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Förord
Inom satsningen SÄKEREKEN genomför Väg- och transportforskningsinstitutet

en undersökning av Blekingebornas resvanor. Uppdragsgivare är Vägverkets

Region Sydöst. Undersökningen har pågått kontinuerligt sedan september 1995

via dagliga utskick av frågeformulär till slumpvis utvalda personer inom länet.

Denna rapport är en redovisning av resultat från de tolv första månaderna som

resvaneundersökningen varit igång. Uppdragsgivarens kontaktman har varit Ylva

Persson, som har bidragit till rapporten med värdefulla synpunkter och

kommentarer och som med sitt namn på enkätformuläret också är en av de

personer som Blekingeborna kan ringa till då det gäller frågor om

resvaneundersökningen.

Ett stort tack till alla de Blekingebor som besvarat resvaneenkäten och som på

detta sätt gjort det möjligt att ingående beskriva resvanorna inom länet och i länets

kommuner.

Linköping i december 1996

Hans Thulin
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1 Inledning
Vägverkets region Sydöst gav Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping i

uppdrag att inom satsningen SÄKEREKEN genomföra en trafiksäkerhets- res-

vaneundersökning i Blekinge län. Undersökningen genomförs via brevenkäter och

startade i september 1995. Enkäten är till sin utformning identisk med den under-

sökning som institutet genomför på riksnivå.

Tre enkäter skickas ut dagligen till slumpmässigt valda personer i var och en av

de fem kommunerna inom Blekinge län. f '
I enkäten ombeds intervjupersonen besvara frågor om hur långt han eller hon

rest under ett dygn med olika färdsätt och när på dygnet detta skett. Frågor ställs

om cykelhjälm, fotgängarreflex, bilbälte använts, om cykelbelysningen använts,

om fordonet varit utrustat med airbag, om cykeln varit utrustad med reflex fram

och bak och med sidoreflex etc. I enkäten ställs också frågor om cyklisternas och

fotgängarnas trafikmiljö. Av bilaga 1 framgår enkätens innehåll.

Tillsammans med trafiksäkerhets- och resvaneenkäten skickas också en enkät,

den sk. SÄKEREKEN-enkäten, som omfattar fem frågor om trafikanternas

uppfattning och attityd till trafiksäkerheten och trafiksäkerhetsarbetet.

Resultatredovisningen i denna rapport gäller det första året som enkäten pågått,

från september 1995 till och med augusti 1996. Redovisningen gäller användning

av cykelhjälm, cykelbelysning, reflexutrustning på cykeln, användning av fot-

gängarreflex, användning av bilbälte samt resultat som gäller den trafikmiljö cyk-

lister och fotgängare Vistas i. Ytterligare resultat från säkerhets- och resvaneunder-

sökningen redovisas bl.a. i den rapport som gäller trafiksäkerhetssituationen i

Blekinge län.
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2 Resultat från trafiksäkerhets- och resvaneunder-
sökningen

Redovisning görs på kommun, åldersgrupp och män/kvinnor. Materialet omfattar

1 909 individer som besvarat enkäten. Av dessa angav 1 853 personer att man rest

eller förflyttat sig i trafikmiljö.

2.1 Gående

Totalt angav 651 individer att de gått i' trafikmiljö.

    

Tabell] Antal gående uppdelat på ålder. Perioden september 1995 t. o. m.
augusti 1996.

Ålder < 7 år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt

Antal gående 45 77 98 156 188 87 651

Procent av total 6 7 19 26 26 16 100 %

gångsträcka 1)

        

1) Vägt med antal individer i populationen

Mörker och fotgängarreflex

0 16 % av gåendet (persontransportarbetet) skedde under mörkertid. Lägst

värde erhölls för Karlskrona kommun, 11 % och högst för Karlshamns

kommun, 21 %.

0 27 % av gåendet under mörkertid skedde med fotgängarretlex. Högst var

nyttjandegraden i Olofströms kommun, 36 % och i Sölvesborgs kommun,

33 0/0.
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0 Män och kvinnor gick ungefär lika mycket under mörkerförhållande. Äldre

och yngre gick betydligt mindre under mörkerförhållande än Övriga ålders-

grupper.

0 35 % av kvinnorna och 17 % av männen använde fotgängarreflex under

mörkertid. Högst var användningsfrekvensen bland kvinnor i åldersgruppen

65 år och äldre, 94 % och lägst bland ungdomar i gruppen 15-24 år, 5 %.

Procent av gångsträckan som tillryggalagts under mörkertid

 

25 - 0
Å' DTotalt Kvinnor 25:35.13??? Män

          

< 7år 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65- 84 år < 85 år

Figur 2 Procent av den totala gångstråckan (persontransportarbetet) som
tillryggalagts under mörkertid Indelning på ålder och kön.

Användning av fotgängarreflex under mörker.
Procent av den tillryggalagda sträckan
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Figur3 Gående som använt reflex. Procent av gångstråckan i mörker.
Indelningpå ålder och kön.
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Trafikmiljö

0 33 % av den totala gångsträckan tillryggalades utanför tättbebyggt område,

12 % på landsväg.

0 Äldre, 65-84 år, var den åldersgrupp som oftast gick utanför tättbebyggt

område och som också oftast gick på landsväg. Ungdomsgruppen, 15-24 år,

var den åldersgrupp som i störst utsträckning gick inom tättbebyggt område.

Fotgängarnas gångsträcka fördelad på tättbebyggt-Iej tättbebyggt område

°/o
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40 '
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0 _.

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge
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Figur 4 Fotgängarnas gängsträcka fördelad på tättbebyggt område och ej
tättbebyggt område. Indelningpå kommun.

Fotgängarnas gångsträcka fördelad på tättbebyggt-le] tättbebyggt område
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Figur 5 Fotgängärnäs gångsträcka fördelad på tättbebyggt område och ej
tättbebyggt område. Indelning på åldersgrupp.

10 VTI notat 67-1996



2.2 Cyklister

Totalt angav 331 individer att de cyklat i trañkmiljö.

