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1 Bakgrund
Projektet ingår som en del i KFB-temat Effekter av underhålls- och driftåtgärder

och initierades under 1993 och inleddes med en pilotstudie (se kapitel 3).

Vid vissa väder- eller väglagsförhållanden uppstår det förseningar i trafiken

som ibland kan vara relativt stora. Detta kan innebära att en del trafikanter väljer

olika färdmedel beroende på väder eller väglag.

Möjligheterna att välja ett annat färdmedel varierar dock säkert från person till

person, Har man långt till arbetet eller skolan finns kanske bara bilen eller kollek-

tiva färdmedel som alternativ. Man kanske inte har möjlighet att cykla eller gå av

fysiska skäl.

För att man skall kunna cykla eller gå till arbetet eller skolan under vinterperio-

den, oavsett om det snöat kraftigt under natten eller inte, är det viktigt att under-

hållet av cykel- och gångbanor prioriteras högt. För att underlätta att så sker,

behövs kunskaper om hur resandet påverkas vid olika väderförhållanden.

Ur en strikt trafiksäkerhetsmässig aspekt kan det diskuteras huruvida det är

önskvärt att cyklandet är konstant under vinterperioden.

I denna studie riktas intresset på arbets- och skolresor. Jämfört med andra typer

av resor, är arbets- och skolresorna relativt låsta i tiden och ställs inte gärna in på

grund av t.ex. dåligt väder. I stället kanske man väljer ett annat färdmedel.
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2 Syfte
Huvudsyftet med projektet var att:

Kartlägga val av färdmedel vid resor till arbetet eller skolan och i vilken

omfattning man ändrar sitt färdmedel på grund av väderleken eller väglaget.

Projektet har genomförts i två etapper. I den inledande etappen (pilotstudie)

undersöktes utifrån val av färdmedel vid olika väder- och väglagssituationer

följande frågeställningar:

0 sker det några förändringar?

0 vilken metod skall användas?

0 upplever resenärerna det som ett problem (t.ex. längre restid)?

Erfarenheterna från pilotstudien låg till grund för genomförandet av etapp 2

(enkätundersökning). i
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3 Pilotstudie 4
Projektet inleddes med en pilotstudie som pågick under två vintrar, 1993/94 och

1994/95. Ansvarig för studien på VTI var Hans Sävenhed.

Metod

Den första vintern fick tolv personer anställda på VTI fylla i en blankett, se bilaga

1, där man innan resan till arbetet fyllde i väderförhållandena (temperatur, vind,

nederbörd), starttidpunkt, ljusförhållande vid start, färdmedelsval samt om man

valt ett annat färdmedel än det normala och i så fall orsaken till detta.

Efter resan skulle man för varje delsträcka fylla i väglaget och samtidigt ange

om det t.ex. var sandat, ojämnt ochavsluta med att fylla i sluttidpunkten. Med

delsträcka avses om man färdas på olika typer av väg (gata, GC-bana, cykelbana,

trottoar etc.).

Den andra vintern fick nitton personer, också från VTI, fylla i en mycket

enklare blankett, se bilaga 2. Nu skulle man under en period av sex veckor endast

ange de dagar man bytte färdmedel, färdväg eller färdtid på grund av väderleken

eller väglaget och varför man bytte samt också uppge vad som förändrats.

Resultat

Med den första blanketten konstaterades att det förekom tillfällen då försöksper-

sonerna bytte färdmedel på grund av kyla och/eller väderlek/väglag och att detta i

vissa fall även innebar att man kom till arbetet senare än normalt. Men materialet

var litet.

Därför pågick undersökningen den andra vintern under en längre period och

med fler försökspersoner.

Tabell 1 FÖrsokspersonernas totala antal resor och byten.

 

Antal Antal

resor byten

 

Bil. 157 4

Gång 42 2

Cykel 155 3

Buss 105 0

 

Oavsett färdmedel är antalet byten få under den studerade perioden.

I övrigt visade undersökningen att:

0 cyklister fick längre restid på vintern

0 fotgängarna och cyklisterna är tåliga

0 15 0/0 av cyklisterna startade resan senare på morgonen på grund av väder-

leken eller väglaget.
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Sammanfattning
Att med enkät kartlägga hur valet av färdmedel påverkas vid olika väder- och

väglagsförhållanden under vintern föll väl ut. Det förekommer tillfällen när rese-

närerna ändrar sitt val av färdmedel och restiden påverkas främst för cyklisterna.

För att kunna kartlägga omfattningen av problemet beslutades att enkäten bör

utvecklas och genomföras som en rikstäckande undersökning.
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4 Resvanor Och färdmedelsval - litteraturstudie

Inom studien genomfördes en litteraturstudie med följande inriktning:

Vädrets och vinterunderhållets påverkan på arbets- och skolresorna samt val av

färdmedel.

Det visade sig att det finns få, om ens någon, relativt aktuell studie som belyst

främst den förra aspekten. Däremot finns det studier som har vissa berörings-

punkter. Kortfattat redovisas resultaten från två undersökningar.

För att få kunskap om hur biltrafikanterna anpassar sitt resande vid dåligt väder

och hur detta påverkar restiden genomfördes som en första del i Danmark,

Sverige, Finland och Norge intervjuundersökningar (Gabestad, 1988). Endast

resultaten från Sverige redovisas här.

Undersökningen som pågick från 1:e januari och någon månad framåt visade

att 23 % svarade att de ställt in en eller flera resor under vintern. Av dessa var

15 % resor till/från arbetet och i tjänsten. Att väglaget var den främsta orsaken till

att resan ställdes in ansåg 58 %.

I den andra delen intervjuades bilister vid vägkanten ett par dagar efter en

period med besvärligt väder, t.ex. kraftigt snöfall, halt väglag. Frågor ställdes

huruvida man ställt in någon resa den dagen och om man varit tvungen att starta

resan tidigare eller senare.

Av intervjuerna vidvägkanten var det 5 % som ställt in en resa under dagen

och 12 0/0 som anpassade starttidpunkten efter rådande väder- och väglagsförhål-

landen. Det visade sig också att för resor till eller från arbetet ändrar man hellre

starttidpunkt på än ställer in.

