor trädgård och

miljövänligt . Bland grannskap 2-väljarna blev de fyra viktigaste mycket grönt ,

barnvänligt , promenadvänligt och nära till affär och service . Grannskap 3 valdes främst

för faktorerna nära till affär och service , barnvänligt , mycket grönt , bra kollektivtrafik

99 ,9samt cykelvänligt . De som valde grannskap fyra ansåg att mycket grönt , miljövänligt ,

barnvänligt , cykelvänligt samt promenadvänligt var de fem viktigaste faktorerna för

deras val.

Samtliga grannskap fick mycket grönt som viktigt för valet. Detta verkar tyda på att det inte

uppfattas som så stor skillnad mellan grannskapen när det gäller mängd grönska och att

därmed grönskan inte var någon avgörande faktor för vilket grannskap de valde, men att

grönska är viktigt för många. Även barnvänligt fick hög poäng hos samtliga grannskap. Något

som skiljer sig åt är att de som valt grannskap 1 tyckte att viktiga faktorer med detta

grannskap var att det är bilvänligt och har stora privata trädgårdar. Grannskap 3 och 4 har som

viktigaste faktorer med cykelvänligt . Förutom dessa skillnader verkar
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det mest som om folk valde de faktorer som de allmänt anser är viktiga, oavsett om det

grannskap de valt är bättre än de andra i detta avseende eller inte.

Tabell 8 Anledning till val av respektive grannskap

               

Genomsnittlig Genomsnittlig Genomsnittlig Genomsnittlig
poäng för poäng för poäng för poäng för
grannskap 1 grannskap 2 grannskap 3 grannskap 4

Mycket grönt 2,3 2,2 1,9 2,3

Barnvänligt 1 ,9 1 ,6 2,0 2, l

Kretsloppsanpassat 1 , 1 0,9 0,7 1 ,8

Bilfritt 0,4 0,5 1,1 1,3

Bra kollektivtrafik 1,0 1 2 1,9 x 1,7

Bilvänligt 1 ,7 1 ,4 0,6 ' 0,4

Cykelvänligt 1,1 1,5 1,9 2,0

Promenadvänligt 1,0 1,6 1,7 2,0

Stor trädgård 1,6 1,1 0,2 0,6

Liten trädgård 0,3 0,6 1,0 0,3

Miljövänligt 1,6 1,5 1,5 2,2

Nära till affär och 0, 7 1,6 2,2 1,9
service

Nära till stadens 0 0,8 1,3 1,9
centrum

   

  

Tabell 8 ovan visar de genomsnittliga poängvärden som respektive faktor fick för de olika

grannskapen. Skillnader som kan utläsas är att cykelvänligt blir mer och mer viktigt från

alternativ 1 till alternativ 4. Detsamma gäller promenadvänligt och nära till stadscentrum .

Enkätsvar i provundersökning av genomfartsenkäten i Norrköping

Det går inte heller för denna enkät, med ett urval på 120 personer, att dra några som helst

slutsatser av svaren. Vi gör ändå en enklare analys för att se om man kan se några tendenser i

denna förundersökning.
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Det slumpmässiga urvalet bestod av 44,1 % kvinnor och 55,9 % män. De svarande bestod av

52,6 % kvinnor, vilket innebär att kvinnorna svarade i större utsträckning än männen. Av

kvinnorna svarade hela 78,8 % men endast 56,0 % av männen. I denna enkätundersökning är

det (i motsats till innerstadsenkäten) alltså en mycket större andel av kvinnorna än avmännen

som svarade.

Intervjupersonerna fick besvara frågan om de anser att vägtrafiken i deras bostadsområde är

störande eller besvärande på något annat sätt. Svarsalternativen var ja mycket , ja något ,

nej inte särskilt samt nej inte alls . De som hade angett något av de två förstnämnda

svarsalternativen ombads sedan att besvara nästfölj ande fråga gällande den högsta

restidsförlängning respektive hyresökning som de skulle acceptera för att få bort all

genomfartstrafik från bostadsområdet. Om frågan om störande trafik besvarades med något av

de två sista svarsalternativen skulle den svarande i stället hoppa över nästa fråga och besvara

den nästfölj ande. Den fråga de skulle besvara gällde vilken restidsminskning respektive

sänkning av boendekostnaden som skulle behövas för att de skulle vilja ha en ny stor väg nära

bostaden. Se kapitel 2.4.

