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1 Bakgrund och syfte
Vägverket, kommuner och trafikplanerare av kollektivtrafiken är intresserade av

hur trafiken påverkas vid olika väder och väglag. Hur vanligt är det att trafikan-

terna byter färdmedel på grund av väder och väglag? Hur påverkas restiden?

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått i uppdrag att studera

frågeställningen.

Projektet har pågått under några vintrar och i nästa avsnitt redovisas en sam-

manfattning av resultaten från tidigare studier inom projektets ramar. Syftet med

projektet är att studera väderlekens och väglagets betydelse vid val av färdmedel

vintertid. För att besvara detta studeras dels möjligheterna att genomföra en utvid-

gad studie av data från bussbolagens kortautomater samt också att testa/föreslå

andra tänkbara metoder. Slutsatserna skall leda fram till en förnyad KFB-ansökan.

Cyklister och fotgängare påverkas av yttre förhållanden som väglag och väder-

lek. Kyla, nederbörd och oplogade/spåriga gång- och cykelbanor avgör till stor del

färdmedelsvalet vid arbetsresor. För att underlätta för cyklisterna och fotgängarna

är prioriterad vinterväghållning av gång- och cykelbanor viktigt. För närvarande

pågår ett doktorandprojekt inom CDU (KompetensCentrum för Drift och Under-

håll) med titeln Samband mellan drift- och underhållsstandard och effekter för

cykeltrafikanter .

En viss andel av de cyklister och fotgängare som avstår från att cykla eller gå

väljer i stället att åka kollektivt. Vilka faktorer spelar in? Är det några speciella

kategorier av resenärer, t.eX. åldersgrupper, som till större del påverkas av yttre

förhållanden.

Hur viktig är restiden? Saknar restiden betydelse vid vissa förhållanden?

2 Resultat från tidigare undersökningar
Under två vintrar, 1993/94 och 1994/95, genomfördes två pilotstudier vid VTI

[Wretling 1996].

Den första vintern fick tolv personer på VTI fylla i en blankett. Innan resan till

arbetet skulle man fylla i uppgifter om väderförhållanden (temperatur, vind,

nederbörd), starttidpunkt, ljusförhållande, färdmedelsval samt om man valt ett

annat färdmedel än det normala och i så fall orsaken till detta. Efter resans slut

skulle man för varje delsträcka fylla i väglaget och samtidigt ange om det t.ex. var

sandat, ojämnt och avsluta med att fylla i sluttidpunkten. (Med delsträcka avses

olika typer av väg).

Det konstaterades att det förekom tillfällen då försökspersonerna bytte färd-

medel på grund av kyla och/eller väderlek/väglag.

Den andra vintern fick nitton personer på VTI fylla i en enklare blankett. Under

en period av seX veckor skulle man endast ange de dagar man bytte färdmedel,

färdväg ellerfärdtid på grund av väderleken eller väglaget.

Oavsett färdmedel är antalet byten få. Studien visade att cyklister fick längre

restid, att fotgängarna och cyklisterna är tåliga, att 15 % av cyklisterna startade

resan senare på grund av väderleken /väglaget.

Resultaten från pilotstudiema låg till grund för den enkätstudie som genomf-

ördes vintern 1995/96. Syftet med studien var att kartlägga val av färdmedel vid

resor till arbetet/skolan och i vilken omfattning man tar ett alternativt färdmedel

på grund av väderleken eller väglaget. Enkäten skickades ut till 2 400 slumpvis

utvalda personer bosatta i Sverige. Svarsfrekvensen uppgick till knappt 70 %.
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Drygt hälften av alla resor till arbetet eller skolan sker med bil. Det är främst

cyklisterna som ändrade färdmedel under vinterperioden på grund av väderleken

eller väglaget. I genomsnitt en gång i veckan tog cyklisterna ett annat färdmedel.

Vid knappt hälften av tillfallena tog man i stället bilen och övriga valde att i stället

gå eller ta kollektiva färdmedel.

Det framkom också att det är få som byter från kollektiva färdmedel, men

desto fler som byter till kollektiva färdmedel.

Det hala väglaget och temperaturen var främsta anledningarna till att man tog

ett alternativt färdmedel. Restiden mer än fördubblades för bilisterna när man

bytte färdmedel. Däremot påverkades cyklisternas restid högst marginellt.

Under vintern 1996/97 genomförde VTI en metodstudie där data från Östgöta-

trafiken i Linköping analyserades [Wretling 1997]. Data från en linje utvärdera-

des. I rapporten studerades Vädrets effekt på antalet kollektiva resenärer utifrån

följande: tidpunkt, betalningssätt och passagerarkategori. Fyra hypoteser formule-

rades:

0 oavsett väderförhållanden är antalet resenärer vid arbetets början och slut rela-

tivt konstant.

0 resenärer som betalar kontant eller med värdekort är mer flexibla i sitt resande

än övriga.

0 barn och ungdom som har skolkort reser kollektivt mer regelbundet än övriga.

0 pensionärer är den ålderskategori som är mest flexibla i sitt resande.