Som en del av ett examensarbete genomfördes en enkätundersökning (Nilsson,

1995). Syftet var att undersöka om det finns en potential till minskat bilkörande

och ökat cyklande vid korta resor.

För att undersöka orsaker bakom valet av färdmedel fick personerna ange tre

svarsalternativ till varför de hade kört bil, inte cyklat respektive cyklat vid sina

resor de senaste sju dagarna. Här presenteras endast resultatet för arbets- och skol-

resorna. Definitionen av en kort resa är högst 3 km för delresan (förflyttning mel-

lan två besöksställen) och 6 km för huvudresan (börjar och slutar i den egna

bostaden, arbetsplatsen eller skolan). Urvalet avsåg endast körkortsinnehavare.

Nästan hälften svarade att de körde bil på grund av dåligt väder. Vardera 30 %

svarade att det var bekvämt respektive snabbt med bil.

Även dåligt väder var den främsta orsaken till att inte cykla, hela 70 % angav

detta. Övriga orsaker var snabbt med bil 27 % och att bilen används i arbetet

18 %.

Orsaker till varför man cyklar var främst att det är billigt, 58 %, att det är

snabbt, 55 % och att manfår motion, 42 %.

Den andra aspekten vid sökningen efter litteratur, val av färdmedel, har stude-

rats i t.ex. ett antal resvaneundersökningar som genomförts i Sverige genom åren,

både rikstäckande och lokala. Rikstäckande som pågår för närvarande är den sk.

Riks-RVU:n i SCBs regi och en som under snart fem år pågått på VTI på uppdrag

av Vägverket.
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Resultaten från resvaneundersökningarna är relativt likartade; flertalet, ca hälf-

ten, av alla resor sker med bil. Några lokala undersökningar har erhållit en något

lägre andel, men då rör det sig oftast endast om kortare resor (tex. förflyttningar i

innerstaden). Antalet resor med kollektiva färdmedel svarar för ungefär en fjärde-

del och med cykel eller till fots ca 10 % vardera.
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5 Metod

Urvalet bestod av 2400 slumpvis utvalda personer bosatta i Sverige, födda under

åren 1930 till 1977. Varje torsdag under en period av 6 veckor skickades 400

enkäter ut (se bilaga 3). Tolv dagar senare skickades en påminnelse, med följebrev

och en ny enkät, till samtliga som då ännu ej besvarat enkäten.

Tabell 2 Utskicksdatum, datum_för påminnelse samt mal/vecka.

 

Utskick Utskicks- Påminnelse Mätvecka

 

datum

1 18/1 30/1 15/1-19/1

2 25/1 6/2 22/1-26/1

3 1/2 13/2 29/1-2/2

4 8/2 20/2 5/2-9/2

5 15/2 27/2 12/2-16/2

6 22/2 5/3 19/2-23/2

 

För att man vid analysen skulle kunna studera hur väderförhållandet påverkar

byte av färdmedel ombads man fylla i datumet på måndagen i den vecka man fick

enkäten. Förhoppningen var att samtliga enkäter skulle komma fram dagen efter

och att det ifyllda datumet för varje utskick skulle vara detsamma; varje utskick

skulle vara lika med en vecka. Att uppnå detta är givetvis en omöjlighet. Det

visade sig också att de ifyllda datumen för varje utskick varierade under en relativt

lång period; tre till fyra veckor.

För att testa att man inte lät bli att besvara enkäten på grund av just det faktum

att man bytte färdmedel (besvärligare att fylla i enkäten) testades om det råder ett

oberoende mellan ett korrekt och felaktigt ifyllt datum avseende byte av färd-

medel. Testet genomfördes som ett chi-square-test.

I testet betraktas datumen 15/ 1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2 och 19/2 som korrekta för

respektive utskick.

Man testar följande nollhypotes:

H0: Oberoende mellan ett korrekt och ett felaktigt ifyllt datum avseende

byte av färdmedel.

En fyrfältstabell bildas enligt

 

Bytte Bytte ej

Korrekt datum A B

Felaktigt datum C D

       

((A >r D)-(B*C))3 *(A + B+C+ D)

(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)

 

och testvariabeln ;(2 =

är chi-två-fördelad med 1 frihetsgrad. Nollhyptesen förkastas på risknivån 5 0/0

om X2 > 3,84.

VTI notat 44-1996 1 l



I tabell 3 redovisas resultatet av testet för respektive utskick.

Tabell 3 Chi-[va-vc'irde.

  

Utskick X2

1 0,310

2 0,003

3 0,002

4 1,410

5 0,666

6 0,552

 

I samtliga sex fall kan nollhypøtesen ej förkastas och man kan inte statistiskt

säkerställa att det existerar ett beroende mellan ett kOfl'CKt och ett felaktigt ifyllt

datum avseende byte av färdmedel. Detta innebär att i fortsättningen betraktas det

angivna datumet på enkäten som det korrekta.
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6 Enkätundersökning
Inledning

Som nämnts tidigare skickades det totalt ut 2 400 enkäter och efter en påminnelse

kom knappt 70 0/0 tillbaka. Av dessa var det flertalet, knappt 80 %, som svarade att

de går i skola eller förvärvsarbetar utanför hemmet.

Det var i stort sett lika många kvinnor och män som besvarade enkäten och

medelåldern på de som besvarade enkäten var drygt 40 år (ca 4 % uppgav ej

åldern).

Resorna till arbetet eller skolan tog i genomsnitt knappt 25 minuter (ca 2 %

angav inte restiden).

6.1 Färdmedelsval

I detta avsnitt redogörs för hur man reser till arbetet eller skolan. Val av färdmedel

beroende på kön, ålder, reslängd och restid samt region redovisas. Slutligen redo-

visas avståndet tilliarbetet eller skolan beroende på region.
För att klarlägga val av färdmedel vid arbets- och skolresorna frågades efter

med vilket eller vilka färdmedel man normalt (=oftast) reser och hur lång sträcka

man färdades med respektive färdmedel. Det fanns dock svar där två eller flera

färdmedel var angivna och det inte gick att avgöra vilket som var det huvudsakliga

färdmedlet, tex. när inte reslängden var angiven. Bortsett från kombinationen bil-

förare och bilpassagerare exkluderas dessa i den fortsatta analysen.

