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Gåenderesor och cykelresor i olika trañkmiljöer
Resultat från TSU92- baserat på tidsperioden 95-04-01 - 97-03-31

av Hans Thulin och Henrik Kronberg

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95 Linköping

Sammanfattning
Resultaten i föreliggande notat baseras på data från den enkätbaserade resvane-

och traflksäkerhetsundersökning, TSU92-, som genomförs av Statens väg- och

transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Vägverket. Resultaten baseras på

två års data omfattande perioden april 1995 tom. mars 1997. I enkätundersök-

ningen efterfrågas exponeringen i trafikmiljö för samtliga våg- och spårbundna

färdsätt. Ett syfte är därvid att relatera exponeringen till trafiksäkerhetsfaktorer

och till förhållanden av betydelse för trafiksäkerheten. I detta syfte har anpassning

gjorts till trafiksäkerhetsreformerna. Då det gäller exempelvis bilister ställs bl.a.

frågor om bältesanvändning och förekomst av krockkudde.

Resultaten i denna rapport begränsas till gående och cyklister och gäller dessa

två kategoriers exponering i olika trafikmiljöer. Det grundläggande exponerings-

måttet är antalet resor eller förflyttningar. De två övergripande trafikmiljöerna är

tätort och ej tätort. Som underkategorier förekommer kategorierna landsväg, gata

och gång/cykelbana. Per miljökategori och för kombinationerna av dessa redo-

visas antal resor och persontransportarbete - hur många gående- eller cykelresor

man företagit och hur långt man färdats på exempelvis gång/cykelbana. Utöver

detta redovisas antal passager som skett över väg eller gata med biltrafik, hur

många av passagernasom skett på sträcka, i korsning, på signalreglerad övergång

eller överfart och genom gång-/cykeltunnel eller -bro. Redovisning görs också av

nyttjandet av cykelhjälm, cykelbelysning och fotgängarreflex i de olika trafik-

miljöema samt av förekomst av väg-/gatubelysning

Då det gäller gång- och cykelresorna kan man konstatera att omkring 70 % av

dessa företagits i ren tätortsmiljö, att 15-20 % av resorna företagits i både tätorts-

miljö och ej tätortsmiljö och att resterande 10-15 % av resorna företagits i enbart

landsbygdsmiljö . Resultatet visar också att 22 % av cykelresorna skedde på

cykelbana dvs. om man bortser från korsningspunktema med biltrafiken helt sepa-

rerat från denna. Av cykelresorna skedde 26 % på landsväg eller gata utan nytt-

jande av cykelbana eller motsvarande.

Cykelhjälm användes i 14 % av cykelresorna, vilka svarade för 15 % av cykel-

transportarbetet. Skillnader i användningsfrekvens förelåg mellan de olika miljö-

kategorierna, förmodligen till stor del beroende på skillnader i åldersgruppernas

exponering. Generellt gällde dock högre användningsfrekvens vid längre cykel-

resor.

Fotgängarreflex (eller motsvarande) användes i 22 % av gåenderesoma

mörkertid, vilket svarade mot 33 % av gåendetransportarbetet under mörkertid.

Utanför tätort företogs hälften av gåenderesoma under mörkertid med gående-

reflex, vilket svarade mot nästan tre fjärdedelar av motsvarande transportarbete. I

ren tätortsmiljö var användningsfrekvensen omkring 15 %.

Cykelbelysning användes i 54 % av cykelresorna under mörkertid, vilket var
lika med 62 % av cykeltransportarbetet mörkertid. Störst var användningsgraden

på landsväg och gata och minst på cykelbana utanför tätort.
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Av gående- och cykelresorna under mörkertid företogs 80 % i miljöer där väg-

eller gatubelysning fanns. Motsvarande siffra var 90 % i tätortsmiljö och respek-

tive 50 % och ca 30 % för fotgängare och cyklister som förflyttade sig på

landsväg.

I genomsnitt företog gående ca 3,3 passager per kilometer Över gata eller väg

med biltrafik. För cyklister var motsvarande antal passager 1,5 per kilometer. Det

innebär att gående gör storleksordningen 9 miljarder passager Över väg-/gatunätet

per år och att cyklistema gör 4 miljarder passager per år.

Av gc-passagerna Över väg-/gatunätet skedde 5 %, eller 0,7 miljarder, genom

gc-tunnel eller gc-bro dvs. helt separerat från biltrafiken. Av det totala antalet gc-

passager skedde 21 % eller 2,8 miljarder i signalreglerad korsning eller på signal-

reglerad Övergång/Överfart.
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1 Bakgrund och syfte
Statens väg- transportforskningsinstitut har sedan början av 1992 via enkät konti-

nuerligt undersökt trafikantemas exponering i trafikmiljön. Undersökningen

startade som en traditionell resvaneundersökning med syfte att få information om

exponeringen. Undersökningen initierades av dåvarande Trafiksäkerhetsverket

(TSV). Numera bekostas undersökningen av Vägverket. Skälet till TSV:s intresse

för en kontinuerlig resvaneundersökning var verkets behov av exponerings-

information för att kunna göra analys och tillståndsbeskrivning av trafikant-

gruppernas trañksäkerhetssituation och inte minst för att kunna följa upp trafik-

säkerhetsutvecklingen relativt det trafiksäkerhetsmål riksdagen angivit. Informa-

tionen om trafikanternas exponering i trafikmiljön har alltid varit mager och

mycket mindre och mer sporadisk än den information som finns om de olyckor

trafikanterna är inblandade i. Innan den av TSV initierade resvaneundersökningen

startade, hade endast två tidigare resvaneundersökningar av motsvarande omfatt-

ning genomförts i landet. Dessa två genomfördes av Statistiska centralbyrån, den

ena är 1978, den andra år 1984.