Temperaturen har störst påverkan på antalet resenärer mellan klockslagen

18.00 och 21.00. Inget samband mellan andelen resenärer som betalar kon-

tant/värdekort och dygnsmedeltemperaturen. Om temperaturen sjunker med lO°C

så ökar barn och vuxna sitt kollektiva resande med 10 %. Pensionärerna däremot

minskar sitt resande med 10 % under samma förhållande.

Slutsatsen blev att metoden är användbar.

3 Enkät till bussbolag
Slutsatsen från den begränsade metodstudien som genomfördes i Linköping blev

ju att metoden är användbar. Nästa steg är då att undersöka möjligheterna att

utvidga studien till att flera bussbolag (med bussbolag avses också länstrafikbolag

och liknande) ingår. Därför konstruerades en enkät (se bilaga 1) som skickades till

16 bussbolag i större kommuner i Sverige.

Syftet med enkäten var att bl.a. ta reda på om bussbolagens bussar är utrustade

med kortautomater och om och hur data sparas samt vilken nytta bussbolagen

anser sig ha av utvärderingar avseende väderlekens betydelse för det kollektiva

resandet.

VTI fick svar från fjorton bussbolag, vilket är knappt 90 %. I enkäten fick

bussbolagen ta ställning till ett antal frågor.

Har bussbolagen kortautomater?

För att en utvidgning skall vara aktuell är det nödvändigt att flertalet av bussbolag-

ens bussar är utrustade med kortautomater. Det visade sig att så är fallet då tolv

bussbolag uppgav att samtliga bussar i bolaget är utrustade med kortautomater.
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Har sparas data?

Data från fler bussbolag innebär givetvis att analysen blir mycket mer omfattande.

För att analysen skall kunna genomföras under en rimlig tid och för en rimlig

kostnad måste data sparas på ett lätthanterligt sätt, t.ex. i data-filer i Excel. Buss-

bolagen besvarade enkäten med att data vanligen sparas i SQL-filer, Excel-filer

eller på back-up band eller som papperskopior.

Vilka data sparas?

Utgångspunkten i projektet har varit att koncentrera sig till arbets- och Skolresor.

Vid en utvärdering av data från kortautomaterna kan man givetvis inte avgöra

huruvida resenären är på väg till arbetet eller skolan. Däremot kan man förutsätta

att resor mellan vissa klockslag till huvuddelen är till eller från arbetet/skolan. Det

är dock nödvändigt att det finns uppgifter om antalet resenärer per tidsenhet.

Det är också önskvärt att kunna studera olika passagerarkategorier, vilket krä-

ver att uppgifter om t.ex. betalningssätt eller korttyp finns sparade.

Samtliga uppgav att uppgifter om tidpunkt (klockslag på dagen), betalnings-

sätt (kontant, månadskort, värdekort m.m.), passagerarkategori (skolkort, stu-

dentkort, pensionärskort mm.) finns tillgängliga i det sparade materialet. Nio sva-

rade att det är möjligt att koppla betalningssätt till klockslag. Den senare kopp-

lingen var inte möjlig i materialet från Östgötatrafiken.

Kan man tänka sig attförse VTImed data vid en eventuell studie?

För att en utvidgning av studien skall kunna vara genomförbar är det nödvändigt

att bussbolagen är positivt inställda till att skicka data från kortautomaterna till

VTI. Det är önskvärt att bussbolag från olika regioner i Sverige är positiva.

I stort sett samtliga visade sig vara positiva och kan tänka sig att skicka data till

VTI.

Utvärderas data? I såfall, har?
I vilken omfattning utvärderar bussbolagen data från automaterna? Vilken statistik

tas fram? Hur används denna? På detta svarade bussbolagen med följ ande:

0 Trañkstatistik per linje/dag, per linje/tur, per linje/månad, linjer totalt i t.ex.

tätort mm., som underlag till planeringen.

0 Resenär per linje/tur.

0 Används vid utvärdering av olika linjer, för budget etc.

0 Allt från resandestatistik till ekonomisk statistik per t.ex. linje, korttyp, håll-

plats.

0 Varje månad = resande/intänkt per linje. I övrigt efter önskemål.

0 Passagerarstatistik olika typer av bilj ettslag. Hur många som reser på varje

linje.

0 Detaljerade biljettanalyser.

Den statistik som idag tas fram är till stor del fördelningar av resenärer på olika

indelningar som avgång, dag, månad, linj etyp.
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Används utvärderingar/information avseende sambandresande och väder?

Syftet med studien är att belysa samband mellan resande och väder. Bussbolagen

ombads ange om man utvärderar data från kortautomaterna över hur det kollektiva

resandet förändras med väder vid planeringen av kollektivtrafiken. Och i så fall

hur denna information används.

Åtta bussbolag svarade att man använder utvärderingar/information vid plane-

ringen. På frågan till vad informationen används framkom följ ande:

0 Trafiken är planerad efter säsong och behov. Dagliga resandet efter nederbörd

m.m. kan man inte styra, men vi ser ökning om det blir dåligt väder.

0 För att bl.a. se belastningen på turnivå och kategorier (bla. skolelever).

0 Man vet sedan gammalt att vädret påverkar det kollektiva resandet på kortare

sträckor och då framförallt i tätort (cykel kontra bil).

0 Vi har en annan tidtabell på vintern jämfört med sommaren.

0 Manuella noteringar om väder jämförs med statistiken och resandet, dock i

liten utsträckning.