De flesta svarade att de inte var så störda av biltrafiken i sitt bostadsområde. Bland dem som

hade svarat nej inte särskilt angav 84% att inte någon hyressänkning är tillräcklig för att de

skulle vilja ha en ny stor väg nära bostaden. Genomsnittlig hyressänkning bland dem som

kunde tänka sig en ny väg mot kompensation blev 1325 kr per månad. 72 % av de som hade

svarat nej inte alls ansåg att ingen hyressänkning är tillräcklig som kompensation för en ny

stor väg nära bostaden. De som kunde acceptera angav 871 kr per månad i genomsnitt i

hyressänkning.

Det fåtal som hade svarat ja mycket kunde i genomsnitt tänka sig en höjning av

boendekostnaden på 150 kr per månad för att slippa all genomfartstrafik. De som angav ja

ganska hade i medel betalningsviljan 69 kr högre boendekostnad per månad.
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Det var en större andel av kvinnorna än av männen som ansåg att inte någon hyressänkning

var tillräcklig för att kompensera för en ny stor väg. Detta ansåg 92 % ( nej inte särskilt )

respektive 83 % ( nej inte alls ) av kvinnorna men något färre, 77 % respektive 62 %, av

männen. Männen hade en högre betalningsvilja än kvinnorna för att få bort

genomfartstrañken.

Det verkar som om majoriteten var mycket emotatt stora vägar byggs i deras närområde,

eftersom så många angett att inte någon hyressänkning är tillräcklig för att de skall acceptera

vägen. Det kan vara så att de som bor i områden utan störande trafik har valt att bo där delvis

just p.g.a. att de inte har trafikstörningar. Nedan i tabell 9 och 10 visas en utförligare

redovisning av de medelvärden och procentandelar som vi har räknat fram. Många av

undergrupperna bygger på ett fåtal personer och inte någon procentandel är statistiskt riktig

p. g.a. det lilla urvalet.
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Tabell 9 Resultat av Norrköpingsenkätens huvudfråga om accepterad hyreshöjning i

medelvärden, siffror inom parentes anger antal

Tycker att vägtrafiken är mycket Tycker att vägtrafiken är något

störande (4) störande (8)

Kategori Hyreshöjning for att få bort Hyreshöjning för att få bort

genomfartstrafiken, kr/mänad genomfartstrafiken, kr/månad

Alla (78) 150 (4) 69 (8)

Kön

Män 300 (1) 100 (5)

Kvinnor 100 (3) 17 (3)

Ålder
< 25 år 0 (2)
26-40 år 300 (1) 200 (2)

41-64 år 0 (1) 50 (3)

> 65 år 150 (2) 0 (l)

Hyra kr per månad

0-2000 50 (2)
2001-3500 150 (2) 50 (3)

3501-5000 150 (2) 0 (1)

> 5001 150 (2)

Enkättyp

§luten 100 (3) 50 (3)

Oppen 300 (1) 80 (5)

Bilinnehav

Bil 200 (3) 83 (6)
E' bil 0 (1) 25 (2)

Boende

Lägenhet 0 (2) 50 (5)

Radhus 0 (l)

Villa 300 (2) 150 (2)
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Tabell 10 Resultat av Norrköpingsenkätens huvudfråga om hyressänkning i medelvärden

och procentandelar, siffror inom parentes anger antal

 

Tycker att vägtrafiken inte är
störande alls

Tycker att vägtrafiken inte är

särskilt störande

                             

           

 

     

 

   

Kategori Hyressänkning Ingen hyres- Hyressänkning för Ingen hyres-
för att acceptera sänkning är att acceptera ny sänkning är till-

ny väg, kr/månad tillräcklig väg, kr/månad räcklig

Alla (78) 1325 (4) 84% (21) 871 (7) 72% (18)