I den av VTI genomförda enkätundersökningen är gående och cyklister priori-

terade, dels beroende på att exponeringssituationen är särskilt dåligt belyst för

dessa två grupper, dels beroende på att de har hög risk att komma till skada och

skadas svårt i trafikmiljön, vilket gör att de också är prioriterade grupper i det

angivna trafiksäkerhetsmålet.

Från och med april 1995 ersattes det ursprungliga formuläret med en något

modifierad variant. Syftet med denna förändring var att bättre anpassa fråge-

formuläret till trafiksäkerhetsreformema och att erhålla information om expone-

ringen i relation till dessa. Frågor ställdes därför om bilbältesanvändning, före-

komst av krockkudde etc. då det gällde bilister. Då det gällde gående och cyklister

ställdes frågor om reflexanvändning, användning av cykelhjälm, typ av miljö etc.

Syftet med föreliggande rapport är att redovisa erhållna exponeringsresultat från

de två första åren med det modifierade frågeformuläret. Redovisningen gäller

enbart gående och cyklister och har bekostats av Vägverket. Tidigare resultat, som

beskriver trafikantgruppernas risksituation, baserat på resultat från perioden

1992-1995 finns bl.a. redovisade i VTI rapport 390 och KFB/VTI forskning/

research nr 17.
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2 Tillvägagångssätt, material och kort beskrivning
av VTINV:s TSU

Materialet i föreliggande undersökning baseras på två års data från VTI/Vst

enkätbaserade trafiksäkerhetsundersökning (TSU) och omfattar perioden april

1995 tom. mars 1997. VTI/Vst TSU genomförs genom dagliga utskick till

slumpvis valda personer inom landet. Enkäter skickas för närvarande ut till i

genomsnitt 25 personer per dag dvs. motsvarande 10 000 personer per år. Påmin-

nelse i form av ny enkät skickas ut efter tre veckor. Svarsprocenten varierar

mellan 50-60 %. I bilaga 1 redovisas den enkät som används. Uppgifter om resan-

det och förflyttningar i trafikmiljön gäller ett dygn, det sk. mätdygnet. Som regel

är 'mätdygnet dygnet före den dag intervjupersonen fick formuläret i sin hand och

sträcker sig från kl. 06.00 på morgonen till kl. 06.00 morgonen därpå. Om

intervjupersonen exempelvis fick formuläret i sin hand en torsdag är mätdygnet

dygnet som börjar kl. 06.00 på onsdag morgon och slutar kl. 06.00 på torsdag

morgon. För att komma åt även fredagar och lördagar anges i en del utskick som

når intervjupersonerna på torsdagar och fredagar nästkommande dygn som

mätdygn dvs. fredag från kl. 06.00 på morgonen till kl. 06.00 på lördag morgon

eller kl. 06.00 på lördag morgon till kl. 06.00 på söndag morgon.

Samtliga väg- och spårbundna färdsätt år medtagna i enkätundersökningen. Det

gäller som förare och som passagerare dock inte som förare av spårbundet färd-

sätt. För respektive färdsätt anges den sträcka man färdats under mätdygnet och

när på dygnet detta skett. Sträckan anges i kilometer. Har man färdats som fot-

gängare anges dock sträckan i meter.

Då man färdats som gående eller cyklist anges förutom den totala färdsträckan

under olika tider på dygnet också hur långt man färdats i olika trafikmiljöer, hur

långt man färdats på gång-lcykelbana, landsväg etc. hur många gånger man passe-

rat över väg/gata med biltrafiken, hur många av dessa passager som skett på

sträcka och i korsning, hur många av passagerna som skett på signalreglerad

övergång eller överfart och hur många passager som skett genom gång-

/cykeltunnel eller -bro. Frågor ställs också om cykelhjälm, cykelbelysning, fot-

gängarreflex användes och om cykeln var utrustad med föreskrivna reflexer och

om väg-/gatubelysning fanns.

Om man åkt moped efterfrågas också sträcklängd i och utanför tätort och på

cykel-/mopedbana samt uppgift om man burit mopedhjälm. Då man varit motor-

cyklist efterfrågas om man varit förare eller passagerare och om det var lätt eller

tung mc man färdades med. För bilister efterfrågas uppgift om bilbältesanvänd-

ning, förekomst av krockkudde samt kategori av bil.