0 Vi vet att vi har fler resenärer som skiftar mellan cykel/buss än vad vi har ren-

odlade bussresenärer. Vår vintertidtabell slutar redan i maj och börjar i septem-

ber just för att vi har en mycket stor mängd väderberoende cyklister.

Om inte, finns det behov/nytta av sådan utvärdering/information?

Det var några bussbolag som svarade att man vid planeringen av kollektivtrafiken

inte använder sig av någon information om hur det kollektiva resandet förändras

med väder. På frågan om de anser sig ha något behov eller ser någon nytta med

sådan information framkom följande:

0 Marknadsföringsinsatser.

0 I första hand intressant för jämförbarhet mellan olika år för att kunna se vad

som förändras t.ex. av kampanjer och opåverkbara faktorer.

0 Vet ej, men tar gärna upp en diskussion.

0 I begränsad utsträckning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att i stort sett samtliga av buss-

bolagens bussar idag är utrustade med kortautomater. Det visade sig också

att i stort sett samtliga var positiva till att skicka data från kortautomaterna

till VTI och att data som sparas från automaterna möjliggör en analys.

Sammantaget gör detta att en utvidgning av en analys av data från

bussbolagens kortautomater är möjlig. Deras behov av en sådan analys hade

dock en annan orsak än den att dimensionera busstrafiken efter väder.

4 Väderlekens och väglagets betydelse vid val av

färdmedel
Ett syfte med studien är att testa/föreslå tänkbara metoder för att studera väglagets

och Väderlekens betydelse vid val av färdmedel vintertid. En metodstudie har

genomförts för att undersöka huruvida s.k. Conjoint Analysis (Stated Preference

(SP)) är en tänkbar metod. Metoden innebär att intervjupersonerna uppger hur de

skulle bete sig i en hypotetisk valsituation. Ett antal situationer konstrueras där

olika faktorer varieras. Teorin om SP-metoden är hämtad från [Widlert 1992] och

[Ivehammar 1996].
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Metoden har tidigare använts inom trafikområdet, t.ex. vid väglagsstudier för

exempelvis cyklister och bilister Och i en nyligen presenterad licentiatavhandling

Metodtester för mätningar av bilisters betalningsvilja för drift- och underhålls-

åtgärder i vägnätet [Olsson 1997].

Intervjumetoden kan utformas på olika sätt. Intervjupersonerna kan betygsätta

ett antal alternativ, rangordna ett antal alternativ eller göra parvisa val mellan olika

alternativ flera gånger. I föreliggande studie användes metoden parvisa val där

intervjupersonerna (IP) upprepade gånger fick välja mellan två alternativ.

4.1 Undersökningsdesign

Studien genomfördes som en provundersökning och testas på personal på VTI.

Syftet med enkäten är att testa metoden och indikera huruvida faktorerna och

nivåerna är lämpligt valda, se bilaga 2.

Nederbörd och temperatur valdes för att beskriva väderleksförhållandena och

som framkomlighetsfaktorer valdes väglaget och skillnaden i restid mellan färd-

medlen. Nivåerna på nederbörden är antingen uppehåll eller nederbörd; temperatu-

ren är 00 C respektive -10° C; väglaget är antingen barmark eller is/snö; och skill-

naden i restid är 5 eller 15 min.

I tabell 1 redovisas faktorerna som ingår i försöket och nivåerna på dessa.

Tabell 1 SP-design.

         

Faktor Nivå 1 Nivå 2

Nederbörd Ja Nej

Temperatur O O C -10° C

Väglag Barmark Is/snö

Skillnad i restid 5 min längre 15 min

med X* längre med
X*

 

* X = cykel eller buss beroende på alternativ.

Detta innebär att IP har sexton olika valsituationer att ta ställning till. I varje

situation ska ett färdmedel väljas. I studien ingår tre alternativ: cykel eller bil,

cykel eller buss och buss eller bil. Varje IP får två olika alternativ och således

totalt trettiotvå valsituationer att ta ställning till.

I enkäten beskrivs varje faktor och nivå enligt följ ande:

0 Nederbörden är antingen regn eller snö beroende på temperaturen.

0 Med temperatur avses temperaturen i luften.

0 Vid barmark kan det antingen vara torrt eller vått (ingen halka) på väg-

banan/cykelbanan. Väglaget is/snö innebär att det förekommer is eller snö och

att det också bitvis kan vara spårigt och/eller moddigt. Det kan också vara halt.

0 Skillnaden i restiden mellan färdmedlen avses från dörr till dörr för respektive

färdmedel. Inga andra ärenden görs på vägen.

Samtliga val görs utifrån givna förutsättningar, vilka är samma för alla som besva-

rar enkäten. Den beskrivning som intervjupersonerna fick ta del av var följande:

Det är morgon en vardag i januari. Klockan är 07.45 och det är dags att åka till

arbetet. Cykelvägen är det ca 5 km till arbetsplatsen. Du har körkort och Du äger
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en bil som är utrustad med vinterdäck. Parkering för bilen är kostnadsfri utanför

din arbetsplats. Din cykel är 5-växlad och utrustad med dubbdäck. Skall Du åka

buss tar det 1 till 2 minuter att gå till bussen och Du betalar med ditt värdekort.