    

Tabell 2 Antal cyklister och total cykelsträcka (cyklisternas persontran-
sportarbete) fördelat på cyklisternas ålder. Perioden september
1995 t. o. m. augusti 1996.

Ålder < 7 år 7-14 15-24 25-44 45-64 65-84 , Totalt
' år ' år är är år

Antal cyklister 19 67 50 58 93 44 33 1

Procent av total 4 13 15 20 33 15 100 %

 

cykelsträcka 1)

       

1) Vägt med antal individer i p0pulationen

Cykelhjälm

0 Cykelhjälm användes av cyklisterna under sammanlagt 21 % av den totala

cyklade sträckan. Cykelhjälm användes mest i Karlshamns kommun (34 % av

den cyklade sträckan) och minst i Olofströms och Sölvesborgs kommuner (10

respektive 12 %).

0 Kvinnorna använde cykelhjälm mer än männen (27 % för kvinnorna mot 16 %

för männen). Den högre nyttjandegraden gällde också inom åldersgrupperna

med undantag för åldersgrupperna 15-24 år och 25-44 år. Särskilt stor var

skillnaden mellan kvinnor och män i åldersgruppen 65 år och äldre. Kvinnor i

den åldersgruppen använde hjälm under 38 % av den cyklade sträckan jämfört

med 2 % för männen.

Användning av cykelhjälm i kommunerna i Blekinge
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Användning av cykelhjälm i Blekinge.
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Figur 7 Cykelhjälmanvändning. Procent av total cykelsträcka (person-
transportarbetet). Indelning på åldersgrupp och kön.

Mörker, cykelbelysning och reflexanordning på cykeln

0 14 % av cyklandet skedde under 'mörkertid Ungdomsgruppen 15-24 år och

gruppen 25-44 år var de bland åldersgrupperna som cyklade mest i mörker.

Lägst Värdeerhölls för Karlskrona kommun, 8 % och högst för Karlshamns

kommun, 21 %.

0 Män cyklade mer än kvinnorunder mörkertid. Detta gällde också de olika

åldersgrupperna och i första hand åldersgrupperna 25 år och uppåt.

0 65 % av cyklandet i mörker skedde med cykelbelysningen tänd. Lägst Värde

erhölls i Karlshamns kommun, 58 % och högst i Olofströms kommun, 73 %.

0 Män använde cykelbelysning något mer än kvinnor. Användningen ökade med

cyklistens ålder.

12 VTI notat 67-1996



Procent av cyklandet i mörker som

skett med cykelbelysnlng tänd.
Procent av cyklandet

(persontransportabetet) i mörker.
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Figur 8 Procent av den totala cykelsträckan som tillryggalades under mör-
kertid samt procent av denna som tillryggalades med cykelbelys-
ning tänd. Indelningpå kommun.

Procent av cyklandet om skett under mörkertid
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Figur 9 Procent av åldersgruppernas totala cykelsträcka som tillryggala-
des under mörkertid. Indelning på kön.
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Användning av cykelbelysning vid färd i mörker.
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Figur 10

Procent av den cyklade sträckan

  

25-44 år

 

99
96

    

45-64 år 65- 84 år Totalt

Procent av åldersgruppernas cykelsträcka som tillryggalades
under mörkertid med cykelbelysningen tänd. Indelning på kön.

0 94 % av cyklandet skedde med cykel som var utrustad med reflex fram och

bak. 90 % av cyklandet skedde 'med cykel som var försedd med sidoreflex.

Lägst värden erhölls för Karlskrona kommun med 82 % då det gällde sido-

reflex. Högst värden erhölls för Karlshamns kommun. Användnings-

procenten var relativt lika för de olika åldersgrupperna och för män och

kvinnor.

Procent av cyklandet som skett med cykel försedd med reflex fram och bak

samt med sidoreflex
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Reñex fram och bak på cykeln samt sidorej7ex. Förekomst i procent
av den totala cykelsträckan. Indelning på kommun.
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Användning av reflex fram och bak på cykeln.
Procent av den cyklade sträckan
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[3 Totalt
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Figur 12 Reflex fram och bak på cykeln. Förekomst i procent av den totala
cykelstråckan. Indelningpå åldersgrupp och män och kvinnor.

Användning av sidoreflex på cykeln.
Procent av den cyklade sträckan
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15-24 år

Figur 13 Sidorefex på cykeln. Förekomst i procent av den totala cykel-
sträckan. Indelning på åldersgrupp och män och kvinnor.

Trañkmiljö

0 39 % av den totala cykelstr'ackan tillryggalades utanför tättbebyggt område,

26 % på landsväg, 25 % på gata och 49 % på cykelbana. I Karlshamns kommun

skedde 54 % av cyklandet på cykelbana och i Ronneby kommun 43 % av cyk-

landet på cykelbana.

0 Åldersgruppen 25-44 år var den av åldersgrupperna som mest cyklade på

cykelbana (55 % av den cyklade sträckan). Åldersgruppen yngre än 7 år var den
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av åldersgrupperna som mest cyklade på cykelbana i tättbebyggt område (45 %

av den cyklade sträckan). Aldersgruppen 15-24 år var den av åldersgrupperna

som mest cyklade på landsväg (39 % av den cyklade sträckan).

Cykelsträckan fördelad på tättbebyggt-/ej tättbebyggt om råde

%
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Ej tättb.omr.
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20 - 43

0 _

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge
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Figur 14 Cykelsträckan fördelad på tättbebyggt område och ej tättbebyggt
område. Indelningpå kommun.

Cykelsträckan fördelad på tättbebyggt-/ej tättbebyggt område

%
100 7

80-

60-

 

40*   
Tättb.omr.

cykelbana

36 40 33 35
27

       

       

 

< 7ár 7-14 år 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65 -- är totalt

Figur 15 Cykelsträckan fördelad på tättbebyggt område och ej tättbebyggt
område. Indelningpå åldersgrupp.
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2.3 Personbilsförare

Totalt angav 757 individer att de kört personbil.

Tabell 3 Antal personbilsförare och total körsträcka (persontran-
sportarbete) fördelat på förarnas ålder. Perioden september 1995
t. 0. m. augusti 1996.