I föreliggande undersökning redovisas enbart resultat som gäller gående och

cyklister. Indelning görs därvid på miljö. Resultaten gäller resor som gjorts som
gående eller som cyklist i de olika miljöerna. För gående gäller sex olika miljö-

kategorier och för cyklister tio. Dessa miljökategorier framgår av den bilagda

enkäten och redovisas också i resultatavsnittets inledning. För varje miljökategori

redovisas antalet gående- och cykelresor, deras persontransportarbete samt

genomsnittlig reslängd. Uppdelning görs på mörker- och dagtid, förekomst av

fotgängarreflex, cykelbelysning, reflexutrustning på cykeln, förekomst av väg-

/gatubelysning, förekomst av cykelhjälm. För varje miljökategori redovisas också

antalet cykel- och gåendepassager över vägar och gator med biltrafik. Därvid

redovisas antalet passager på sträcka, i korsning, på signalreglerad övergång eller

överfart och på gc-bro eller gc-tunnel.
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3 Resultat

I följande avsnitt sker redovisning av resor eller förflyttningar till fots i följande

sex kategorier av trañkmiljöer. Exempelvis innebär kategorin Landsväg och

gångbana utanför tätort att gåenderesan skett både på landsväg och gångbana

utanför tätort och kategorin Landsväg att resan skett enbart på landsväg:

- Landsväg.

- Landsväg och gångbana utanför tätort.

- Landsväg och förflyttning i tätort.

- Gångbana utanför tätort.

- Gångbana utanför tätort och förflyttning i tätort.

- Tätort.

Resor och förflyttningar med cykel redovisas för följande tio kategorier av trafik-

miljöer:

- Landsväg.

- Landsväg och cykelbana utanför tätort.

- Landsväg och gata i tätort.

- Landsväg och cykelbana i tätort.

- Cykelbana utanför tätort.

- Cykelbana utanför tätort och gata i tätort.

- Cykelbana utanför tätort och cykelbana i tätort.

- Gata.

- Gata och cykelbana i tätort.

- Cykelbana i tätort.

För respektive miljö redovisas antal resor, persontransportarbetet, längd per resa

samt antal gående- och cykelpassager över väg- och gatunätet.
Definitionen på resa är något grov. En resa utgör den sammanlagda sträcka

som gåtts eller cyklats under ett av detidsintervall som anges i enkäten se

bilaga 1. Under tiden mellan kl. 06.00 på morgonen och kl. 21.00 på kvällen

omfattar varje tidsintervall i enkäten tre timmar, dvs. den totala tiden är indelad i

fem intervall. Resterande tid mellan kl. 21.00 på kvällen och kl. 06.00 på morgo-

nen utgör ett tidsintervall i enkäten.

3.1 Gående

Materialet omfattade totalt 4 140 gående. Den genomsnittliga gångsträckan i

traflkmiljö var två kilometer per gående ochdygn. Det totala persontransport-

arbetet för gående var nästan 2 700 miljoner personkilometer per år under perio-

den 1995-1997. Totalt omfattar materialet 8 970 gåenderesor, vilket ger medel-

ressträckan 895 meter.

Av tabell 1 framgår att två tredjedelar av gåenderesorna skedde i tätort, en

tiondel utanför och en femtedel i gränslandet mellan tätort och ej tätort . Läng-

den per gåenderesa var som framgår av tabellen betydligt längre utanför tätort än i

tätort. Man kan konstatera att 4 % av gåenderesorna företogs i enbart landsvägs-

miljö. Dessa resor svarade för 7 % av de gåendes persontransportarbete.
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Tabell 1 Antal resor som gående, antal gåendekilometer samt längd per
gåenderesa i olika trafikmiljöer.

Trafikmiljö Antal resor Miljoner gåendekm Meter per
(%) (0/0) resa

Landsväg 4 186 7 1 404

Landsväg och gångbana utanför tätort 2 106 4 1 663

Gångbana utanför tätort 6 173 6 1 049

Landsväg och tätort 6 188 7 980

Gångbana utanför tätort och tätort 15 407 15 904

Tätort 66 1 605 60 813

Totalt 100 2 664 100 895

      

3.1.1 Gående under mörkertid

En femtedel av gåenderesorna företogs under mörkertid - se tabell 2. Gående-

resorna under mörkertid och under dygnet totalt fördelade sig ungefär på samma

sätt på trafikmiljökategori. Möjligen kan man säga att andelen gående som gick på

gångbana utanför tätort under mörkertid var mindre än vad som gällde under

dygnet totalt. Det finns som framgår av tabell 2 tendens till kortare gånglängder

under mörkertid jämfört med under dagtid.

            

Tabell 2 Gåenderesor i olika miljöer under mörkertid och dagtid.