I tabell 4 redovisas färdmedelsval vid resor till arbetet eller skolan. I kollektivt

ingår resa med buss, tunnelbana, spårvagn eller tåg.

Tabell 4 Val avi/färdmedel vid arbets- och Skolresor.

 

Antal val Andel val (%)

  

Bilförare 601 5 3

Bilpassagerare 23 2

Gång 108 10

Cykel 140 12

Kollektivt 244 22

Bilf/ bilpass 17 1

Totalt 1 133 100

 

Drygt hälften av arbets- eller skolresorna sker som bilförare. En på fem reser

kollektivt och vardera 10 % cyklar eller går till arbetet eller skolan. Resultatet har

god överensstämmelse med SCBs rikstäckande resvaneundersökningar 1978 och

1984/85 (SCB, 1980 och SCB, 1987).

Fortsättningsvis slås bilförare och bilpassagerare samt kombinationen av dessa

ihop till färdmedlet bil.
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Färdmedelsval beroende på kön

Kollektivt

28%

 

Cykel

12%

Gång
12%

Figur 1 Kvinnors val avfärdmedel.

Kollektivt

16%

Figur 2 Mäns val cnijärdmedel.

Det föreligger skillnader mellan kvinnor och mäns val av färdmedel; kvinnor

åker kollektivt eller går i större utsträckning än män. Män åker i stället bil. Lik-.

nande resultat erhölls i den resvaneundersökningen som genomfördes i Örebro

1990 (Stadsbyggnadskontoret, 1992).

Färdmedelsval beroende på åldersgrupp
I syfte att studera om det föreligger några skillnader i hur man färdas till arbetet

eller skolan beroende på ålder delades svaren in i tre åldersgrupper: 18-24 år, 25-

44 år och 45-65 år. Ungefär 20 % var i åldern 18-24 år. Övriga fördelas i stort

jämnt mellan de två andra grupperna.
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100%

    

80% ,
Kollektivt:

60%
DCykel

40% EGáng

:Bil2 0 °/o

   

0 °/o

18-24 år 25-44 år 45-65 år

Figur 3 Fördelning av val avfärdmedel på åldersgrupp.

Den mest framträdande skillnaden är att gruppen l8-2-l ar i större utsträckning

åker kollektivt eller cyklarjämfört med övriga som i stället åker bil.

Färdmedelsval beroende på reslängd och restid

Man kan anta att avståndet till arbetet eller skolan påverkar val av färdmedel. För

att undersöka hur det ligger till redovisas i tabell 5 medelvärdet och standardav-

vikelsen för reslängden och restiden till arbetet eller skolan för färdmedlen bil,

fotgängare, cykel och kollektivt.

Tabell 5 Medelvärde och standardawikelseför reslängd och restid.

Enhet: sträcka (km) och restid (min).

 

Medel Std dev

 

Bil Reslängd 20,0 27,6

Restid 22,5 22,7

Gång Reslängd 1,2 1,0

Restid 11,2 8,2

Cykel Reslängd 3,3 2,3

Restid 14,4 8,4

Kollektivt Reslängd 25,5 54,6

Restid 44,1 48,5

 

De som reser med kollektiva färdmedel har i genomsnitt en dubbelt så lång

restid jämfört med dem som åker bil, men bara i genomsnitt drygt 5 kilometer

längre reslängd. Fotgängarna och cyklisterna har i genomsnitt klart kortare avstånd

till arbetsplatsen eller skolan och deras restid är ungefär hälften av bilisternas.

Utifrån reslängden och restiden beräknades reshastigheten. Denna redovisas i

tabell 6.
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Tabell 6 Genomsnittlig reshasiighet med olikafärdmedel.

 

Färdmedel Hastighet

 

(km/h)

Bil 46,5

Gång 5,9

Cykel l4,2

Kollektivt 27,1

 

Avståndet till arbetet eller skolan delades in i tre grupper: < 3 km, 3_6 km och
> 6 km.

        

1 00%

80% i
El> 6 km

60%

wei-6 km

40%

< 3 km i

20% _

00/0 ' i '

Bil Gång Cykel Kollektivt

Figur 4 Fördelning av reslc'ingd till arbetet/:skolan pajärdmedel.

Av figur 4 framgår det att var tionde cyklist har en reslangd pa över 6 km. Var-

dera 30 % av dem som åker bil eller kollektivt har en reslangd kortare än 6 km (ca

15 % kortare än 3 km). Dessa skulle. om man bortser från alla andra faktorer. för-

utom avståndet, som påverkar valet av fa'rdmedel, i stället kunna cykla (i vissa fall

även säkert kunna gå).

Enligt SCB:s undersökningar har ca 30 % av fotgängarna och cyklisterna en

reslängd till arbetet på över 5 km och för ca l0 % av bilisterna ar resla'ngden till

arbetet kortare än 5 km.

Färdmedelsval beroende på region
I detta avsnitt görs vissa jämförelser mellan tre regioner i Sverige. Indelningen

görs i södra, mellersta och norra Sverige enligt:

Södra Sverige (S): H-, 1-, K-, L-, M-, N- och O-la'n.

Mellersta Sverige (M): B-, C- D E-, F-, G-, P-, R-, T- och U-lan.

Norra Sverige (N): S-, W-, X-, Y-, Z-, AC- och BD-lan.
3 7
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Fördelningen av svaren mellan regionerna blev följande:

Södra Sverige: 348 (30 %)

Mellersta Sverige: 595 (53 %)

Norra Sverige: 190 (17 %)

Här bör påpekas att urvalet i respektive region ej är stratifierat efter respektive

regions invånarantal.

   

Tabell 7 Val avfärdmedel vid arbets- och Skolresor per region.