Kön

Män 1433 (3) 77 % (10) 920 (5) 62 % (8)

Kvinnor 1000 (1) 92 % (11) 750 (2) 83 % (10)

Ålder
<25 år 1900 (2) 50% (2) 1033 (3) 40% (2)

26-40 år 750 (2) 86% (12) 100% (4)

41-64 år 100% (5) 667 (3) 63 % (5)

>65 år 100 % (2) 1000 (1) 88 % (7)

Hyra kr per månad

0-2000 kr 400 (1)

2001-3500 1067 (3)

3501-5000 1167 (3) 1000 (2)

>5001 1800(1) 500 (1)

Enkättyp

§luten 1433 (3) 77 % (10) 600 (4) 64% (7)

Oppen 1000 (1) 92% (11) 1233 (3) 79% (11)

Bilinnehav

Bil 1167 (3) 84% (16) 871 (7) 65% (13)

Ej bil 1800 (1) 80% (4) 100% (15)

Boende

Lägenhet 1325 (4) 80% (16) 933 (3) 65 % (11)

Radhus 100 % (3) 100 % (1)

Villa 100% (2) 500 (1) 86 % (6)
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FÖLJEBREV TILL ENKÄTERNA Bästa Kommuninvånare!

Hur vill _D_u att trafiken i centrala Motala ska vara utformad?

På VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, försöker vi bland annat ta

reda på hur människor vill att trafiken skall utformas i innerstäderna. Kunskap

om människors åsikter om hur trafiken ska planeras i centrum av städerna är

viktig. Den behövs till exempel för att ordna kollektivtrafiken på bästa sätt.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende i Motala

kommun. Urvalet har skett genom DAFA Data Ast register. Genom att

besvara enkäten är Du till stor hjälp för vår undersökning.

Allt Du behöver göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftast endast

genom att fylla i ett X.

Det är naturligtvis helt frivilligt att deltaga men varje inkommet svar ökar

undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville fylla i

enkäten och skicka tillbaka den i det portofria kuvertet så snabbt som möjligt.

Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vad

just Du har svarat. Det påskrivna numret används endast för att pricka av de

inkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse till dem som inte har svarat.

Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka i undersökningen vore det

bra, om Du ville skicka tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Pernilla lvehammar Ste n udemo Eva Gustavsson

013-204105 013-204293 013-204185

 

lstadress Besöksadress Telefon Telex Telefax Postgiro
lsta/ address Vis/ting address Telephone Telex Telefax Postalgiro accour

:atens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 501 25 VTISGI S 013-1414 36 5 98 01-1
58195 Linköping Linköpino int+4613 204000 int +46 13 14 14 36
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Bästa Linköpingsbo! 1994-1 1-25

Hurdan stadsdel skulle Du vilja bo i?

Kunskap om hur människor vill bo och vilken närmiljö de vill ha är viktig. Den
behövs när nya bostadsområden ska byggas och när gamla ska rustas upp.
Därför gör VTI (Väg-och transportforskningsinstitutet) en undersökning om
hurdan stadsdel Linköpings invånare skulle vilja bo i.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende i
Linköpings kommun. Urvalet har skett genom kommunens register. Genom att
besvara enkäten är Du till stor hjälp för vår undersökning.

Allt Du behöver göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftastendast
genom att fylla i ett X.

Det är naturligtvis helt frivilligt att deltaga men varje inkommet svar ökar
undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville fylla i
enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet så snabbt som
möjligt Svaren behandlas helt konñdentiellt och ingen kommer att kunna utläsa
vad just Du har svarat. Det påskrivna numret används endast för att pricka av de
inkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse till dem som inte har svarat.
Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka i undersökningen vore det
bra, om Du ville skicka tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar
7.27 f

J|clanil

Eva Gustavsson Pernilla Ivehammar Stef G emo

tel 204185 tel 204105 tel 204293
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Bästa Kommuninvånare!