Trafikmiljö Gående- Gående- Gående i mörker Meter per gåen-
resor kilometer deresa
% miljo- % resor gå.km mörker- dagtid

ner % % tid

Landsväg 5 38 7 20 22 1 278 1 440

Landsväg och gångbana utanför tätort 2 23 4 22 21 1 741 1 642

Gångbana utanför tätort 5 26 5 15 19 826 1 102

Landsväg och tätort 8 49 9 26 26 985 978

Gångbana utanför tätort och tätort 14 69 13 17 19 805 927

Tätort 67 340 62 21 21 807 815

Totalt 100 547 100 21 21 863 903

Fotgängarreflex

Av tabell 3 framgår att reflex eller motsvarande användes vid en femtedel av

gåenderesorna under mörkertid. Dessa resor svarade för en tredjedel av de

gåendes persontransportarbete under mörkertid. Hälften av de gående som för-

flyttade sig på landsväg under mörkertid använde reflex. Dessa gående svarade för

tre fjärdedelar av persontransportarbetet under mörkertid i denna miljö. I

gränsområdet mellan tätort och ej tätort använde en tredjedel av de gående

reflex. Dessa svarade för hälften av gåendelängden i denna miljö under mörkertid.

I tätortsmiljö var användningsfrekvensen betydligt lägre. De som där använde

reflex svarade för en femtedel av gåendelängden under mörkertid.

Som framgår av tabell 3 var längden per gåenderesa betydligt längre då reflex

användes jämfört med då reflex inte användes. Detta resultat gällde samtliga

miljöer. Utanför tätort var gånglängden 2-3 gånger längre då reflex användes,
jämfört med då den inte användes. Även i tätortsmiljö var gånglängden betydligt

längre då reflex användes.
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Tabell 3 Gåenderesor i olika miljöer under mörkeriid med och utan fot-
gängarreflex.

             

Trafikmiljö Med och utan reflex

Reflexanvändare Miljoner Meter/resa
% gåendekm

resor km med utan med utan

Landsväg 52 71 27 11 1 729 783

Landsväg och gångbana utanför tätort 49 77 18 5 2 739 793

Gängbana utanför tätort 25 51 13 13 1 685 540

Landsväg och tätort 35 51 25 24 1 423 748

Gängbana utanför tätort och tätort 24 38 27 43 1 263 657

Tätort 16 21 71 269 1 026 764

Totalt 22 33 181 366 1 311 739

Gatubelysning

Som framgår av tabell 4 företogs 85 % av gåenderesoma under mörkertid på gator

och vägar med belysning. Dessa resor svarade för 81 % av de gåendes person-

transportarbete under mörkertid. I tätortsmiljö företogs i stort sett alla gående-

resorna under mörkertid på gator och vägar med belysning. På landsväg företogs

varannan gåenderesa som skedde under mörkertid på väg som hade belysning.

     

Tabell 4 Gåenderesor under mörkeriid i olika miljöer med och utan tänd
väg-/gaiubeb/sning.

Trafikmiljö Tänd gatu- Med och utan tänd gatubelys-
belysning ning

% Miljoner Meter/resa
gåendekm

resor gåendekm med utan med utan

Landsväg 50 39 15 23 1 006 1 550

Landsväg och gångbana utanför tätort 72 75 18 6 1 823 1 532

Gängbana utanför tätort 78 72 19 7 759 1 067

Landsväg och tätort 67 61 30 19 902 1 152

Gängbana utanför tätort och tätort 81 81 56 13 806 798

Tätort 91 90 308 33 799 886

Totalt 85 81 445 101 829 1 059

       

3.1.2 Passager över vägar och gator med biltrafik

Tabell 5 visar antal passager Över gata eller väg med biltrafik per gåenderesa och

per gåendekilometer. Resultaten redovisas totalt för samtliga miljöer samt separat

för de sex olika trafikmiljöerna. I genomsnitt skedde 2,9 passager per gåenderesa

och 3,3 passager per gåendekilometer. Uppskrivet på riksnivå innebär detta att det

sker nio miljarder gåendepassager per år Över vägar och gator med biltrafik.

0 57 % av gåendepassagerna skedde i korsning, 14 % skedde i signalreglerad

korsning,

0 39 % av gåendepassagema skedde på sträcka, 8 % skedde på signalreglerat

Övergångsställe,

0 4 % av gåendepassagerna skedde genom gc-tunnel eller via gc-bro.

Av resultatet framgår vidare att antalet gåendepassager var 4,1 per kilometer i

tätort och 1,3 per kilometer landsväg utanför tätort. Två tredjedelar av passagerna
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på landsväg skedde på sträcka och en tredjedel i korsning, 1 % skedde via gc-

tunnel eller gc-bro, 3 % skedde på signalreglerad övergång. I tätortsmiljö skedde

nästan två tredjedelar av passagerna i korsning och en tredjedel på sträcka. I tät-

ortsmiljö skedde också en fjärdedel av passagerna i signalreglerad korsning eller

på signalreglerat övergångsställe på sträcka. Man kan också konstatera att en tion-

del av antalet passager tvärs bilväg skedde via gc-tunnel eller gc-bro då man nytt-

 

jade gångväg utanför tätort.