Region

Färdmedel Södra Mellersta Norra

Bil 210 (60 0/0) 309 ('52 %) 122 (64 %)

Gång 30( 9%) 51(' 9%) 27(l4%)

Cykel 52(15 0/0) 68(11%) 20(11%)

Kollektivt 56 (16 %) 167 (28 %) 21 (11 %)

Det föreligger vissa skillnader mellan regionerna:

0 I södra Sverige är det vanligare att man cyklar.

0 I mellersta Sverige är det vanligare att man åker kollektivt.

0 I norra Sverige är det vanligare att man går.

Avstånd till arbetet eller skolan beroende på region

Det är främst för gruppen som reser med kollektiva färdmedel som man finner

skillnader mellan regionerna avseende avståndet till arbetet eller skolan; i norra

Sverige är avståndet i genomsnitt 30 km. Motsvarande i södra och mellersta

Sverige är 14 respektive 22 km.

Även bilisternas avstånd varierar något mellan regionerna; i södra Sverige är

avståndet i genomsnitt 18 km, i övriga Sverige cirka 13 km.

Fotgängarna och cyklisterna har lika långt till arbetet eller skolan oavsett var i

Sverige de bor.

6.2 Byte av färdmedel
I detta avsnitt redogörs för resultaten från enkätundersökningen avseende byte av

färdmedel. Byte av färdmedel beroende på kön, ålder, reslangd, region och väder-

förhållande redovisas samt också anledning till bytet och .hur det påverkar res-

tiden.

För att klarlägga hur många alternativa färdmedel respondenterna har fick de

ange med vilket eller vilka färdmedel de kan ta sig till arbetet eller skolan. Fler-

talet, drygt 40 %, har ett (1) alternativt färdmedel medan 28 % inte har något

alternativ alls. Övriga har två eller tre alternativ.

I den fortsatta analysen och diskussionen exkluderas de som inte har något

alternativt färdmedel samt de som angivit att de ej rest till arbetet eller skolan

under den aktuella vecka.
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Tabell 8 Val av färdmedel vid arbets- och Skolresor för de resenärer som

har alternativa ifärdmedel .

   

Färdmedel Antal val Andel val (%)

Bil 406 54

Gång 83 l l

Cykel 129 17

Kollektivt 13 8 18

Totalt 756 100

 

Jämfört med tabell 4 (avsnitt 6.1) är det andelen cyklister som ökat och de som

åker med kollektiva färdmedel som minskat, vilket indikerar att det i den senare

gruppen är vanligare att man inte har något alternativt färdmedel.

Man kan anta att det föreligger ett samband mellan antal alternativa färdmedel

och avstånd till arbetet eller skolan, ett långt avstånd innebär färre 44

h Procentuellt sett 'är det något fler i norra Sverige som inte har något alternativt

färdmedel: 35 % jämfört med 27 % i södra Sverige och 31 % i mellersta Sverige.

En förklaring kan vara att gruppen som reser kollektivt i norra Sverige i

genomsnitt har ganska långt till arbetet (se avsnitt 6.1).

Först redovisas, utan att man tar hänsyn till antalet tillfällen (=resor) man änd-

rade färdmedel i den aktuella veckan, bara andelen som vid något tillfällembytt
färdmedel. Endast byte på grund av väderleken eller väglaget är 'medtagnaQ'

. Totalt 86 personer, eller drygt 11 %, har vid något tillfälle ändrat färdmedel på

grund av väderleken eller väglaget. Cyklisterna är den trafikantgrupp som oftast

ändrar färdmedel: 37 % har angivit att de vid något tillfälle under veckan bytt

färdmedel. Motsvarande för fotgängarna är 10 % och för bilisterna och de som

åker kollektivt vardera drygt 5 %.

Mer adekvat information, om hur vanligt det är attvman byter färdmedel på

grund av väderlekeneller väglaget, erhålles om :man studerar antalet tillfällen

(=resor) man bytte färdmedel. <1
Totalt genomfördes det under den studerade perioden 3 780 resor till arbetet

eller skolan. Vid 241 av dessa, vilket är 6,4 %, ändrade resenärerna färdmedel på

grund av väderleken eller väglaget.

I tabell 9 redovisas antalet tillfällen man ändrat sitt färdmedel på grund av

väderleken eller väglaget.
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Tabell 9 Antal tillfällen (resor) man ändratfärdmedel.

   

Från Till

Bil Gång 10

Bil Kollektivt 39

Gång Bil 9

Gång Kollektivt 10

Cykel Bil 70

Cykel Gång 41

Cykel Kollektivt 46

Kollektivt Bil 16

241

 

Cyklisterna är den trafikantgrupp som oftast byter färdmedel, ca 25 %

(157/645). Således sker var fjärde tänkt cykelresa med ett annat färdmedel på

grund av väderleken eller väglaget. Vid ungefär hälften av tillfällena byter man till

bil och resterande fördelas i stort sett jämnt mellan att gå eller åka kollektivt.
För övriga trafikantgrupper är det inte lika ofta man byter färdmedel. Värdera

drygt 2 % av de tänkta bilresorna och resorna med kollektiva färdmedel sker med

ett annat färdmedel. Något fler av fotgängarna byter färdmedel, ca 5 %.

Flertalet av bilisterna väljer i stället kollektiva färdmedel. Fotgängarna ändrar

till bil eller kollektivt, medan samtliga som avsåg att resa med kollektiva färd-

medel bytte till bil.

Slutsatsen blir att om man ändrar färdmedel så byter man i övervägande del

antingen till bil eller kollektiva färdemedel.

Byte avfärdmedel beroende på kön

Det är vanligare bland kvinnorna att man ändrar sitt färdmedel på grund av

väderleken eller väglaget, 8,5 %, jämfört med ca 4 % bland männen.

I figur 5 redovisas för respektive färdmedel andelen som ändrat färdmedel upp-

delat på kön.
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Det framgår av figur 5 att det bland kvinnorna i stort sett endast är cyklisterna

som ändrar färdmedel. Av dessa det i stort sett lika många som byter till bil,

gång eller kollektiva färdmedel.
Även bland männen är det cyklisterna som byter färdmedel och till över-

vägande del byter man till bil.