Bussarna går var tionde minut. Busshållplatsen för avstigning ligger i direkt

anslutning till arbetsplatsen.

Designen är sk. fullständigt faktoriell vilket innebär att samtliga samspels-

effekter kan studeras.

4.2 Urval
Enkäten (se bilaga 2) testades på personal på VTI och gick ut till 54 personer (3

alternativ X 18:54). Detta innebär att varje alternativ (cykel/bil, cykel/buss och

buss/bil) maximalt kan ge 36 svar (18 X 2:3 6).

Urvalet är inte representativt och samtliga resultat som presenteras i nästa

avsnitt skall ses utifrån detta.

4.3 Resultat

38 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på knappt 70 %.

Inledningsvis fick intervjupersonerna besvara ett antal bakgrundsfrågor avse-

ende kön, ålder, körkortsinnehav, årlig körsträcka med bil samt fördela sitt

normala resande under sommar- respektive vinterperioden på färdmedel. Med

sommar avses april till och med oktober och vinterperioden är november till och

med mars.

Provundersökningen är informell (ett litet ej slumpmässigt urval) och i och med

detta redovisas ingen köns- eller åldersfördelning.

Av figur 1 framgår det att cykelresorna till arbetet är drygt 10 %-enheter färre

vintertid jämfört med under sommaren. Flertalet tar i stället bilen; det sker 7 %-

enheter fler bilresor vintertid jämfört med sommartid. Resterande väljer i stället ett

kollektivt färdmedel.
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Figur 1 Intervjupersonernas val av färdmedel till arbetet under sommar-
respektive vinterperioden.

Totalt var det 14 (knappt 40 %) som oavsett situation valde samma fardmedel.

Detta kan indikera att nivåerna på faktorerna år för fåeller att de är för lika och att

det kan vara svårt att ta ställning. Detta problem diskuteras ytterligare senare i

avsnittet.

För alternativet cykel eller bil besvarades 23 enkäter av totalt 36; för alterna-

tivet cykel eller buss 24 enkäter; och för alternativet buss/bil 24 enkäter. Detta ger

71 val att analysera (av totalt möjliga 108).

I tabellerna 2 och 3 redovisas för alternativen cykel eller bil och cykel eller

buss hur många som valde cykel vid sämsta respektive bästa förhållande för

oyklisterna. Antalet när nivån på en faktor ändras redovisas också.
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Tabell 2 Antal som valde cykel vid sämsta förhållande för cyklisterna.

 

Cykel/bil Sämsta

 

Nederbörd Ja Nej Ja Ja

Temperatur -10° C -10° C O° C -10° C

Väglag Is/snö Is/snö Is/snö Is/snö

Restid 1 5 min 1 5 min 1 5 min 5 min

längre m längre m längre m längre m

cykel cykel cykel cykel

 

Valde

cykel 6 av 23 7 av 23 8 av 23 8 av 23

  

Cykel/buss Sämsta

 

Nederbörd Ja Nej Ja Ja

Temperatur -10° C -100 C 0° C -100 C

Väglag Is/ snö Is/snö Is/snö Is/snö

Restid 1 5 min 1 5 min 1 5 min 5 min

längre m längre m längre m längre m

cykel cykel cykel cykel

  

Valde

cykel 8 av 24 11 av 24 9 av 24 9 av 24

      

Tabell 3 Antal som valde cykel vid bästa förhållande för cyklisterna.

   

Cykel/bil Bästa

Nederbörd Nej Ja Nej Nej Nej

Temperatur 00 C 00 C -10° C 00 C 00 C

Väglag Barmark Barmark Barmark Is/snö Barmark

Restid 15 min 15 min 15 min 15 min 5 min

längre rn längre m längre m längre m längre m

buss buss buss buss buss

Valde

cykel 14 av 23 9 av 23 11 av 23 9 av 23 12 av 23

  

Cykel/buss Bästa

   

 

 

 

 

  

Nederbörd Nej Ja Nej Nej Nej

Temperatur 00 C 00 C -10° C 0° C 00 C

Väglag Barmark Barmark Barmark Is/snö Barmark

Restid 15 min 15 min 15 min 15 min 5 min

längre m längre m längre m längre m längre m

buss buss buss buss buss

Valde

cykel 17 av 24 14 av 24 14 av 24 12 av 24 18 av 24
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Tabell 2 och 3 kan sammanfattas med att det vid besvärliga förhållanden ärfler
som väljer cykeln om nederbörden upphör och att det vid bra förhållanden är

färre som väljer cykeln om väglaget är is/snö i stället för barmark. Restiden

tycks vara den faktorn som har minst betydelse.

I enkäten kopplas nederbörden till temperaturen, att det regnar vid OOC och

snöar vid -IOOC, vilket inte alltid överensstämmer med verkligheten (snö vid OOC

är fullt möjligt). Intensiteten på nederbörden är också tänkbar att ta hänsyn till. Ett

kraftigt regn eller snöfall har troligen stor betydelse vid val av färdmedel.