Tabell 5

gator och vägar med biltrafzkper resa och per kilometer.
Antal gåenderesor i olika trafikmiljöer. Antal gåendepassager Över

                   

Trafikmiljö Antal gåendepassager per gåenderesa

Totalt Korsning Sträcka Gc-tunnel/ Okänt

totalt signal totalt signal 'bro

Landsväg 1,89 0,61 0,02 1,25 0,03 0,02 0,00

Landsväg och gångbana utanför tätort 1,57 0,52 0,11 0,87 0,13 0,02 0,16

Gångbana utanför tätort 1,36 0,64 0,14 0,59 0,04 0,14 0,00

Landsväg och tätort 2,58 1,26 0,17 1,03 0,14 0,06 0,22

Gångbana utanför tätort och tätort 2,49 1,24 0,30 0,90 0,22 0,10 0,24

Tätort 3,35 1,77 0,46 1,08 0,26 0,11 0,39

Totalt 2,86 1,45 0,35 1,02 0,21 0,10 0,29

Trafikmiljö Antal gåendepassager per gåendekilometer

Totalt Korsning Sträcka Gc-tunnell Okänt

totalt signal totalt signal 'bm

Landsväg 1,34 0,44 0,02 0,89 0,02 0,02 0,00

Landsväg och gångbana utanför tätort 0,98 0,31 0,07 0,53 0,08 0,01 0,11

Gångbana utanför tätort 1,30 0,61 0,13 0,56 0,04 0,13 0,00

Landsväg och tätort 2,61 1,27 0,17 1,04 0,14 0,06 0,23

Gångbana utanför tätort och tätort 2,78 1,39 0,33 1,00 0,25 0,12 0,28

Tätort 4,09 2,17 0,56 1,33 0,32 0,14 0,45

Totalt 3,29 1,69 0,41 1,15 0,25 0,12 0,33

        

3.2 Cyklister

  

Materialet omfattar 1 399 cyklister från de två åren april 1995 tom. mars 1997.

Den genomsnittliga cykelsträckan per cyklist och dygn var 5,8 kilometer. Det

totala persontransportarbetet för cyklister var drygt 2 700 miljoner personkilo-

meter per år under den studerade perioden. Totalt omfattar materialet 950 miljoner

cykelresor, vilket ger medelressträckan 2,9 kilometer.

Av tabell 6 framgår att tre fjärdedelar av cykelresoma företogs i tätortsmiljö

och en tiondel av resorna både i och utanför tätort. I denna miljö var också res-

längden med cykel störst, i genomsnitt 5,3 kilometer per resa. Resterande 15 % av

resorna företogs utanför tätort.

Drygt en femtedel av cykelresoma företogs på cykelbana dvs. helt separerat

från biltrafiken, om man undantar förekommande korsningspunkter. En fjärdedel

av resorna företogs i blandtrañk, på gata eller landsväg. Resterande antal cykel-

resor, hälften av totalen, genomfördes delvis på cykelbana dvs. delvis separerat

från biltrafiken.
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Tabell 6 Antal resor med cykel, antal cykelkilometer samt kilometer per
cykelresa i olika irafzkmiljöer.

        

Trafikmiljö Antal resor Miljoner cykelkm Km per

(%) (%) resa

Landsväg 7 199 7 3,0

Landsväg och cykelbana utanför tätort 2 82 3 4,6

Cykelbana utanför tätort 5 103 4 2,4

Landsväg och gata 2 105 4 5,2

Landsväg och cykelbana i tätort 2 129 5 6,2

Gata och cykelbana utanför tätort 2 101 4 4,7

Cykelbana i och utanför tätort 3 123 4 4,6

Gata 17 246 9 1,5

Gata och cykelbana i tätort 41 1 214 44 3,1

Cykelbana i tätort 19 427 16 2,4

Totalt 100 2 728 100 2,9

 

3.2.1 Cykelhjälm
Av bilaga 2 framgår antalet resor då cykelhjälm använts och inte använts samt

motsvarande persontransportarbete fördelat på trañkmiljö. Totalt gällde för den

studerade perioden april 1995 tom. mars 1997 att cykelhjälm användes i 14 % av

cykelresorna, vilka svarade för 15 % av cyklisternas persontransportarbete - se

tabell 7. Skillnad i användningsfrekvens föreligger mellan olika miljöer. Ålders-

gruppemas olika användningsfrekvens och förekomst i miljöema förklarar för-

modligen en stor del av deerhållna skillnaderna. Generellt kan dock sägas att

högre användningsfrekvens gäller vid längre cykelresor.

Tabell 7 Cykelresor och cykelkilomeier med cykelhjälm i olika trafikmiljo'er
och längd Ucilometer) per resa med respektive utan cykelhjälm.