Byte av färdmedel beroende på åldersgrupp
Det existerar inga direkta skillnader mellan åldersgrupperna avseende byte av

färdmedel.

Oavsett åldersgrupp är det nästan uteslutande cyklisterna som byter färmedel.

Skillnaden är att gruppen 18-24 år går till fots eller reser kollektivt i stället,

medan Övriga väljer att ta bilen.

Byte avfärdmedel beroende på reslängd
Vid samma indelning av avståndet till arbetet eller skolan som i avsnitt 61 visar

det sig att det sker flest byten i gruppen med ett avstånd på 3-6 km, ca 10 %. En

förklaring till att det inte förekom flest byten i gruppen som har längre än 6 km till

arbetet eller skolan, att dessa resor till övervägande del görs med bil eller med

kollektiva färdmedel och att antalet byten då är få.
Det visade sig att ju längre cyklisterna har till arbetet eller skolan vid desto fler

tillfällen byter man färdmedel. Har man 3-6 km eller längre än 6 km byter man

färdmedel vid vardera ca 25 (70 av resorna, vilket kan jämföras med ca 15 % för

gruppen som har ett kortare avstånd än 3 km till arbetet eller skolan.

Byte av färdmedel beroende på region
Det vanligast i södra Sverige att man vid något tillfälle bytt färdmedel, l6 %,

vilket kan jämföras med 8 % i mellersta Sverige och 9 % i norra Sverige. Studerar

man antalet tillfällen erhåller man ett liknande resultat.

Vid nästan var tredje avsedd resa med cykel i södra Sverige tar man ett annat

färdmedel.
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Byte avfärdmedel beroende på väderförhållande

I detta avsnittet ges en enkel beskrivning av väderförhållandena för respektive

vecka och region. Utifrån denna görs vissa jämförelser mellan veckorna avseende

hur vanligt det är att man byter färdmedel.

Först följer en kortfattad beskrivning av januari och februari månads väder

enligt Väder och vatten (SMHI, 1996) :

Januari 1996: Ett högtryck mitt i vintern gav ett gråtrist väder. Sol-

' fattigt i södra Sverige. I stort sett fick hela landet

mindre än halva den normala mängden nederbörd.

Februari 1996: En riktig vintermånad i hela landet med temperaturer på

1-4 grader under de normala. Fortsatt nederbördsfattigt.

För uppgifterna över dygnets medeltemperatur och nederbörd för respektive

region användes registreringen vid följande mätstationer:

Södra Sverige: Lund, Säve och Visby flygplats.

Mellersta Sverige: Stockholm, Växjö och Malmslätt.

Norra Sverige: Stensele, Haparanda, Frösön, Härnösand, Särna,

Karlstad och Falun.

Enkätundersökningen kom att sträcka sig över veckorna 3 till 10. I tabell lO

redovisas svarsresultatet för respektive vecka. Totalt sett var det 322 som ej fyllde

i datumet. Flertalet av dessa arbetar ej utanför hemmet eller går inte i skolan.

Tabell 10 Svarsresultat per vecka.

 

Vecka (nr) Antal svar

 

3 15 l

4 202

5 169

6 240

7 234

8 200

9 72

10 24

 

I tabellerna 1 1-14 redovisas uppgifter om temperaturen och nederbörden i syfte

att som en enkel beskrivning åskådliggöra väderförhållandena för respektive

vecka och region. Veckorna 9 och 10 har exkluderats i den fortsatta analysen

eftersom materialet är jämförelsevis litet.
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Tabell 1] Fördelning av andel dygn i olika temperaturintervall i södra

Sverige samt medeltemperaturenför respektive vecka.

       

Temperatur- Vecka

intervall (OC)

3 4 5 6 7 8

> 0 0,40 0,07 0,33

0- -5 0,60 0,93 0,86 0,53 0,33

' -5- _10 0,07 0,07 1,00 0,14 0,67
-10- -20

< -20

Medeltemp under -0,3 -3,4 -2,3 -7,8 -l,8 -5,4

resp. vecka

Tabell 12 Fördelning av andelen dygn i olika temperara/"intervall i mellersta

Sverige samt medeltemperaturen.för respektive vecka.

Temperatur- Vecka

intervall (OC)

3 4 5 6 7 8

> 0 0,07 0,13

0- -5 0,93 0,60 0,67 0,53

-5- -10 0,40 0,33 0,27 0,33 0,87

-10- -20 0,73 0,07

< -20

Medeltemp under -0,9 -4,5 -6,2 -1 1,2 -3,6 -8,7

resp. vecka

 

Det framgår av tabellerna 11 och 12 att veckorna 6 och 8 var kallast både i

södra och mellersta Sverige. Inget dygn hade en medeltemperatur under -20 OC.

Medeltemperaturen var genomgående lägre i mellersta Sverige än i södra Sverige.

   

Tabell 13 Fördelningen av andelen dygn i olika lemperaturintervall i norra

Sverige samt medellernperalurenför respektive vecka.

Temperatur- Vecka

intervall (OC)

3 4 5 6 7 8

> 0 0,09 0,03

0- -5 0,51 0,03 0,37 0,26

-5- -10 0,31 0,43 0,46 0,03 0,26 0,17

-10- -20 0,09 0,40 0,17 0,69 0,42 0,83

< -20 0,14 0,28 0,03

Medeltemp under -4,4 - 12,2 -6,9 - 17,5 -8,8 - 13,3

22

resp. vecka
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Veckorna 4, 6 och 8 var kallast norra Sverige. Medeltemperaturen var

genomgående klart lägre i norra Sverige jämfört med Övriga Sverige.

För att komplettera bilden redovisas i tabell l4 andelen dygn med nederbörd

för respektive region och vecka.

Tabell 14 Andel dygn med nederbörd .2 0,] mm.

 

Vecka (nr) Södra Mellersta Norra

 

3 0,33 0,47 0,34

4 0,40 0,60 0,37

5 0,13 0,13 0,29

6 0,27 0,53 0,49

7 0,60 0,60 0,49

8 0,60 0,40 0,03

 

Enligt Väder och Vatten (SMHI, 1996) rörde sig den 18:e februari (vecka 8) ett

intensivt lågtryck in över södra Sverige med snö och snöbyar som orsakade stora

problem. Snöfallet och en hård vind fortsatte till den 21:e februari.