    

Ålder 18-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt
Antal förare 73 - 280 - 308 96 757

Procent av total 14 36 35 15 100 %

körsträcka l)

       

l) Vägt med antal individer i populationen

Bilbälte

Två skattningar av bilbältesanvändningen redovisas. Den ena skattningen utgörs

av kvoten mellanden sträcka där förarna angivit att de använt bilbälte och sum-

man av alla förarnas körsträcka (den totala körsträckan). I den totala körsträckan

ingår sträckor där förarna angivit att de använt bilbälte, sträckor där de angivit att

de inte använt bilbälte samt sträckor där uppgift saknas om bilbälte. Denna skatt-

ning kan såldes betraktas som ett minimivärde då det gäller användning av bil-

bälte. Den andra skattningen utgörs av den sträcka där förarna angivit att de

använt bilbälte plus hälften av den sträcka där uppgift saknas om bilbälte dividerat

med den totala körsträckan. Denna skattning bör ligga nära det verkliga värdet

och om skillnad föreligger vara större än det verkliga värdet.

0 Bilbäte användes av personbilsförarna under uppskattningsvis 90 % av den

totala körsträckan. Samma nivå erhölls i de fem kommunerna.

0 Lägst användningsfrekvens erhölls för åldersgrupperna 45-64 år och 25-44

         

år.

Personbilsförare. Bilbältesanvändning. Procent av körsträckan
100 - %

90 % 90 °/o 90 °/o 89 % 91 0/0 90 °/o

9° E
80 ' 82 /° 81 °/. 81 °/. 31 °/.

78 °/o

70 4 Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge

totalt

60 e

50 -

40 -

Övre värdet är en skattning = "bilbälte ja" + 0,5 x "bilbälte vet ej" dividerat med total körsträcka

30 ' Undre värdet = "Bilbálte ja" dividerat med total körsträcka

20 -

10 <

0 .4

Figur 16 Personbilsförarnas användning av bilbälte. Procent av körsträckan
(persontransportarbetet). Indelningpa kommun.
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Personbilsförare. Bilbältesanvändning. Procent av körsträckan
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40 - __
Ovre värdet är en skattning = "bilbälte ja" + 0,5 x "bilbälte vet ej" dividerat med total körsträcka

30 _ Undre värdet = "Bilbälte ja" dividerat med total körsträcka

20 e

10 -

O -

Figur 1 7 Personbilsförarnas användning av bilbälte. Procent av körsträckan
mersontransportarbetet). Indelning på åldersgrupp.

2.4 Personbilspassagerare

Totalt angav 466 individer att de åkt som passagerare i personbil.

Tabell 4 Antal personbilspassagerare och total åkstra'cka (person-
transportarbete) som personbilspassagerare fördelat på passa-
gerarnas ålder. Perioden september 1995 t. o.m. augusti 1996.

    

Ålder < 7 år 7-14 15-24 år 25-44 år 45-64 år 65-84 år Totalt
år

Antal 99 85 73 88 84 37 466
passagerare

Procent av total 9 9 10 32 33 7 100 %

åksträcka 1)

        

1) Vägt med antal individer i populationen

Bilbälte
Samma två skattningar av bilbältesanvändningen används som för personbils-

förare.

0 Bilbäte användes av personbilspassagerarna under uppskattningsvis 92 % av

den totala åksträckan. Högst värde erhölls i Olofströms kommun och lägst i

Sölvesborgs kommun.

0 Lägst användningsfrekvens erhölls för åldersgrupperna 15-24 år och 25-44

år.
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Personbilspassagerare. Bilbältesanvändning. Procent av körsträckan
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Övre värdet är en skattning = "bilbälte ja"+ 0,5 x "bilbälte vet ej" dividerat med total körsträcka
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Figur 18 Personbilspassagerarnas användning av bilbälte. Procent av

åkstra'ckan Oversontransportarbetet). Indelningpå kommun.

Personbilspassagerare. Bilbältesanvändning. Procent av körsträckan
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Figur 19 Personbilspassagerarnas användning av bilbälte. Procent av
åkstra'ckan (persontransportarbetet). Indelning på åldersgrupp.
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3 Resultat från SÄKEREKEN - enkäten
Till resvaneenkäten bifogas också den så kallade SÄKEREKEN-enkäten. Denna

enkät skickas dock bara till personer över 15 år. Enkäten innehåller fem frågor

med svarsalternativ om trañk- och trafiksäkerhet. Enkäten finns redovisad i bilaga

2. Totalt svarade cirka 1 450 personer på frågorna.

Fråga 1

0 36 % ansåg trafikskador vara ett mycket stort hälsoproblem. Bland de sju alter-

nativen rangordnades trafikskador som det fjärde mycket stora hälsoproblemet,

efter rökning, 50 %, luftföroreningar, 44 % samt alkohol, 38 % men före

arbetsskador, 16 %, idrottsskador, 7 % och trafikbuller, 6 %.

0 Kvinnor ansåg i större utsträckning än män trafikskador vara ett mycket stort

hälsoproblem. Kvinnorna värderade också Övriga sex alternativ som större

hälsoproblem än männen.

0 Även bland kommunerna ansåg en dryg tredjedel att trafikskador var ett mycket

stort hälsoproblem. I Olofström var dock andelen något lägre, 27 %.

Fråga 1. Hur stort hälsoproblem anser Du följande vara?

Procent som angivit alternativet "Mycket stort"
60- %

E] Totalt

Kvinnor

Män

      

 

Rökning Alkohol Trafikbuller Trafikskador Luftföror. Arbetsskador Idrottskador

Figur 20 Fråga 1 i SÄKEREKEN - enkäten.
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Fråga 1. Hur stort hälsoproblem anser Du följande vara?

Procent som angivit alternativet "mycket stort".
_ o

60 /0 DKarlshamn
Karlskrona

  50 50 51
49 Olofström

- Ronneby
- Sölvesborg

   

1-- 35 37

  

      

,- :ir/5'a 'l

7 I _.,:2

fl

Rökning Alkohol Trafikbuller Trafikskador Luftföror. Arbetsskador ldrottskador

 

Figur 21 Fråga 1 i SÄKEREKEN- enkäten.