Hur ärpm inställning till trafiken i Din omgivning?

På VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, försöker vi bland annat ta

reda på hur människor värderar sin närmiljö. Kunskap om människors åsikter

och värderingar om detta är viktig. Den behövs för att planera vägar på bästa

sätt.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende i

Norrköping. Urvalet har skett genom kommunens register. Genom att besvara

enkäten är Du till stor hjälp för vår undersökning.

Allt Du behöver göra är att svara på frågeformulärets frågor, Oftast endast

genom att fylla i ett X. '

Det är naturligtvis helt frivilligt att deltaga men varje inkommet svar ökar

undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville fylla i

enkäten och skicka tillbaka den i det portofria kuvertet så snabbt som möjligt.

Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vad

just Du har svarat. Det päskrivna numret används endast för att pricka av de

inkomna svaren så att vi bara skickar påminnelse till dem som inte har svarat.

Om Du av någon anledning ändå inte vill medverka i undersökningen vore det

bra, om Du ville skicka tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

.'/s

,_\ '
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demo Pernilla Ivehammar Eva Gustavsson

013-204293 01 3-204105 013-204185

ttadress Besöksadress Telefon Telex Telefax Postgiro
:tal address Vis/ting address Telephone Telex Te/efax Postal giro accoun

itens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 501 25 VTISGI S 013-1414 36 5 98 01-1
i81 95 Linköping Linköping int +46 13 20 40 00 int +46 131414 36
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INTERVJUPERSONERNAS KOMMENTARER

Motala

Kungsgatan från posten till torget ska bli gågata. Bort med bilarna från torget uppfarten till

Domustaket (Gallerian) kan läggas om till Urban Hj ärnes väg. Så vill jag att det ska byggas en

hängbro typ (Golden Gate) över viken och leda trafiken på RVSO. Denna bro skulle kunna bli

Motalas nya stadsbild.

Parkeringsavgifter slopas! P-vakter slopas!

Jag tycker att allt fungerar bra som det är nu. Alltså, inga ändringar.

Kollektivtrafiken är mycket dålig vardags- och söndagskvällar! Sista buss 22.00 resp. 21.00!

Under all kritik! Önskar snar förbättring med kollektivtrafiken inom Motala Kommun.

All parkering på och runt Stora torget borde förbjudas!

Det blir billigare för mig att ta bilen till centrala Motala än att åka buss.

Sänk biljettpriserna på buss. Så att det lönar sig att åka buss till/från jobb. T.ex. genom avtal

med Elux/Nokia. Cykelbanor ska finnas vid varje väg även ut mot landet så att cyklister blir

säkra i trafiken.

Vad beträffar trafiken i centrum. Jag tycker att trafiken ej ska dras runt på det sätt som görs

idag, utan släpp trafiken, så att man slipper åka runt som nu för att t.ex. leta upp en P-plats.

Jag tror man på så sätt minskar avgaser, buller mm..
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Jag tycker för min del att bussarna går ganska tätt i stan. Däremot anser jag att det är viktigare i

att satsa lite på bussförbindelser till landet . Sänkta busspriser och ökat antal turer skulle nog

öka passagerarantalet radikalt och förbättra miljön. Även antalet storhandlande landsortsbor

med bilar skulle minska. Ska man verkligen behöva bära matkassar ända från centrum och till

hamnparkeringen för att få bort den centrala trafiken.

Jag tycker att det skall vara gratis parkering i lilla Motala. Se i Skänninge och Mjölby och

Vadstena, det är städer som klarar sig bra utan avgifter. Fram för gratis parkering.