I enkäten beskrivs väglaget is/snö som att det förekommer snö eller is och att

det kan vara spårigt/moddigt. Skillnaden mellan väglagen snö eller is och huru-

vida det är spårigt eller ej kan vara stor. Med endast två nivåer, barmark och

is/snö, föreligger det en risk att väglagets betydelse vid val av färdmedel under-

skattas eller att personerna tänker på olika väglag.

Utöver faktorerna väglag, nederbörd och temperatur kan vindstyrkan ha bety-

delse, främst för cyklister, vid val av färdmedel.

Flertalet upplevde metoden att ta ställning till hypotetiska valsituationer som

besvärlig. Det är svårt att bortse från sin verkliga situation.

En synpunkt som framkom var att det skulle underlätta att fylla i enkäten om

faktorerna beskrivs med illustrationer, antingen fotografier eller teckningar. Nack-

delen med illustrationer eller fotografier är att dessa kan påverka intervjuper-

sonerna att ta större hänsyn till faktorerna som illustreras. Det finns också en

skillnad mellan faktorerna i möjligheten att illustrera dessa. Nederbörd och tempe-

ratur är relativt enkla att visa medan däremot väglag är klart svårare att illustrera

så att avsikten framgår.

Man kan underlätta för intervjupersonerna genom att minska ner på antalet

alternativ man skall ta ställning till. Detta kan göras på olika sätt, t.eX. genom att

endast ta med de alternativ som tar hänsyn till huvudeffekterna (fraktionella funk-

tionella designer) eller exkludera dominerande eller orimliga alternativ.

Det finns andra tänkbara metoder i stället för parvisa val. Intervjupersonerna

kan få rangordna ett antal alternativ eller sätta betyg på alternativen.

I stället för att skicka ut enkäterna brevledes finns idag möjligheten att genom-

föra studien med hjälp av Internet. Möjligheten att visa avancerade illustrationer

för intervjupersonerna underlättas. Den stora nackdelen med enkäter via Internet

är givetvis att de som har tillgång till Internet idag inte är representativa för

befolkningen i Sverige.

Slutsatsen av provundersökningen blir den att faktorerna är lämpligt

valda (tänkbart att även vindstyrkan kan ingå); att valda nivåer behöver

diskuteras ytterligare för att finna den bästa lösningen; att antalet valsitua-

tioner bör reduceras; underlättaför intervjupersonerna genom att illustrera

nivåerna; att det är svårt att utifrån hypotetiska situationer välja färdmedel.

5 Övriga metoder
5.1 Manuella räkningar av cyklister

För närvarande pågår ett arbete i Linköpings Kommun med att främja cykeltra-

fiken. Syftet är att öka säkerheten för cyklisterna och att förbättra driften och

underhållet av cykelbanorna. Avsikten är att genomföra omfattande cykelräk-

ningar för att kunna studera cykeltraflkens utveckling, lokalisera viktiga cykelstråk
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och t.ex. farliga korsningar. Målet är att samla dessa cykelräkningar i en databas.

Cykelräkningarna görs i ett antal valda punkter i kommunen.

Tänkbar Övrig information som kan samlas in i samband med räkningarna är

väglagsförhållande, temperatur, nederbörd, vindstyrka, cykelhj älmsanvändning,

ålder (klassindelad), kön, snödjup.

5.2 Utfrågning av bussresenärer

Ett komplement till analysen av data från bussbolagens kortautomater är att

genomföra en utfrågning av bussresenärer i samband med dåligt väder.

Fördelen är att man får reda på varför resenärerna valt att åka kollektivt, om

man i normala fall åker kollektivt, vad det var som avgjorde valet av färdmedel

osv.

Nackdelen är svårigheterna att genomföra intervjuerna. På morgonen när folk

är på väg till arbetet och är stressade kan det vara svårt att få genomtänkta svar på

de frågor man ställer.

Intervjuerna kan genomföras på olika sätt: vid busshållplatsen innan påstigning;

på bussen; eller att man delar ut enkät som ett urval av resenärerna får besvara

under färden.

6 Diskussion och fortsatt FoU

För att få en helhetsbild av väglagets och väderlekens betydelse vid val av färd-

medel vintertid är det viktigt att få reda på vilka faktorer som avgör valet, vilka

resor som påverkas och vilka grupper av resenärer som påverkas.

Syftet med den studie som redovisas i detta notat var dels att undersöka möj-

ligheten att utvidga studien av data från bussbolagens kortautomater samt att

också testa/föreslå andra tänkbara metoder. Slutsatserna skulle leda fram till en

förnyad KFB-ansökan.

En brist i den studie som genomfördes under en vinter i Linköping med data

från Östgötatrafiken var att materialet var litet. Det var för få tillfällen med neder-

börd och endast temperaturens betydelse kunde studeras. En utökad analys med

fler bussbolag innebär att även nederbördens betydelse kan beaktas.

En utökad analys möjliggör också en indelning av materialet i bl.a. region,

linj etyp, tätort/landsbygd, storstadstrafik/ trafik i mindre kommuner.

Det frågeformulär som skickades till bussbolag i sexton större kommuner klar-

gjorde att i stort sett samtliga av bussbolagens bussar idag är utrustade med

kortautomater. Det visade sig också att i stort sett samtliga var positiva till att

skicka data från kortautomaterna till VTI och att data som sparas från automaterna

möjliggör en analys.