Fråga 2

0 79 % instämde helt eller i stora drag i påståendet att bilen skall vara förberedd

för bilbarnstol.62 0/0 instämde helt.

0 50 % instämde helt eller i stora drag i att bilar sällan stannar vid övergångs-

ställe för att släppa fram gående. 20 % instämde helt i detta påstående.

0 46 % instämde helt eller i stora drag i påståendet att det är viktigare att följa

trafikrytmen är hastighetsgränserna. 20 % instämde helt i detta.

0 43 % instämde helt eller i stora drag i att det egna intresset för trafiksäkerhets-

frågor har ökat den senaste tiden. 12 % instämde helt.

0 28 % instämde helt eller delvis i påståendet att politikers och beslutsfattares

vilja att satsa på trafiksäkerhet ökat den sista tiden. 5 % instämde helt.

0 16 % instämde helt eller delvis i påståendet att trafikanterna i allmänhet visar

större hänsyn i trafiken nu än tidigare. 13 % instämde helt.

0 Svarsandelarna överensstämde ganska väl mellan de fem kommunerna. I

Karlskrona kommun var det dock en större andel som helt instämde i påståen-

det att politikernas vilja att satsa på trafiksäkerhet ökat. I Karlshamns och

Ronnebys kommuner var det lägre andel än i övriga kommuner, som instämde

i påståendet att trafikanterna visade större hänsyn i trafiken. I Karlshamns

kommun instämde en större andel i påståendet att bilar sällan stannar för att

släppa fram gående. l Karlshamns och Ronnebys kommuner instämde en lägre

andel i påståendet att det är Viktigare att följa trafikrytmen än hastighets-

gränserna.

0 Män och kvinnor instämde i lika stor utstäckning i påståendena dock med ett

undantag, det gällde påståendet att det är viktigare att följa trafikrytmen än

hastighetsgränserna. I detta instämde män i betydligt större utsträckning än

kvinnor.
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Fråga 2. Procent som angivit alternativen "Instämmer helt" och "Instämmer i

 

stor "

Kvmnor

Mån
70 d

A. politikers och beslutsfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat den sista tiden

B. Mitt intresse för trafiksäkerhetsfrágor har ökat den senaste tiden

60 - C. Jag tycker trafikanterna i allmänhet visar större hänsyn i trafiken nu än tidigare

D. Bilar stannar sällan när jag skall gå över gatan pä övergångsställe
E. Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna

50 _ 'F. Bilen skall vara förberedd för bilbarnstol

434443

    

30-

20-

       

 

 

 

Figur 22 Fråga 2 i SÄKEREKEN - enkäten.

Fråga 2. Procent som angivit alternativet "Instämmer helt"

 

 

070 1 /o
:1 Totalt 6

. 52 61
ernnor s

60 -

50 - _ , .. . . .. . .
A. politikers och beslutsfattares Vl|ja att satsa på trafiksäkerhet har okat den srsta tiden

8. Mitt intresse för trafiksäkerhetsfrägor har ökat den senaste tiden

C. Jag tycker trafikanterna i allmänhet visar större hänsyn i trafiken nu än tidigare

40 '1 D. Bilar stannar sällan när jag skall gå över gatan på övergångsställe

E. Det är viktigare att följa trafikryimen än hastighetsgränserna

F. Bilen skall vara förberedd för bilbarnstol

30 -

20 20 21

20 - ..._

10 -

0 _

 

   

 

 

Figur 23 Fråga 2 i SÄKEREKEN - enkäten.
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Fråga 2. Procent som angivit alternativen "Instämmer helt" och "Instämmer i
stora drag"

 

   

  

 

 

  

 

0

90 - /°
l:l Kar|$hamn A. politikers och beslutsfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat den sista tiden

80 _ Karlskrona B. Mitt intresse för trafiksäkerhetsfrägor har ökat den senaste tiden

C. Jag tycker trafikanterna I allmänhet visar större hänsyn i trafiken nu än tidigare
Olofström D. Bilar stannar sällan när jag skall gå över gatan pá övergångsställe

E. Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna

70 - - Ronneby F. Bilen skall vara förberedd för bilbarnstol

- Sölvesborg
60 -

50 -

40 .

30 d

20 20

20 -

10 -

0 l

Figur 24 Fråga 2 i SÄKEREKEN - enkäten.

Fråga 2. Procent som angivit alternativet "Instämmer helt"

°/o

[j Karlshamn

Karlskrona

Olofström

- Ronneby

50 - - Sölvesborg

A. politikers och beslutsfattares vilja att satsa på trafiksäkerhet har ökat den sista tiden

8. Mitt intresse för trafiksäkerhetsfrágor har ökat den senaste tiden

40 ' C. Jag tycker trafikanterna i allmänhet visar större hänsyn i trafiken nu än tidigare

D. Bilar stannar sällan när jag skall gå över gatan pä övergangsstálle

E. Det är viktigare att följa trafikrytmen än hastighetsgränserna

30 - F. Bilen skall vara förberedd för bilbarnstol

70-

 

   

  

  

 

Figur 25 Fråga 2 i SÄKEREKEN - enkäten.

Fråga 3

0 8 % av de svarande angav att de varit engagerade i någon grad i trafiksäkerhets-

arbetet. Störst andel engagerade erhölls i Karlskrona kommun, 10 % och lägst

andel i Ronneby kommun, 5 %.

0 Knappt 2 % angav att de ofta eller mycket ofta varit engagerade i trafiksäker-

hetsarbetet. Även denna andel var något högre i Karlskrona kommun.
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0 Män angav i något högre utsträckning än kvinnor att de varit engagerade i

trafiksäkerhetsarbetet i någon grad. Ser man till det höggradiga engagemanget

(alternativen ofta och mycket ofta ) föreligger ingen skillnad.

Fråga 3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun? Procent av

antalet svarande som angivit att de varit engagerade i någon grad.

12 - %

10 a '

8,2 Totalt
8 _ 23.:" i_

6 - ..
5: Mycket sallan

4 _

1,3 Sällan

2 -1 ..