Utrota lapplisorna (läs parkeringsautomaterna). Tag bort parkeringsavgiftema så vi kan

hålla butikerna i centrum igång. Naturligtvis skall lapplisan finnas kvar för felparkeringar så-

som trottoarer, övergångsställen dvs där parkeringär förbjuden. Skall butikerna finnas kvar i

innerstaden så släpp in bilarna. Som det är utanför min arbetsplats kanske det är fullbelagtpå

P-platsema e 1 gång i veckan. På dessa grunder skall ej en lapplisa gå och bötfälla de som

kommit in i staden. Det finns plats utan botlappar. Tag lärdom av vad som redan hänt inner-

städerna Motala och Linköping. De töms p. g.a. alla stormarknader. Men innerstadshyrorna

sjunker inte. Detta är ett hot mot alla småföretagen i citykärnoma. OBS. Jag tycker inte att

man skall lägga sig ner och dö ifråga om cyklister och koll.traf1k. En bra koll.traf1k borgar för

att innevånarna trots allt väljer bussen ändå! Motala skall även i forts. vara känd som cykel-

staden. Fortsätt satsa även där. Måste det ena alt. vara på bekostnad av ett annat alternativ.

Låter lite barnsligt tycker jag.

Frågor till 10. Vad används de pengar som parkeringsavg. genererar? 11. Vi har redan hög

kommunalskatt. Höjer man biljettpriset blir det nog bara chaufförer kvar i bussarna. Försök att

inköpa lite mindre bussar där utrymmet nyttjas till fullo och bensinförbrukningen eller diesel-

kostnaden minskar plus att miljöförstöringen blir mindre.

Det måste väl gå att med bil ta sig fram lättare i innerstan. Om man ska åka till en viss butik

och sedan till en annan så får man ju i vissa fall åka runt hela innerstan och sedan in och

krångla runt torget igen. Hur kan det vara miljöanpassat. Annars bra runt innerstan.
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Min önskan är mera handikappsplatser!

Ex.vis.: Stå parkerad ovanför eller nedanför Gallerian kör sedan till Tempo för inköp av 10 l

mjölk m.m.. Körsträckan blir sällsynt korkad och tyder på ogenomtänkt och dålig trafikplane-

ring. Släpp biltrafik förbi Baltzarhuset (ev reducerad fart 30 km/h). Om biltrafiken i innerstan

försvåras för mycket måste köpmännen flytta utanför stadscentrum till speciella köpcentra,

och innerstans affärsliv förtvinar. Inför ett system med parkeringsklockor att placeras inuti

bilarna, så att långtidsparkering i kärnan förhindras. Jag förordar givetvis inte en trañkanarki

som ex.vis. Rom, men dagens klåfingrighet hos beslutsfattare i små kommuner typ Motala

vad gäller trafiken, är till men för alla.

Som anställd i kommunen med sammanträden ofta i KLK anser jag att det ska finnas gratis-

parkering nära KLK.

Dra ner höginkomstlönerna.

Linköping

Bostadsval är givetvis beroende av ålder på barn i första hand. Var tid har sin boendeplats.

Bygg mer billiga 1:or + 2:or med relativt låg standard för unga människor. Man kan även låta

bli att renovera och i stället låta människor med mindre pengar bo där för en billigare penning.

Jag tycker att vi bor i ett bra område nära till centrum och vårdcentral. Och många bra skogs-

områden att ströva i.

Skall Linköping ha ett levande centrum? Vi kan inte ha alla affärer vid IKEA. Vi lever idag

och vet att bilen är var mans transportmedel (nästan). Stäng inte staden. Då kan jag lika gärna

bo i Ekholmen om mina bilbuma gäster ändå inte når mig på ett smidigt sätt.
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I ett framtida samhälle måste vi lära oss att bil inte alltid behövs. Det är ett skapat beroende.

De som är tvungna att ha bil ska naturligtvis dock få ha det. Bra undersökning.

Grönområden är mycket viktiga, lika Viktigt är att kommunen ser till skötseln av dessa. Det är

mycket dåligt där jagbor i Ryd. Många arbetslösa skulle säkert ställa upp på detta.

Svårt att generellt få en bild av dessa områden. Tycker personligen att utformningen av ex.

gator och grönområden + arkitekturen på bostäderna och färgsättningen på den yttre miljön

ibland kan överväga andra praktiska och miljövänliga faktorer.