           

Trafikmiljö Cykel- Cykel- Km per resa
resor km med hjälm utan hjälm

Landsväg 16 16 2,9 3,0

Landsväg och cykelbana utanför tätort 13 17 5,7 4,5

Cykelbana utanför tätort 24 20 2,0 2,5

Landsväg och gata 20 34 8,8 4,3

Landsväg och cykelbana i tätort 16 17 6,4 6,2

Gata och cykelbana utanför tätort 3 6 9,5 4,6

Cykelbana i och utanför tätort 10 16 7,0 4,3

Gata 17 16 1,5 1,6

Gata och cykelbana i tätort 11 13 3,7 3,1

Cykelbana i tätort 17 15 2,1 2,4

Totalt 14% 15% 3,1 2,9

3.2.2 Cykling under mörkertid

Av tabell 8 framgår att fyra femtedelar av cykelresorna under mörkertid företogs i

tätortsmiljö och att en tiondel skedde utanför tätort på landsväg. Jämfört med

dagtid skedde under mörkertid en mindre andel av resorna utanför tätort. Totalt

skedde 17 % av cykelresoma och uträttades 16 % av cyklisternas persontrans-

portarbete under mörkertid. Det finns också som framgår av tabell 8 tendens till
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kortare reslängder under mörkertid jämfört med dagtid. Det gäller de resor som
helt eller delvis företagits på landsväg.

             

Tabell 8 Cykelresor i olika miljöer under mörkertid och dagtid.

Trafikmiljö Cykel- Cykel- Cykling i mörker Längd per
resor kilometer cykelresa
% miljoner % resor cykelkm mörker- dag-

% % tid tid

Landsväg 5 16 4 13 8 1,8 3,1

Landsväg och cykelbana utanför tätort 1 3 1 8 4 2,5 4,8

Cykelbana utanför tätort 4 15 3 13 15 2,7 2,3

Landsväg och gata 2 10 2 14 9 3,6 5,5

Landsväg och cykelbana i tätort 2 10 2 13 8 3,6 6,6

Gata och cykelbana utanför tätort 2 11 2 13 11 4,1 4,8

Cykelbana i och utanför tätort 3 22 5 ' 18 18 4,6 4,5

Gata 14 43 10 14 17 1,9 1,5

Gata och cykelbana i tätort 49 241 54 21 20 3,0 3,1

Cykelbana i tätort 18 70 16 17 16 2,3 2,4

Totalt 100 443 100 17 17 2,7 2,9

Cykelbelysning

Av tabell 9 framgår att cykelbelysning användes i 54 % av cykelresoma under

mörkertid. Dessa resor svarade för 62 % av cyklistemas persontransportarbete

under mörkertid. Störst var användningsgraden för resor som företagits på lands-

väg och gata och minst för resor som företagits på cykelbana utanför tätort.

Som framgår av tabell 9 var i allmänhet de resor som företogs utan nyttjande

av "cykelbelysning betydligt kortare än de resor där belysning användes. Den

genomsnittliga längden för cykelresa med tänd belysning var 3,2 km jämfört med

2,2 km för resa då cykelbelysning inte användes.

              

Tabell 9 Cykelresor med och utan tänd cykelbelysning I' olika miljöer under
mörkertid.

Trafikmiljö Tänd cykel- Med och utan tänd cykelbelysning
belysning Miljoner Km/resa

% cykelkm
resor cykelkm med utan med utan

Landsväg 58 68 1 1 15 2,1 1,3

Landsväg och cykelbana utanför tätort 25 30 1 7 3,0 2,3

Cykelbana utanför tätort 41 33 8 21 3,4 2,1

Landsväg och gata 63 73 7 8 4,2 2,6

Landsväg och cykelbana i tätort 63 72 7 8 4,1 2,7

Gata och cykelbana utanför tätort 50 45 5 18 3,6 4,5

Cykelbana i och utanför tätort 50 68 15 21 6,3 3,0

Gata 48 51 22 61 2,0 1,8

Gata och cykelbana i tätort 59 66 158 242 3,4 2,5

Cykelbana i tätort 47 56 39 91 2,8 1,9

Totalt 54 62 276 492 3,2 2,2
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Gatubelysning

Som framgår av tabell 10 företogs drygt 80 % av resandet under mörkertid i

miljöer där väg-/gatubelysning fanns. Det är ungefär samma procenttal som

erhölls för fotgängare. I enbart tätortsmiljö företogs nästan 90 % av cyklandet

mörkertid på vägar och gator med belysning dvs. här ungefär samma procenttal

som för fotgängare.

En tredjedel av de cykelresor som skedde på enbart landsväg under mörkertid

skedde på avsnitt med belysning. Det var något mindre jämfört med fotgängare,

om man ser till antalet resor, men ungefär samma procenttal om man ser till trans-

portarbetet. Man kan också konstatera att den genomsnittliga reslängden var

kortare då vägbelysning inte fanns än då vägbelysning fanns. Detta resultat gällde

resor på landsväg och på gata. För fotgängare var detta förhållande närmast

omvänt dvs. att längre förflyttningar eller promenader ofta företogs i miljöer utan

väg/gatubelysning.

Tabell 10 Cykelresor under mörkertia' i miljöer med och utan tänd gatubelys-

        

ning.