................ Ofta
o 4 , Mycket ofta

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby Sölvesborg Blekinge

Figur 26 Fråga 3 i SÄKEREKEN - enkäten.

Fråga 3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun? Procent av

0/ antalet svarande som angivit att de varit engagerade i någon grad.
_ 010 9,5

9 _

8 r

7 - __ Totalt

6 -

. __ FM Mycket sallan
4 N .V . _

3 _

1,7
1,3

2 - 1,0 Sällan

1 - ' w?? , 1253 . Gå? Ofta
0 0,5 0,5 0,7 Mycket ofta

Totalt Män Kvinnor

Figur 27 Fråga 3 i SÄKEREKEN - enkäten.

0 De som angav att de varit engagerade ofta eller mycket ofta i

trafiksäkerhetsarbetet hade varit detta i första hand som förälder, i andra

hand som boende och i tredje hand genom arbetet. I fjärde hand angav de att

de varit engagerade genom skolan eller genom någon organisation.
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0 Kvinnor engagerade sig i trafiksäkerhetsarbetet främst som förälder därnäst

som boende och i tredje hand genom skolan eller arbetet medan män främst

engagerade sig genom arbetet och därnäst som boende.

Fråga 3. Är Du själv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?

Fördelning av Ja-sägarna på alternativen "mycket ofta" och "ofta".

 

   

 

  

60 ' % 57

50 _ E] Totalt

Kvinnor

Män
40 _

30 -

20 -

10 -

0 ..

GENOM! arbetet skolan organisat. som föräld. som boende annat

Figur 28 Fråga 3 iSÄKEREKEN - enkäten.

Fråga 4

0 Hälften av de som svarade ansåg att de brukade möta en polisbil eller motor-

cykelpolis var femte till sjätte resa. Män tyckte sig möta polisen något oftare

än kvinnor.

0 Kommuninvånarna i Karlskrona mötte polisen oftare än Övriga kommun-

invånare. Minst ofta mötte kommuninvånarna i Olofström polisen.
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Fråga 3. Är Du Sjalv engagerad i trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?

Fördelning av Ja-sägarna på alternativet "mycket ofta"
251 %

I: Totalt

20 0 Kvinnor

 

15d

10-

           

0 -

Genom: arbetet skolan organisat. som föräld. som boende

 

Figur 29 Fråga 3 i SÄKEREKEN - enkäten.

Fråga 4. Ungefär hur ofta brukar Du möta en polisbil/MC-polis, när Du är ute

           

 

100 0/ och åker bil? Kumulativ fördelning 100100100
.1 o ' . .

904 [:|Totalt

80_ Kvinnor

Mån
70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20 -

10- 3 2 3

0 _ -mm

2 __ S 3;. <'r <5 ; 8' g 3
2 .C 2 1_ i? m 5 31, 1:. m 1.. m L 3 E :
q, N 5 cv > 10 > 0, m in a: in nu q, g
'2' 0 av > N 2 L > 3 > 3 > ._ __
5 :5 C 8 m 5 . m m 5 .
> *- â m' o .3; 0; o

>

Figur 30 Fråga 4 i SÄKEREKEN - enkäten.
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Fråga 4. Ungefär hur ofta brukar Du möta en polisbil/MC-polis, när Du är ute
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Figur 31

Fråga 5

 

och åker bil? Kumulativ fördelning 1mmm

2020
1318
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ID (h 0)

Fråga 4 i SÄKEREKEN - enkäten.

0 80 % tyckte att säkerheten var en mycket viktig faktor vid köp av bil. Lika hög

andel ansåg att bilens tillförlitlighet var mycket viktig. Ekonomi, miljövänlig-

het och komfort var också faktorer av betydelse, medan prestanda, utseende

och årsmodell var av mindre betydelse.

0 Män och kvinnor prioriterade samma faktorer, men kvinnor något mer säker-

het, miljövänlighet, ekonomi och bilens praktiska möjligheter och prioriterade

i något mindre utsträckning än män faktorer som komfort, utseende och års-

modell.

Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga/oviktiga är följande egenskaper?

Procent som angivit alternativen "mycket viktigt" och "ganska viktigt"
100 - °A

    

Figur
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32
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PraktiskTillförl.
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Ekonomi Utseende Säkerhet Ny årsm.

Fråga 5 i SÄKEREKEN - enkäten.
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Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga/oviktiga är följande egenskaper?

%90*

80-

70-*

60*

50-

16 16 16
Zl*   

  

 

 

Komfort Prestanda Ekonomi

Figur 33

 

Utseende

8180 79

  

Tillförl.

 

86

  

Säkerhet

Fråga 5 i SÄKEREKEN - enkäten.

Procent som angivit alternativet "mycket viktigt"

 

Praktisk

 

Miljövänl.

El Totalt

 

Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga/oviktiga är följande egenskaper?

Procent som angivit alternativen "mycket viktigt" och "ganska viktigt"
100 'i

90*

80*

70-

60*

50*

40-

30-

20-

10-

       

L

Komfort Prestanda Ekonomi

Figur 34
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9394 9292

 

  

L

Säkerhet

Fråga 5 i SÄKEREKEN - enkäten.
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Praktisk

 

|:] Karlshamn
1;: ;2 Karlskrona

Olofström

- Ronneby
- Sölvesborg

  

  

 

L 1'
Miljövänl. Ny ârsm.

VTI notat 67-1996



Fråga 5. Antag att Du skall köpa bil, hur viktiga/oviktiga är följande egenskaper?

Procent som angivit alternativet "mycket viktigt"
_ 0

90 /° |:]Karlshamn

Karlskrona
Olofström

- Ronneby
- Sölvesborg

82 81
8 180 80 7979  
  80-

     

 

    

Tillförl.

 

Ekonomi Utseende Säkerhet PraktiskKomfort Prestanda Miljövänl. Ny årsm.

Figur 35 Fråga 5 1' SÄKEREKEN - enkäten.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

Resvanor i Blekinge

 

Resorna eller förflyttningama skall ha skett i trafikmiljö dvs. på väg- och gatunåtet.

I detta ingår också vägar/banor för gående, cyklister och mopedister samt trottoarer, gågator

och torg och liknande allmänna platser.