Avseende byte av färdmedel är det i södra Sverige främst vecka 8 avviker.

Knappt 40 % av samtliga byten av färdmedel i södra Sverige gjordes under

vecka 8. Av samtliga resor till arbetet eller skolan under vecka 8 byttes färdmedel

vid knappt 20 %. Motsvarande för vecka 6, som var kallare men med mindre

nederbörd, var 6 %.

I ett tidigare avsnitt framgick det att vid nästan var tredje tänkt cykelresa i södra

Sverige ändrade man färdmedel. Flertalet av dessa, nästan 35 %, sker under

vecka 8.

I mellersta Sverige är det ingen vecka som direkt avviker med många byten på

grund av väderleken eller väglaget. Drygt 70 % av samtliga byten gjordes under

veckorna 6, 7 och 8. Procentuellt sett görs flest byten under vecka 8, 10 %.

Totalt sett bytte man färdmedel vid få tillfällen i norra Sverige. Under vecka 6,

som var kall, gjordes knappt hälften av samtliga byten.

Det går inte att dra några generella slutsatser, men man kan anta att kyla och

nederbörd säkerligen påverkar främst cyklister och fotgängares val av färdmedel

och att mycket snö också kan påverka valet av andra färdmedel.

Anledning till byte avfärdmedel

I fråga tio i enkäten hade man möjlighet att precisera vilket eller vilka huvud-

skälen var till att man bytte färdmedel. Det fanns sex alternativ plus ett öppet

alternativ: halt eller smutsigt väglag, svårframkomligt på grund av mycket snö,

kraftigt snöfall, regn samt temperaturen.

Av totalt 86 personer var det 79 som preciserade anledningen.

I tabell 15 redovisas antalet svar för angiven anledning till varför man bytte

färdsätt, rangordnade efter mest förekommande.
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Tabell 15 Antal svar_för angiven anledning till varför man bytte.färdsätt.

  

Anledning Antal

svar

Temperaturen l 9

Halt väglag 14

Temperaturen och halt väglag 12

Halt väglag, mycket snö och snöfall 5

Mycket snö 4

Halt väglag, mycket snö och temperaturen 3

Snöfall 2

Halt väglag och mycket snö 2

Halt och smutsigt väglag 2

Halt väglag och snöfall 2

Mycket snö och snöfall 2

Mycket snö och temperaturen 2
7

Smutsigt väglag och temperaturen

 

Utöver dessa fick följande åtta alternativ vardera ett svar: smutsigt väglag,

regn, snöfall + temperaturen, regn + temperaturen, halt + smutsigt väglag +

mycket snö, halt + smutsigt väglag + regn, smutsigt väglag + mycket snö + tempe-

raturen samt halt väglag + mycket snö + snöfall + temperaturen.

I det öppna alternativet angavs t.ex. dimma, underkylt regn, att bilen ej startade,

ojämnt väglag. .
I tabell 16 redovisas hur ofta varje möjlig anledning förekommer som anled_

ning till byte av färdmedel.

Tabell 16 Förekomst av anledning lill byte avtfärdmedel.

  

Anledning Förekomst

(0/0)
Halt väglag 54

Temperatur 53

Mycket snö 27

Snöfall 16

Smutigt väglag 10

Regn 4

 

Cyklisterna, som är den trafikantgrupp som oftast byter färdmedel, angav i

66 % av svaren det hala väglaget och i 52 % av svaren temperaturen som skäl till

varför man bytte färdmedel.

Resultat redovisade tidigare i kapitlet visade att 25 % av cyklisterna, som bytt

färdmedel, valde att i stället gå till arbetet eller skolan. Vad beror detta på? I stort

sett samtliga angav det hala väglaget som en anledning. Däremot är inte tempera-

turen en lika viktig faktor. Detta intressant då det hala väglaget går att påverka

med underhållsinsatser.

Temperaturen är den vanligaste anledningen till varför de som reser kollektivt

bytte färdmedel. Även för fotgängarna är temperaturen en vanligare anledning än
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ett halt väglag till varför man bytte. I bägge fallen är dock antalet tillfällen för få

för att man skall kunna dra några generella slutsatser.

Det är förvånansvärt få som har angett regn som skäl till bytet.

Slutsatsen blir att det är av stor betydelse för cyklisterna att cykelbanorna är

halkfria och att underhållet av dessa prioriteras högt.

Påverkan på restiden

Hur påverkas restiden när man ändrar färdmedel?

Det'var 82 personer (av 86) som besvarade frågan huruvida bytet innebar att

resan tog längre eller kortare tid eller att restiden var oförändrad.

För drygt hälften medförde bytet att resan tog längre tid. I stort sett var det

endast cyklister och bilister som fick längre restid på grund av bytet.

En fjärdedel svarade att resan gick snabbare. Av dessa var drygt hälften cyklis-

ter.

Övriga ansåg att bytet inte innebar någon förändring av restiden.

I tabell 17 redovisas den genomsnittliga restiden i vanliga fall samt efter det att

man bytt färdmedel.

Tabell 1 7 Normal restid samt efter byte avfärdmedel.

 

Färdmedel Antal Normal Restid efter

restid (min) byte (min)

 

Bil 20 23 49
Gång 8 20 l2
Cykel 46 15 17
Kollektivt 8 52 24

 

Restiden mer än fördubblas för bilisterna när man byter färdmedel. Cyklister-

nas restid påverkas högst marginellt.

Man kan notera att den genomsnittliga restiden för fotgängarna som angivit hur

restiden påverkas jämfört med samtliga (108 stycken) är längre (se tabell 5), 20

minuter respektive 1 1 minuter. Materialet är litet men indikerar svagt att avståndet

till arbetet eller skolan är av betydelse.

I tabellerna 18 och 19 redovisas motsvarande resultat som i tabell 17 för de

som angav att resan tog längre tid respektive att den gick snabbare.