Uppgifter om temperatur och nederbörd erhålles förslagsvis från VViS-statio-

ner. Stationerna väljs med syftet att dessa på ett adekvat sätt skall beskriva väder-

förhållandena i kommunen. Detta kan innebära att antalet stationer varierar mellan

kommunerna.

Förslaget blir att studien utökas och att data från flera av bussbolagens

kortautomater används i en mer omfattande analys.

Vilka faktorer avgör färdmedelsvalet vid resor till arbetet vintertid? Detta

måste betraktas som en grundläggande frågeställning. En metod för att besvara

detta testades, nämligen en sk. Stated Preference-analys. Fördelen med metoden

är att man har fullständig kontroll över hur valsituationerna utformas. Nackdelen
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är problemet med huruvida man kan lita på vad intervjupersonerna säger att de

skulle göra.

I den provundersökning som genomfördes på personal på VTI framkom vissa

synpunkter; att valda nivåer behöver diskuteras ytterligare för att finna den bästa

lösningen; att antalet valsituationer bör reduceras; att underlätta för intervjuper-

sonerna genom att illustrera nivåerna på faktorerna; att det är svårt att utifrån

hypotetiska situationer välja färdmedel.

Slutsatsen blir den att osäkerheten i de svar man erhåller är för stor och i

stället föreslås att utifrån enkät få fram vilka faktor som har betydelse vid

val av färdmedel vintertid.

Hur påverkar väglaget och väderleken särskilt utsatta gruppers, som äldre och

funktionsnedsatta, resbehov med kollektiva färdmedel? För dessa grupper är ofta

möjligheten att välja annat färdmedel begränsat. Studien som genomfördes i

Linköping med data från Östgötatrafiken visade att till skillnad från övriga katego-

rier så minskade antalet pensionärer som reser kollektivt med sjunkande tempera-

tur.

En intressant problemformulering inom området kollektiva resor är vilken

effekt väglaget och väderleken har på restiden (förseningar) och inställda resor

för resenärerna. Detta borde också vara intressant att studera för skol-

resor(skjutsar) och för färdtjänsten.

För samhällsbetalda resor, t.ex. skolresor och färdtjänst, vore det intressant att

undersöka vilka krav de som upphandlar Skolresor och färdtjänst ställer på utrust-

ningen (vinterdäck och bälte) som ger en ökad säkerhet?

Förslaget blir att forskning om hur väglaget och väderleken dels påverkar

olika typer av resor som bl.a. skolresor, färdtjänst, servicelinjer avseende

förseningar och inställda resor, dels hur olika gruppers, som äldre och funk-

tionsnedsatta, resbehov påverkas bör initieras.

Väglaget är troligen en viktig faktor vid val av färdmedel. Att observera väg-

laget och koppla dessa till flöden är dock tids- och kostnadskrävande.

Förslagsvis genomförs under vinterperioden väglagsobservationer i

Linköping i ett antal utvalda punkter. I samband med dessa genomförs

trafikanträkningar.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

Färdmedelsval vintertid

Vägverket, kommuner och trafikplanerare av kollektivtrafiken är intresserade av hur trafiken

påverkas vid olika väder och väglag. Hur vanligt är det att trafikanterna byter färdmedel på

grund av väglag eller väder och hur påverkar detta restiden? Väg- och transportforsknings-

institutet, VTI, har fått i uppdrag att studera frågeställningen.

En del av uppdraget är att undersöka hur det kollektiva resandet påverkas. Vilka väderfaktorer

påverkar antalet kollektiva resenärer? Idag är flertalet av bussarna utrustade med kortauto-

mater. Data från dessa automater skulle därför kunna vara intressanta att utvärdera i samband

med väderdata. Under Vintern 96/97 genomförde VTI en metodstudie där data från Östgötatra-

fiken i Linköping analyserades. Data från en linje utvärderades. Metoden visade sig vara

användbar. I rapporten studerades Vädrets effekt på antalet kollektiva resenärer utifrån

följ ande: tidpunkt, betalningssätt och passagerarkategori. (Passagerarkategori baseras på upp-

gifter om korttyp). Resultaten finns presenterade i VTI notat Nr 1-1997 Vädrets inverkan på

antalet bussresenärer på linje 201 i Linköping, vintern 1995/96. En metodstudie . Om Ni är

intresserade av denna rapport så hör av Er, så skickar vi den gratis.

Syftet med denna enkät är att undersöka möjligheterna av att utvidga undersökningen till flera

bussbolag. Till detta behöver vi Er hjälp. Vi vore därför tacksamma om Ni skulle vilja ägna

några minuter åt att fylla i enkäten. Enkäten vänder sig i första hand till trafikplanerare av

kollektivtrafiken. VTI är främst intresserade av resor till arbetet eller skolan. Har Ni några

frågor är Ni välkomna att ringa, faxa eller skicka en e-post till:

Peter Wretling

VTI

581 95 LINKÖPING

tfnr: 013 - 204176

fax: 013 - 204030

e-post: peter.wretling@vti.se

Peter Wretling
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Bilaga 1

Sid 2 (3)

Enkät Bussbolagens kortautomater

1. Är Era bussar utrustade med kortautomater?