Mätdygnet a'r dygnetföre den dag Du fick detta brev i Din hand. Det börjar klockan 06.00 på
morgonen och sträcker sig till klockan 06.00 morgonen därpå.

Fick Du detta brev i Din hand exempelvis en torsdag så är de 24 timmarna från onsdag morgon
kl. 06.00 till torsdag morgon kl. 06.00 mätdygn.

När Du besvaratfrågorna lägger Du svarsformulá'ret i det portofria svarskuvertet
och postar det.

 

Vilket datum var det då mätdygnet började?

   

Vllken veckodag var det då mätdygnet började? Ange med X.

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag

C] C] Cl C] C] Cl Cl

Gjorde Du några resor eller förflyttningar under måtdygnet? (sätt kryss)

Cl JA Cl NEJ

OMDU SVARADE NEJskall Du inte svara påfler frågor. Sänd ändå tillbaka svarsformuläret

i det portofria svarskuvertet!

OMDU SVARADE JA anger Du med hyss i rutorna nedan hur Du färdades. Fortsätt därefter

medfrågorna i den tabell som anges tillfärdsättet, exempelvis tabell B om Du cyklade.

  

Cl Gick , .. Besvara frågorna i tabell A

:I Cyklade ............................................................................................................ .i _ Besvara frågorna i tabell B

C] Var personbilsförare ............................................................................ .. Besvara frågorna i tabell C

C] Var lastbilsförare ........ .. Besvara frågorna i tabell D

Cl Var passagerare i personbil eller lastbil i, . Besvara frågorna i tabell E

Cl Var busspassagerare ...................................................................... , _____ .. Besvara frågorna i tabell F

Cl Var passagerare i spårbundet fordon ...................................... Besvara frågorna i tabell G

Cl Åkte moped ............. .. . Besvara frågorna i tabell H

Cl Åkte motorcykel . .......................................................................................... .. Besvara frågorna i tabell I

På baksidan till detta blad finns ett ifyllt exempel som visar en persons resor och förflyttningar

under ett mätdygn. OBS! glöm inte sträckor som Du gått, tex. till och från busshållplatsen,

den parkerade bilen till olika affärer etc. i
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Bilaga 1
Sid 2 (6)

Exempel som visar en persons resor och förflyttningar- under mätdygnet.

B FYLL I TABELL a OM ou CYKLADE UNDER MÃTDYGNET

Anon uttalat blom-tonår

ä) 0 Ö' 9 ) Person A cyklade 8 kilometer

ml. ,,/ under tidsperioden 06 :in 09.

       

0. I' 12 12 N. 15 ' .r 1'- _ 6 Se tabell B bredvrd!
H" *VW 7 ?Ål .-.man 7

WH LÅNG STHÃCKA DÅRAV CYKLADE DU PÅ: Av dessa cyklade han

tätort? 3 km på cykelbana/cykelväg i tätort,
3 km på cykelbana /cykelväg utanför tätort,
2 km av dessa cyklade han på landsväg.

Han uppskattar att han korsat gata eller väg
med biltrafik 5 gånger under sin färd.

Ang. .mm Wie. En av passagerna skedde i signalreglerad
Q 0 <5. korsning och en 1 cykeltunnel.. CA. ,0

é: oeuuoo onani: Åtal:
Hurmwkom Du vag/gun una biltrafik? s-

Ink och*MMWWOm' Pl DN
HUR MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE ou:

:Wkorsning oder påwww svt-IW I 3 kilometer cyklade han i mörker eller gryning.
Han hade cykelbelysningen tänd.

Väg- och gatubelysnin g fanns under
huvuddelen av denna del av resan.

 

  

 

  

Han bar cykelhjälm. Cykeln var försedd med
sidoreflexer men saknade reflex fram.

      

WWWdhrpågáng-chhtbm7 I

   

Nmmd'JA_elhrNEJföi

<3 6 G
mattas 09tlll12 128'1

1a 1%.
. ,r/ i Han gick 400 meterVUWMMWMMMW k ['15 under tidsperioden

Varcyhhwnndddordhxtupim? '3a

 

 

       

Han giCk på gångbana/trottoar .
um ME Han korsade gata eller väg med biltrafik 4 gånger

mmm oil-runt' 2 av passagerna skedde i signalreglerad korsning.

§30
oouuoo omm: 12:5_12

Hur ung strida cyklade Du I utvinning/omm W W'" _ m Mm _________,m

sA'rrmm I RUTAN OM DU CYKLADE I SKYWlNG/GHYNING ELLER MÖRKER
OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

 

(Tabell A för gående liknar mycket tabell B för
cyklister och åteges därför inte i detta exempel).

   

nu. Du då una cykeboMning? Ang. md JA alter NEJ '3 Å

     

*Fmtlnddçanan7AngødeAoMNEJ

 

E FYLL I TABELL E om DU VAR PASSAGERAHE I PERSONEIL ELLER LASTBlL " Under tidsperioden 18 till 21 åkte

 

   

  

 

          

UNDER MÃTDYGNET' OCH ANGE NEDAN HUR LANGT DU ÅK'T'E - -_ g __ _ Mmmmmmmmmmm 21 han 8 kilometer som bilpassagerare.Typ av nu v v 1/ Se tabell E bredvrd!. <3. (3. ,Q 18
06 till 09 09"" 12 12m 15 till 1! i 18 till 2'

Privat personbil . u n ' n

Han satt l framsatet och anvande bilbalte.

Han gick också 100 meter till och från bilen.

TungWM mp ---------4"" " *' " Detta skedde under mörker.Ang. med JA eller NEJ om

gu_ anle aiLaÅLTE
An ed FRAM ll BAK - o o .

01.9.1271 man.: ;kan om Fn 'n Han 81Ck Pa gångbana. korsade ingen gata

       

med biltrafik. Han använde inte fotgängarreflex.

Gatubelysning fanns.
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Bilaga 1
Sid 3 (6)

A FYLL I TABELL A OM DU GICK UNDER MÄTDYGNET

 

Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick
12,AL 4.? L» :E <4; 0

06til109 09till12 12til|15 15ti|l18 18till21 21 tillOG

 

Hur långt gick Du?