Tabell 18 Normal restid samt efier byte av_ färdmedel.

 

Färdmedel Antal Normal Restid efter

restid (min) byte (min)

Bil 17 24 53

Cykel 22 13 23
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Tabell 19 Normal restid samt efter byte avfärdmedel.

 

Färdmedel Antal Normal Restid efter

restid (min) byte (min)

Cykel 12 18 9

  

Ungefär hälften tyckte att det nya färdsättet var den främsta anledningen till

varför_resan tog längre tid. Därefter var anledningarna det hala väglaget samt

mycket snö vanligast.
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7 Slutsatser

Den pilotstudie som genomfördes under två vintrar, 1993/94 och 1994/95, visade

att det förekommer att man byter färdmedel på grund av väderleken eller väglaget

och att det ibland uppstår förseningar, att resan tar längre tid.

Därför genomfördes under nästföljande vinter. 1995/96. en enkätundersökning

vars syfte var att kartlägga val av färdmedel vid resor till arbetet eller skolan och i

vilken omfattning man tar ett alternativt färdmedel på grund av väderleken eller

väglaget.

Enligt enkäten visade det sig att drygt hälften reser till arbetet eller skolan med

bil. Det är främst männen som åker bil: kvinnorna åker i stället med kollektiva

färdmedel eller promenerar.

Som framgått av det föregående kapitlet var det främst cyklisterna som änd-

rade färdmedel under vinterperioden på grund av väderleken eller väglaget. En

gång i veckan tar cyklisterna ett annat färdmedel till arbetet eller skolan. Vid

knappt hälften av tillfällena tar man i stället bilen. Övriga valde att i stället gå eller

ta kollektiva färdmedel.

Ett intressant resultat är att 25 % av cyklisterna, som bytt färdmedel, valde att

gå i stället. I stort sett samtliga angav det hala väglaget som det huvudsakliga

skälet. Däremot ansågs inte temperaturen vara av lika stor betydelse. Detta indike-

rar att underhållet av cykelbanorna är av avgörande betydelse för cyklisterna och

att det är viktig att cykelbanorna hålls halkfria.

Sammantaget är det vanligt att om man byter färdmedel tar man i stället

bilen: under en tvåveckorsperiod tar cyklisterna vid ett tillfälle bilen i stället på

grund av väderleken eller väglaget; samtliga som i vanliga fall reser med kollek-

tiva färdmedel, men byter färdmedel vid något tillfälle, byter till bil; hälften av

fotgängarna som byter färdmedel byter till bil.

Det är fåsom byter från kollektiva färdemedel, men desto fler som byter till

kollektiva färdmedel. Detta innebär att det är viktigt att trafikplanerare av den

kollektiva trafiken har underlag vid vilka väderförhållanden det kollektiva resan-

det ökar.

Det gick inte utifrån väderuppgifter över temperaturen och nederbörden dra

några generella slutsatser vad som påverkar resenärernas val av färdmedel. I södra

Sverige var vecka 8 besvärlig med nederbörd under flertalet av dygnen och sam-

tidigt relativt kall och blåsig; det visade sig också att 40 70 av samtliga byten av

färdmedel skedde under denna vecka.

Resultat från enkäten visade att flertalet svarade att det hala väglaget och tem-

peraturen var främsta anledningarna till varför man bytte färdmedel.

Restiden mer än fördubblas för bilisterna när man byter färdmedel. Cyklister-

nas restid påverkas högst marginellt.

VTI notat 44-1996 27



8 Fortsatt FoU

Att fortsätta belysa Vädrets och vinterunderhållets påverkan på resorna är av stor

vikt. Det finns fortfarande kunskapsluckor inom området.

Förslag på att fortsatt FoU inriktas gentemot:

Cyklisterna för att skapa ytterligare kunskaper om faktorer som avgör när

cyklisternas väljer att ta ett annat färdmedel. Vilka är möjligheterna att bibehålla

cyklandet relativt konstant under vintern? Potential finns då det hala väglaget är

en viktig faktor för cyklisterna om de skall ta cykeln eller ej.

Vilka är möjligheterna, om det är önskvärt ur en trafiksäkerhetsmässig aspekt,

att öka det totala cyklandet vintertid genom att de som tidigare endast cyklat under

sommarperioden fortsätter att cykla året om?

Fortsatt undersökning över vilka faktorer som påverkar det kollektiva resandet.

En möjlig utgångspunkt är att belysa frågeställningen utifrån data lagrat i kort-

automaterna som nu är installerade på de flesta kollektiva färdmedel. Belysa sam-

band mellan temperatur och nederbörd och antal resande. Studera om det existerar

några skillnader mellan olika tidpunkter på dygnet; olika typer av linje (tätort,

landsbygd); kategorier av resenärer (barn, vuxna, äldre); betalningssätt (kontant,

kort) osv.

I samband med en sådan studie kan man genomföra en utfrågning av bussrese-

närerna vid olika väderförhållanden för att klarlägga hur resandet påverkas av väd-

ret.

Studera hur väderförhållanden och vinterunderhållet påverkar transportmöjlig-

heterna för äldre och rörelsehindrade.

Undersöka hur mycket det totala transportarbetet med bil ökar vintertid på

grund av att tänkta resor med andra färdmedel i stället sker med bil och vilka kon-

sekvenserna blir för miljön, med ökade emissioner.

Begränsa studien geografiskt för att lättare kunna studera hur väderförhållanden

påverkar val av färdmedel.

Ej begränsa studien till arbets- och skolresor för att undersöka hur stor andel av

resorna som ställs in.
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Bilaga 1

    

Sid 1 (2)

Ifylles före resan Namn

Veckodag Datum

Vind

Temperatur svag måttlig frisk hård

EI_ El E] El

Snöfall ' Regn Snöfall vid start Regn vid start
före före Lätt Máttligt Tätt Lätt Måttligt Starkt

EI EI EJ EI El EI El El
Har väder eller väglag fått Dig att avstå från att resa till arbetet

idag, sätt kryss i rutan. D

Om Du har kryssat här behöver Du inte svara på flera frågor.