Omjag inte hade varit student i en främmande stad hade jag valt ett annat boende (ex. mer

grönska, trädgård, villa). Vid min hemort har jag allt detta.

En sådan här enkät är ointressant för alla utom för er som vill bekräfta era för-

domar/ideologiska hållning. Dessutom är det en sak att sitta här och välja mellan påhittade

alternativ utan kostnad, och en helt annan att verkligen fatta beslut och betala för det.

Man frågar sig om konstruktören av stadsdelar är en helt orealistisk miljöpartist. Minsta

stadsdelen har bästa servicen, en ekonomisk omöjlighet. Endast en miljöpartist kan vara så

verklighetsfrämmande. Vi har haft nog av miljöpartiets galenskaper här i stan.

Inget passar mig, eftersom jag är väldigt beroende av buss vill jag att den går ofta. Men vill

samtidigt bo lite utanför stan i ett litet hus, med en lagom stor trädgård med lite buskar med

bär. Även att det skall finnas en affär så man kan handla om det är något man behöver. Det

här är ett tänkande som aldrig går i uppfyllelse. Givetvis vill man att det skall vara miljövän-

ligt, cykelvänligt, motionsspår, lite aktiviteter för barnen.

Separata bussgator är nog bra, men det får ej gå ut över bilister, som genom begränsningar

tvingas ta stora omvägar till vårdcentraler och andra serviceinrättningar med ökad bensinför-

brukning och luftföroreningar som följd. (Se enklaven Lambohov)
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Val av stadsdel beror i hög grad av närhet till jobb. Antar att avstånd i samtliga fall är lika.

Varför ska man behöva åka flera kilometer extra med bil för att komma dit man ska, när det

finns bra vägar att åka på som är närmare men avstängda för trafik? Detta medför större miljö-

förstöring p.g.a. ökade utsläpp av avgaser.

Finns dessa möjligheter som ovan nämnda är jag nöjd.

Norrköping

Jag vill inte ha någon ny väg, har 22:an på en sida och Stockholmsvägen. på den andra sidan,

finns ingen plats för någon ny väg.

Man skulle åka kollektivt om det var bra förbindelse. 11/2 timmes intervaller är för mycket!

Det finns störningar från E4zan, men det är ljudet som är värst.

Eftersom jag cyklar så är jag intresserad av att det görs fler cykelbanor, och att spårvagnarna

går oftare.

Boendemiljön bör ifrågasättas i första hand, ej trafiken som nu är fallet, åtminstone på min

gata!

Jag bor så nära centrum att en ny väg inte har någon betydelse för min del.

Pensionärer ska ta om körkortet var 3:e år. Dom ärju farligare än 16-17-åringar. Bygg inga

nya vägar, förbättra dom gamla i stället. Sluta salta, sanda i stället.

Någon ytterligare väg i detta lugna och trevliga villaområde vill jag absolut inte ha.

Undertecknad anser att det är bra som det är nu.
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Jag tycker att man ska ta mer hänsyn till cyklister och gående personer. Vad har man fått två

ben till - gasa och bromsa?

Största problemet är parkering på båda sidor av en ganska smal gata, vilket innebär att ut-

ryckningsfordon inte kan ta sig fram. På vintern är det oerhört dålig framkomlighet. (Hoppas

man inte blir sjuk eller det börjar brinna).

Trots bomsystem 'ar inkörning i området alltför omfattande.

Vi är 2 vuxna i hushållet och vi delar bil.

Jag bor redan vid en stor väg (Finspångsvägen) så jag kan ej svara på frågan.

Jag bor i centrum.

Absolut ingen risk för någon ny stor väg där jag bor.

Har varken bil eller åker aldrig buss. Därav lite att fylla i.

Snöröjning om vintern är ej acceptabel.

OBS! Irrelevanta frågeformuleringar. Enda snabbare sätt till centrum är 110 km/h Södra pro-

menaden. Vad är urvalet/syftet med detta? Jag bor i Kneippen.

Eftersom jag har gångavstånd till centrum och det finns stora gator i området till centrum och

cykelbanor och grönområden.