             

m m m ............. ..m ............. ..m ............. .J71

HUR LÅNG STFlÃCKA DÃFlAV GICK DU PÅ:

Gågata, trottoar, gångbana/gångväg i tätort?
............. ..m

Gångbanalgångvåg utanför tätort?
............. ..m

Landsväg?
...............m

         

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du gick
_, 12\ 12 A

< \ /h _/ '\
v '3" 'Cl ° ( '5 15 :G 210
I /, ._ ' XJ *

6 '8 is 6*za-Wwé . '
06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

Hur många gånger korsade Du våg/gata med biltrafik? _

(härligår också passage genom gång-lcykeltunnel eller på bro'

HUR MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE:

iM?

  

             

varav i signalreglerad korsning?

 

På sträcka?

 

varav på signalreglerat övergångsställe?

  

 

 

  

 

 

Genom gångtunnel eller på gångbro?

 

 

SÄTT KRYSS l RUTAN OM DU GlCK l SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER

OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick i
_. H skymning/gryning eller mörker

06ti|I09 09till12 1Ztill15 15ti|l18 18till21 21 till06

 

  

Hur lång sträcka gick Du i skymning/gryning eller mörker?

 

Använde Du då fotgängarreflex (reflexmärke eller fastsytt

reflekterande material) eller lampa? Ange med JA eller NEJ

     

Fanns tänd väg-/gatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1
Sid 4 (6)

B FYLL l TABELL B OM DU CYKLADE UNDER MÄTDYGNET

                   

Ange antalet kilometer1för varje tidsperiod Du cyklade

-9 0 <5- G 24) no
0 il 1. e

06 tlll 09 09 till 12 12tlll15 15 till 18 18"" 21 21 till 06

Hur långt cyklade Du?
i ........... ..km . km km km . .............km i ..............km

HUR LÅNG STRÃCKA DÃRAV CYKLADE DU PÅ:

Cykelbanalcykelväg i tätort?
........... ..km km km km ' km

Gata/väg I tätort?
km km km km km km

Cykelbana/cykelväg utanför tätort?
........... ..km km km km

Landsväg?
........... ..km

          

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du cyklade
1 i!

-0 »0 <5 0 20 20
G ! i. 0

OthIIOQ OQtill12 12tlll15 15till18 18tl|l21 21 tlll06

 

 

  

Hur många gånger korsade Du väg/gata med biltrafik?

(här ingår också passagggenom gång-/cykeltunnel eller på bro]

HUR MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE DU:

          

I slgnalreglerad korsning eller på signaireglerad cykelöverfart?

 

Genom gång-chkeltunnel eller på gång-lcykelbro?

         

Ange med JA eller NEJ för varje tidsperiod Du cyklade
12

»0 A <5 G1: 243 no
6 V "I 10 6

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

 

 

Använde Du cykelhjälm?

 

Var cykeln försedd med reflex både fram och bak?

    

    

Var cykeln försedd med sidoreflex t ex på hjulen?

 

 

SÄTT KRYSS I Ru_TAN OM DU CYKLADE l SKYMNING/GRYNlNG ELLER MÖRKER
OCH BESVARA FOLJANDE FRÅGOR

 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du cyklade i

skymning/gryning eller mörker

»4) 43 C5» Ci 242 0
06 till 09 09 till 12 12 till 15 1511" 18 18 till 21 21 till 06

 

  

Hur lång sträcka cyklade Du i skymning/gryning eller mörker?
. km km km .............km km km

   

Hade Du då tänd cykelbelysning? Ange med JA eller NEJ

 

 

 

 

 

  

 

Fanns tänd väg-Igatubelysnlng? Ange med JA eller NEJ

 

 



Bilaga 1

                      

 

      

Sid 5(6)

t : FYLL I TABELL C OM DU VAR PERSONBILSFÖRARE UNDERRMÃTDYGNET
- _ ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU KORDE

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde personbil Fanns

Typ av personbil 1/x \ i, '2 /hxa ,rv-fx KROCKKUDDE
°'/ ° / ;Du '\\ ,'5 21') ha på förarplatsen?

% o '18 13 Eb Ange nedan med
.--_____._____. .. 05 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ

Privat personb" ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

nånsmb" - privat km km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Tiänstebil - i tjänsten km km km km km km

Hyrb" ...............km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Tum" km . .km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ...............km

Polis, Ambulans, Tele

Post, Servicefordon, övrigt ............. ..km ...............km km .....km ............. ..km ............. ..km

Ange med JA eller_ NEJ om

Du använde BILBALTE

D FYLL I TABELL D OM DU VAR FÖBARE AV LASTBIL/BUSS UNDER MATDYGNET
ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU KORDE

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde lastbil/buss Fanns

Typ av lastbil ' *2 \ /\ KROCKKUDDE
ene' buss 09 9 I: §35 ('15 21./j 213 på förarmatsen?

6 10 10 5 Ange nedan med

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ

Lätt sm ............. ..km ............. ..km* ............. ..km ............. ..km ...............km ...............km

Tung lastbil utan släp km km km km _ km km

Tung 3th med Släp ............. ..km ...............km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Buss ............. ..km ............. ..km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Ange med JA eller NEJ om
Du använde BILBÄLTE

         

FYLL I TABELL E OM DU VAR PASSAGERARE I PERSONBIL ELLER LASTBIL
UNDER MATDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU AKTE

 

  

    

 

 

  

 

   

b Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du åkte som passagerare

Typ av biLÃ . ö *2
IX OG 9 ms A15 må? 21

_ _ ' 6 18 15 5

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

Privat personb" ............. ..km ...............km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

TlanSteml ' pnvat ............. ..km ............. ..km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Tlanmeb" ' ' "ange" ............. ..km ............. ..km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Hyrb" km km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

TaXib" ............. ..km ............. ..km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Lau sm ............. ..km ............. ..km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Tung 'aStb" man Slap ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Tung Ias'b med Slap ............. ..km ...............km ............. ..km ............. ..km ............. ..km ............. ..km