Starttidpunkt Dagsljus E Mörker E]

Vid annan starttidpunkt än normalt, ange orsak

  

Färdmedel

 

Vid annat färdmedelsval än normalt, ange orsak
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Bilaga 1
Sid 2 (2)

Ifylles under eller efter resan

 

Väglag Barmark Tjock Packad Tunn Flim- Lös snö Snömodd
Torr Fuktig Vát is snö is frost om om

        

4
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Kommentarer (ex: blandat väglag, nederbörd under resan, sandat, ojämn väg pga väglag)

  

 

Om resan är uppdelad på flera färdmedel, ange start- och Sluttid

för varje delresa.

   

Problem, trafikolycka eller incident (annat vägval)

 

 

 

  Sluttidpunkt
L_e
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Hans Sävenhed 1995 01

Arbetsresestudie

Jag skulle vilja ha lite hjälp även denna "vinter med registreringar av

arbetsresor till jobbet. Den här gången är det betydligt enklare

a redovisning som jag vill ha, men i gengäld vill jag ha hjälp under en längre

tidsperiod. Den här gången vill jag undersöka hur ofta problem uppstår,

det vill säga hur stor andel av resorna påverkas av väglag, temperatur och

väden

De dagar då Ni byter färdsätt, färdväg eller färdtid på grund av väglag,

kyla eller väder skulle jag vilja att Ni skriver ner vad som förändrats och

varför. Alla andra dagar räcker det med att Ni sätter ett kryss för om Ni

har åkt till jobbet. När Du är sjuk, har semester eller är på tjänsteresa

markerar Du ett streck. Detta för att frekvensen "dagar med besvär" skall

kunna räknas ut.

Jag skulle vilja att Ni hjälpte mig med dessa observationer under 6 veckor

med start vecka 4 fram till och med vecka 9, dvs måndag 23 januari till

och med fredag 3 mars.

Exempel på hur redovisningen skall ske.

Ange hur Du normalt reser till jobbet.

Ange om Du är fotgängare, cyklist, bilist eller åker kollektivt.

I nedanstående redovisning är den tänkte resenären normalt cyklist.

må 23 jan x

t i 24 jan x

on 25 jan -

to 26 jan snöfall åkte 1 timme senare med buss
fr 27 jan x

må 30 jan x

ti 31 jan för halt åkte buss i normal tid

on 1 feb x

to 2 feb för kallt åkte bil med min fru 1/2 timme tidigare

fr 3feb -
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FÄRDSÄTT - RESTID

Vägverket, kommuner och trañkplanerare av kollektivtrafiken är intresserade av hur trafiken
påverkas vid olika väder och väglag. Hur vanligt det är att trafikanterna byter färdsätt vid olika
väder och väglag och hur detta påverkar restiden.

Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, studerar i ett uppdrag problemet och behöver

därför Din hjälp att besvara enkäten. Vi är endast intresserade av resor till arbetet eller skolan.

Vi ber Dig besvara frågorna för måndag till fredag i den vecka som Du fick brevet.

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast redovisas i tabellform. Ingen

kommer därför att kunna se hur Du svarat. Kontrollsiffran är endast till för att ge oss

möjlighet att skicka en påminnelse till dem som glömt bort att svara på enkäten. Din adress
har vi fått från Sema Group som för vår räkning slumpmässigt har valt ut ett antal personer.

När Du besvarat frågorna lägger Du svarsformuläret i det portofria svarskuvertet och postar
det. Har Du några frågor är Du välkommen att ringa Peter Wretling, VTI, telefon
013- 20 4176.

 

1. Kön 2. Din ålder:

CI kvinna U man

 

3. Ange datum för måndagen i mätveckan:

4. Går Du i skola eller förvärvsarbetar Du utanför hemmet?

D ja U nej

Svarade Du nej på frågan tackar VTIför visat intresse och ber Dig att lägga svarsformuläret
i det portofria kuvertet och pasta det. Svarade Du ja fortsätt fylla i enkäten.

5. Hur lång tid tar normalt Din resa till arbetet eller skolan? min

6. Med vilket eller vilka färdsätt tar Du dig normalt till arbetet eller skolan
och hur långt färdas Du med respektive färdsätt? (Gång under 100 meter
behöver ej tas med.)

D bilförare_km D bilpassagerare_km
D gång_km U cykel_km
D buss, spårvagn, tunnelbana, tåg km
[1 annat, km

7. Vilket eller vilka av följande färdsätt har Du möjlighet att välja till arbetet

eller skolan?

Cl bil Cl buss, spårvagn, tunnelbana, tåg
E] cykel I:) annat,

 

Vänd!
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Har Du under den senaste veckan varit tvungen att ändra Ditt normala

färdsätt till arbetet eller skolan på grund av vädret/väglaget?

D ja, vid tillfällen Cl nej
El nej, ej rest till arbetet eller skolan i veckan

5varade Du nej påfrågan tackar VTIför visat intresse och ber Dig att lägga svarsformuläret

i det portofria kuvertet och posta det. 5varade Du ja fortsättfylla i enkäten.

9. Till vilket färdsätt bytte Du? (Markera med X för respektive dag.)

Till: Mån Tis Ons Tors Fre

Bil

Gån
C kel

Buss, t-bana,

Annat:

 

10.

11.

12.

Vilket var buvudskälettill att Du bytte färdsätt? (Tillåtet att markera flera
alternativ.)

U halt väglag El svårframkomligt p g a mycket snö
El smutsigt väglag El kraftigt snöfall
Cl regn El temperaturen
El annat,

 

Innebar bytet av färdsätt att resan tog längre tid? Om ja, med hur många

minuter?

Cl ja, min
El nej, oförändrat
U nej, snabbare min

Om ja, vad bidrog till att resan tog längre tid? (Tillåtet att markera flera

alternativ.)

U nya färdsättet E] svårfrarnkömligt p g a mycket snö
El hala väglaget U kraftigt snöfall
El smutsiga väglaget Cl temperaturen
Cl regn
El annat,

 

VTI tackarför visat intresse och ber Dig att lägga svarsfonnulá'ret i det portofria kuvertet och

posta det.
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