EI Ja, samtliga EI Ja, i Vissa. Ange hur stor andel? % El Nej

Om nej, gå till slutet av enkäten.

2. Beskriv kortfattat hur data från kortautomaterna sparas (ex pappers-

kopia, excel-fil, diskett)? Sparas ingen data, hoppa till fråga 7.

  

3. För att data skall vara intressanta att utvärdera måste vissa uppgifter

finnas tillgängliga i det sparade materialet. Kryssa i vilken/vilka av

följande uppgifter som finns tillgängliga.

I:| Tidpunkt (klockslag på dagen)
El Betalningssätt (ex. kontant, månadskort, Värdekort ( laddbart) m m)

El Passagerarkategori (från korttyp, t eX skol-, student-, pensionärskort m m)

4. Om dessa uppgifter finns tillgängliga, är det då möjligt att koppla betal-

ningssätt till klockslag på dagen?

EI Ja EJ Nej, endast en dygnstotal sparas

5. Genomför Ni någon utvärdering av data från kortautomaterna?

D Ja. Beskriv Vilka resultat som tas fram:

  

D Nej

6. Om VTI skulle genomföra en undersökning över hur det kollektiva

resandet förändras med väder, kan Ni då tänka Er att förse VTI med data

från kortautomaterna?

1:] Ja EJ Nej
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Sid 3 (3)

7a. Använder Ni utvärderingar/information om hur det kollektiva resandet

förändras med väder (temperatur och nederbörd) vid planering av kollek-

tivtraflken?

EI Ja. Beskriv kortfattat till vad:

   

EJ Nej

7b. Om nej, skulle Ni ha någon nytta av sådan information om den fanns

tillgänglig?

D Ja. Beskriv på vilket sätt:

   

D Nej

8. Om Ni har några ytterligare synpunkter, skriv gärna ner dessa.

   

För fortsatta kontakter vore VTI tacksamma om den som fyllt i enkäten

lämnar sitt namn och telefonnummer (och/eller e-post adressen).

Namn: Tfnr:

 

E-post: Bussbolag:

 

VTI tackar för hjälpen och ber Er att lägga enkäten i det portofria kuvertet

och skicka tillbaka det till VTI.

Med vänlig hälsning

Peter Wretling
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Bilaga 2

Sid 1 (6)

Färdmedelsval vintertid

Vägverket, kommuner och trafikplanerare av kollektivtrafiken är intresserade av hur trafiken

påverkas vid olika väder och väglag. Hur vanligt är det att trafikanterna byter fardmedel på

grund avväder eller väglag. Hur påverkas restiden? Väg- och transportforskningsinstitutet,

VTI, har fått i uppdrag att studera frågeställningen.

En metod för att studera frågeställningen är att låta intervjupersoner välja färdmedel i en

hypotetisk valsituation. För varje valsituation varieras ett antal faktorer och utifrån dessa

väljer intervjupersonen färdmedel. Detta brukar benämnas Conjoint Analysis (Stated

Preference) och bygger på ett hypotetiskt beteende.

Syftet med föreliggande enkät är att undersöka vilka faktorer, främst väderfaktorer, som har

störst betydelse vid val av fardmedel. Enkäten kommer att testas på personal på VTI.

Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta Peter Wretling. Telefon: 4176, e-post:

peter.wretling@vti.se. När Du har fyllt i enkäten skickar Du den med internposten till Peter

Wretling.

Först önskar vi få några inledande allmänna frågor besvarade.

1. Kön: El Kvinna 1:] Man

2. Född år 19

 

3. Har Du körkort: El Ja 1:] Nej

4a. Om ja, hur många år har Du haft körkort?

 

5. Årlig total körsträcka med bil: EJ 0 D 1-100 mil
1:1 101-500 mil 1:1 501-1000 mil

D 1001-1500 mil El > 1501 mil

6. Av 10 resor till arbetet under sommarperioden (april-oktober), ange hur många av resorna

som huvudskaligen sker med

Bil Cykel Kollektivt Gång

Annat nämligen

 

7. Av 10 resor till arbetet under vinterperioden (november-mars), ange hur många av resorna

som huvudsakligen sker med

Bil Cykel Kollektivt Gång

Annat nämligen
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Bilaga 2

Sid 2 (6)

Totalt finns det sexton olika valsituationer Du skall ta ställning till. I varje situation ska ett

färdmedel väljas. Du får två alternativ att välja mellan: cykel eller buss respektive buss eller

bil. Samtliga val görs utifrån givna förutsättningar, vilka är samma för alla som besvarar

enkäten. Antag att följ ande förutsättningar gäller:

Det är morgon en vardag i januari. Klockan är 07.45 och det är dags att åka till arbetet. Cykel-

vägen är det ca 5 km till arbetsplatsen. Du har körkort och Du äger en bil som är utrustad med

vinterdäck. Parkering för bilen är kostnadsfri utanför din arbetsplats. Din cykel är 5-växlad

och utrustad med dubbdäck. Skall Du åka buss tar det 1 till 2 minuter att gå till bussen och Du

betalar bussresan med ditt värdekort. Bussarna går var tionde minut. Busshållplatsen för

avstigning ligger i direkt anslutning till arbetsplatsen.