Ange med JA eller NEJ om
Du använde BILBALTE

Ange med FRAM eller BAK om
Du satt i fram- eller baksäte
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Bilaga 1

FYLL l TABELL F OM DU ÅKTE SOMSåiiê'áIâÄSSAGERARE UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE NEDAN HUR LANGT DU AKTE

 

 

      

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte buss!
T av buss * L '2 .L

"' G) .0 (5- G" 29 a
06 till 09 09till12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

Buss - tåtortslinje
km km km km km km

Buss - landsbygdslinje inom länet
km km km km km km

Lá i. . _ .. ..
ng injebuss over lansgransen/hyrd buss km km km km km km

          

FYLL l TABELL G OM DU AKTE SOM PASSAGERARE I SPÄRBUNDET FORDON
UNDER MATDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU AKTE

 

 

    

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte
spårbundet fordon 12

Typ av spårbundet fordon ,9 ,ty en <^\16 :Q no
0 x/ n o

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

S rva n
på g .............km ........... ..km . km km km km

Tun
dum km km ........... ..km ........... ..km km km

La g pendeuåg .............km km km km km km

Flamåg km km km km km km

      

   

H FYLL I TABELL H OM DU ÅKTE MOPED UNDER MATDYGNET
OCH ANGE HUR LÅNGT DU ÅKTE

 

Ange antalet kilometer för varje

tidsperiod Du åkte moped

9 'Ö C5- 93 4) *O
1. 6

06till09 09til|12 12till15 15ti|l18 18ti|l21 21 till06

 

    

     

Hur långt åkte Du moped?

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

.............km . km km

HUR LÅNG STRÃCKA DÃRAV ÅKTE DU PÅ:

qkeumOPOdVäg i tätort? km km km km km .......... ..km

Gata/våg i tätort?
........... ..km

Cykellmopedvâg utanför tätort? km km km km km km

Landsvag? .............km ........... ..km ........... ..km .............km .............km ........... ..km
Ange med JA om Du använde hjälm
och med NEJ om Du intejpvände hjå_lm

I FYLL l TABELL l OM DU AKTE MOTORCYKEL UNDER MATDYGNET

 

OCH ANGE HUR LANGT DU ÅKTE

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte mc

0 04:) ©- vi) 20
06til|09 09till12 12til|15 15till18 18ti|l21 21 til|06

 

Hur långt åkte Du motorcykel? .
.............km

 

Ange-med F om Du var förare

och med P om Du var passagerare

Ange med T om mczn var tung (cylindervolym över 125 cc)

och med L om mczn var lätt (cylindervolym 125 cc eller mindre)
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Bilaga 2
Sid 1 (2)

Säkereken-enkäten

 

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta.

Det är viktigt att Du tänker efter och försöker svara med de alternativ

som bäst stämmer med vad M anser eller hur pg brukar göra.

Hur stort hälsoproblem anser Du följande år:

  

Mycket Ganska Stort Ganska Mycket ket ej / kan inte
stort start litet litet ta ställning

Rökning El Cl Cl Cl Cl CJ

Alkohol Cl Cl Cl Cl D D

Trañkbuller Cl Cl Cl Cl Cl Cl

Trañkskador Cl Cl C] C] C] C]

Luftföroreningar Cl Cl Cl C] C] Cl

Arbetsskador Cl Cl Cl D C] C]

Idrottsskador Cl Cl Cl Cl Cl Cl

 

Här nedan följer några påståenden. Vi ber Dig för vart och ett av dessa
markera med ett kryss om Du instämmer eller inte.

  

Instämmer Instämmer i Ganska Mycket Tar helt Kan inte

helt stora drag tveksam tveksam avstånd ta ställning

Politikers och beslutsfattares Cl Cl Cl Cl Cl Cl
vilja att satsa på trafiksäkerhet

har ökat den sista tiden

Mitt intresse för trafiksäkerhets- Cl Cl Cl 0 C] Cl

frågor har ökat den senaste tiden

Jag tycker att trafikanterna i El Cl Cl Cl Cl Cl
allmänhet visar större hänsyn

i trafiken nu än tidigare

Bilarna stannar sällan när jag C] C] C] 0 C] Cl

skall gå över gatan

på övergångsställe

Det är viktigare att följa trañk- :l :l Cl 0 C] Cl
rytmen än hastighetsgränserna '

Bilen skall vara förberedd Cl Cl :i El C] C]

för bilbarnstol .
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Sid 2 (2)

Är Du själv engagerad l trafiksäkerhetsarbetet i Din kommun?

EJ Ja Cl Nej

Om Ja: Målfctláet Ofta Sällan) __ :gizt

Genom mitt arbete Cl Cl Cl CI

Genom skolan 0 Cl Cl Cl

Genom organisation C] C] Cl Cl

eller förening

Som förälder " ' C] D Cl El

Som boende C] C] Cl Cl

Annat, v.g. ange nedan Cl Cl Cl Cl

 

Ungefär hur ofta brukar Du möta en polisbil/MC-polis, när Du är ute och åker bil?

 

Varje resa

Varannan resa

Var 3:e resa

Var 4-5:e resa

Var 6-10:e resa

Var 11-19:e resa

Var 20-492e resa

Var 50-100:e resa

Mer sällan D
D
D
D
D
D
D
D
D

 

Antag att Du ska köpa en bli, hur viktiga/ovlktlga är följande egenskaper?

  

Mycket Ganska Inte särskilt Inte alls Vet ej / kan inte
viktigt viktigt viktigt viktigt ta ställning

Komfort C] C] C] Cl Cl

Prestanda CJ Cl Cl C] D

Ekonomi El Cl Cl Cl Cl

Utseende Cl Cl Cl Cl Cl

Tillförlitlighet Cl Cl Cl Cl Cl

Säkerhet Cl C] Cl D 'Cl

Att bilen är praktisk Cl Cl CJ Cl Cl

Miljövänlighet D U Cl Cl El

Att det är en ny Cl Cl Cl C] C]

årsmodell

 

Lägg den besvarade enkäten i det portofria svarskuvertet

tillsammans med resvaneenkäten och posta!
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