Trafikmiljö Tänd gatubelysning Med och utan tänd gatu-
% belysning

Miljoner Kmlresa
cykelkm

resor cykelkm med utan med utan

Landsväg 31 36 6 10 2,1 1,6

Landsväg och cykelbana utanför tätort 50 50 2 2 2,5 2,5

Cykelbana utanför tätort 71 65 10 5 2,5 3,1

Landsväg och gata 38 45 4 5 4,3 3,1

Landsväg och cykelbana i tätort 25 23 2 7 3,3 3,7

Gata och cykelbana utanför tätort 100 100 11 0 4,1 -

Cykelbana i och utanför tätort 79 74 16 6 4,4 5,7

Gata 90 92 40 3 1,9 1,4

Gata och cykelbana i tätort 89 88 212 29 3,0 3,2

Cykelbana i tätort 86 92 64 5 2,5 1,3

Totalt 82 84 370 73 2,8 2,5

     

3.2.3 Passager över vägar och gator med biltrafik

Tabell 11 visar antal passager över gata eller väg med biltrafik per cykelresa och

per cykelkilometer. Resultaten redovisas totalt för samtliga miljöer samt separat

för de tio olika trafikmiljöerna. I genomsnitt skedde 4,9 passager per cykelresa

och 1,5 passager per cykelkilometer. Det innebär att antalet cykelpassager över

gator och vägar med biltrafik var 4,1 miljarder sett på årsbasis.

0 19 % av cykelpassagema skedde i signalreglerad korsning eller på signal-

reglerad överfart,

0 8 % av cykelpassagema skedde genom gc-tunnel eller via gc-bro.

Av resultatet framgår vidare att antalet cykelpassager över väg eller gata med

biltrafik var 0,5 per kilometer landsväg, 2,5 per kilometer gata och 1,2 per kilo-

meter cykelbana. Då det gällde de resor som företogs på cykelbana dvs. separerat

från biltrafiken längdledes skedde 15 % av passagerna över väg eller gata med

biltrafik separerat via tunnel eller bro, ytterligare 15 % av passagerna skedde i

signalreglerad korsning.
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Tabell 1] Antal cykelresor i olika trafzkmiljöer. Antal cykelpassager över
gator och vägar med biltrafzkper resa och per kilometer.

             

Trafikmiljö Antal cykelpassager per cykelresa

Totalt Korsning, överfart Gc-tunnell
med signal -bro

Landsväg 1,68 0,13 0,04

Landsväg och cykelbana utanför tätort 3,61 0,11 0,47

Cykelbana utanför tätort 2,22 0,12 0,45

Landsväg och gata 3,70 0,24 0,19

Landsväg och cykelbana i tätort 4,89 0,60 0,29

Gata och cykelbana utanför tätort 5,66 1,52 0,40

Cykelbana i och utanför tätort 8,04 1,56 0,80

Gata 4,44 0,60 0,12

Gata och cykelbana i tätort 6,24 1,22 0,49

Cykelbana i tätort 4,01 1,00 0,53

Totalt 4,91 0,91 0,40

Trafikmiljö Antal cykelpassager per cykelkilometer

Totalt Korsning, överfart Gc-tunnell

med signal -bro

Landsväg 0,48 0,03 0,01

Landsväg och cykelbana utanför tätort 0,72 0,02 0,09

Cykelbana utanför tätort 0,83 0,04 0,17

Landsväg och gata 0,62 0,03 0,03

Landsväg och cykelbana i tätort 0,72 0,09 0,04

Gata och cykelbana utanför tätort 1,06 0,29 0,08

Cykelbana i och utanför tätort 1,38 0,27 0,13

Gata 2,49 0,34 0,07

Gata och cykelbana i tätort 1,80 0,35 0,15

Cykelbana i tätort 1,55 0,38 0,20

Totalt 1,51 0,28 0,12
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Bilaga 1
Sid 1(6)

Enkät

Resvanor i Sverige

 

Resorna eller förflyttningarna skall ha skett i trafikmiljö dvs. på väg- och gatunätet.
I detta ingår också vägar/banor för gående, cyklister och mopedister samt trottoarer, gågator
och torg och liknande allrhänná platser;

Mätdygnet är 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 svarsformuläret i det portofrr'a svarskuvertet
och postar det.

  

Vilket datum var det då mätdygnet började?

 

Vilken veckodag var det då mätdygnet började? Ange med

onsdag torsdag lördag söndag -

Ci Cl Cl Ci Cl El Cl

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

Cl JA CI NEJ '

OMDU SMRADE NEJskall Du inte svara påflerfrågor: Sänd ändå tillbaka svarsformulá'ret

i det Aportofria svarskuvertet!

OMDU SVARADE JA anger Du med kryss i rutorna nedan hur Dufärdades. Fortsätt därefter

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

       

D Gick Besvara frågorna i tabell A

Ci Cyklade Besvara frågorna i tabell B

Cl Var personbilsförare Besvara frågorna i tabell C

C] Var lastbilsforare _ . Besvara frågorna i tabell D

D Var passagerare i personbil eller lastbil Besvara frågorna i tabell E

Ci Var busspassagerare Besvara frågorna i tabell F

0 Var passagerare i spårbundet fordon Besvara frågorna i tabell G

CI Åkte moped ' Besvara frågorna i tabell H
CJ Åkte motorcykel Besvara frågorna i tabell I

På, baksidan, till .detta *2184,fi9118.°ti..ifyllt .excde som. .visar en .Persons resor,09h förflyttningar
under ett mätdygn. OBS! glöm inte sträckor som Du gått, t.ex. till och från busshållplatsen.
den parkerade bilen till olika affärer etc.
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Bilaga 1
Sid 2(6)

Exempel som visar en persons resor Och förflyttningar under mätdygnet.