I varje valsituation varieras förhållandena. Faktorerna som varieras är nederbörd, tempera-

turen, väglaget och skillnad i restid mellan färdmedlen. Här följer en kort beskrivning av

faktorerna:

0 Nederbörden är antingen regn eller snö beroende på temperatur.

0 Med temperatur avses temperaturen i luften.

0 Vid barmark kan det antingen vara torrt eller vått (ingen halka) på vägbanan/ cykelbanan.

Väglaget is/snö innebär att det förekommer is eller snö och att det också bitvis kan vara

spårigt och/eller moddigt. Det kan också vara halt.

0 Skillnaden i restid mellan färdmedlen avses från dörr till dörr. Inga andra ärenden görs på

vägen.

Vilketfärdmedel väljer Du? Men först ett exempel på har man fyller

i enkäten.

 

  

Situation l Situation 2

Nederbörd: Ja Nederbörd: Ja

Temperatur: -10° C Temperatur: 0° C

Väglag: Barmark Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i
restid: 15 min restid: 15 min

längre längre
m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 3 Situation 4

Nederbörd: Nej Nederbörd: Ja

Temperatur: -10° C Temperatur: -10° C
Väglag: Barmark Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 5 min

längre längre
m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

 

Iförsta alternativet skall Du välja mellan cykel och buss.
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Sid 3 (6)

Situation 1 Situation 2

Nederbörd: Ja Nederbörd: Ja

Temperatur: -100 C Temperatur: 00 C
Väglag: Barmark Väglag: Barmark

Skillnad i Skillnad i
restid: 15 min restid: 15 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

Situation 3 Situation 4

Nederbörd: Nej Nederbörd: Ja

Temperatur: -100 C Temperatur: -lO° C
Väglag: Barmark Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 5 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

Situation 5 Situation 6

Nederbörd: Ja Nederbörd: Ja

Temperatur: 00 C Temperatur: -10° C
Väglag: Is/snö Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i
restid: 15 min restid: 15 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

Situation 7 Situation 8

Nederbörd: Ja Nederbörd: Nej

Temperatur: -100 C Temperatur: -100 C

Väglag: Is/snö Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 15 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

Situation 9 Situation 10

Nederbörd: Ja Nederbörd: Nej

Temperatur: 00 C Temperatur: -1OO C
Väglag: Barmark Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 15 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?
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Sid 4 (6)

Situation 11 Situation 12

Nederbörd: Ja Nederbörd: Nej

Temperatur: 00 C Temperatur: 00 C
Väglag: Is/snö Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 5 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

Situation 13 Situation 14

Nederbörd: Nej Nederbörd: Nej

Temperatur: -100 C Temperatur: 00 C
Väglag: Is/snö Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 15 min

längre längre

m cykel m cykel

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

Situation 15 Situation 16

Nederbörd: Nej Nederbörd: Nej

Temperatur: 00 C Temperatur: 00 C

Väglag: Barmark Väglag: ls/snö

Skillnad i Skillnad i
restid: 15 min restid: 5 min

längre längre

m cykel m cykel

 

Val cykel/bil? Val cykel/bil?

 

 

I alternativ tvåskall Du välja mellan cykel och buss.
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Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Sid 5 (6)

Situation 1 Situation 2

Nederbörd: Ja Nederbörd: Nej

Temperatur: 00 C Temperatur: 00 C
Väglag: Is/snö Väglag: Barmark
_Skillnad i Skillnad i
restid: 5 min restid: 5 min

längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 3 Situation 4

Nederbörd: Ja Nederbörd: Ja

Temperatur: 00 C Temperatur: -100 C
Väglag: Is/snö Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i

restid: 15 min restid: 15 min
längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 5 Situation 6

Nederbörd: Nej Nederbörd: Nej

Temperatur: 00 C Temperatur: 00 C
Väglag: Barmark Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i

restid: 15 min restid: 5 min
längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 7 Situation 8

Nederbörd: Nej Nederbörd: Ja

Temperatur: -100 C Temperatur: -100 C
Väglag: Barmark Väglag: Barmark

Skillnad i Skillnad i

restid: 5 min restid: 5 min
längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 9 Situation 10

Nederbörd: Ja Nederbörd: Nej

Temperatur: -100 C Temperatur: -100 C
Väglag: Is/snö Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i

restid: 5 min restid: 15 min
längre längre

m buss m buss
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Sid 6 (6)

Situation 11 Situation 12

Nederbörd: Ja Nederbörd: Ja

Temperatur: -100 C Temperatur: 00 C
Väglag: Barmark Väglag: Barmark
Skillnad i Skillnad i

restid: 15 min restid: 15 min

längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 13 Situation 14

Nederbörd: Ja Nederbörd: Nej

Temperatur: 00 C Temperatur: -100 C
Väglag: Barmark Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i

restid: 5 min restid: 15 min

längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

Situation 15 Situation 16

Nederbörd: Nej Nederbörd: Nej

Temperatur: -10° C Temperatur: 00 C
Väglag: Is/snö Väglag: Is/snö
Skillnad i Skillnad i

restid: 5 min restid: 15 min

längre längre

m buss m buss

Val cykel/buss? Val cykel/buss?

 

Vad har du för åsikt om den här enkäten, var det något som var krångligt eller

svårt att förstå?

 

 

  

        

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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