B FYLL l TABELL a OM ou CYKLADE UNDER MÄTDYGNET

 

(9%
Ange antalet kilometer för

till till 12 12mm

 

Hur ung: cyklade Du?

  

9 Jun ...-........krl'l ............Jur

 

HUR LÅNG STRÅCKA DÅRAVCYKLADE DU PA:

I tätort?

utanför mom

 

  

 

Ange antalet pauser låt

9

 

Hur många gånger korsade Du vlglgele med blltmllk?
har ln är också :se e nom

HUR MÅNGA ÅV DESSÅ PÅSSÅGEH GJORDE DU: .

n 4C eltunnel eller på bro

OOtlllOSlOSUlH'Zl 12|lll1l

 

l elgnelreglend korsning eller på elgmlregleredeykelöverfart?

 

Genom gång-Icykeltunnel eller på gångwlcykelbro?

   

!

  

  

 

Använde Du cykelhlilm?

 

06""09 09tlll 12 12 att 1.

Ange med JA eller NEJ föl

4.3

 

Ver cykeln försedd md reflex både fram och ber!

  

Ver cykeln lör-sedd med eldoreflex t ex på hjulen?

    

sArr Kans l RUTAN OM DU CYKLADEI SKYMNING/GHYNING ELLER MÖRKER
OCH aesvw FÖUANDE FRÅGOR

 

 

Ange entalel kilometer för

ekymnlngqunlng eller ml

9

 

Hur lång sträcka cyldede Du l skymning/grynan eller mörker?

till till 1211:11:

3 .m M

 

Hede Du då lind cykelbelysnlng? Ange med JA eller NEJ 'M

  

Fenne und vig-lqelubelysnlnq? Ange med JA eller NEJ

   

hva.

  

Typ av bll

   

  

wmommmmmwmemmm

9 Ö C5* CP- 4.3
WW:°' '5.

  

II- .....-.hn -.._.l

 

;lol

 

  

 

   

Oueettlfnm-ellerbekute

 

FN en
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g Person .A cyklade 8 kilometer
under tidsperioden 06 till 09.

6 Se tabell B bredvid!

Av dessa cyklade han

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.
En av passagerna skedde i signalreglerad
korsning och en i cykeltunnel.

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

3 kilometer cyklade han i mörker eller gryning.
Han hade cykelbelysningen tänd.

Väg- och gatubelysning fanns under

huvuddelen av denna del av resan.

12

15 Han gick 400 meter 1
under tidsperioden 12 till 15.

Han gick på gångbana/trottoar .
Han korsade gata eller väg med biltrafik 4 gånge.
2 av passagerna skedde i signalreglerad korsning

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

Under tidsperioden 18 till 21 åkte

. Se tabell Ebredvid!

FYLL l TAB_ELL E OM DU VAR PASSAGERARE l PERSONBIL ELLER LASTBIL
UNDER MATDYGNETOCH ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU ÅKTE ; han 8 kilometer som bilpassagerare.. 2

ia

Han åkte i'familjens privata personbil.
Han satt i framsätet och använde bilbälte.

Han gick också 100 meter till och från bilen.
Detta skedde under mörker.

Han gick på gångbana, korsade ingen gala
med biltrafik. Han använde inte fotgängarrcñcx.

GaWbCIYSning fanns.



Bilaga 1
Sid 3(6)

A FYLL l TABELL A OM DU GICK UNDER MÄTDYGNET

 

Å
Ange antalet meter för varje tidsperiod Du gick

Ö' CP" *§3'§3
06 till 09

-63
09 till 12 12tlll15 1511" 18 18tH121

 

Hur långt gick Du?

      

21tül06

   

HUR LÅNG STRÃCKA DÃRAV GICK DU PÅ:

trottoar, gångbana/gångväg i tätort?

utanför tätort?

Landsväg?

 

 

 

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du gick

'@
06 till 09 09 till 12

12

1I 1: i

12 till 15 15 till 18 18 111121

 

21 till 06

 

Hur många gånger korsade Du våg/gata med biltrafik?

(här ingår ocksa passage genom gånchykeltunnel eller på bro)

        

HUR MÅNGA AV PASSAGERNA SKEDDE:

 

l korsning?

 

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
skymning/gryning eller mörker

, i

06 till 09 0911" 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21 21 till 06

 

 

Hur lång sträckagick Du i skymning/gryning eller mörker?

 

Använde Du då totgângarreflex (reflexmärke eller tastsytt
reflekterande material) eller lampa? Ange med JA eller NEJ

 

  

Fanns tänd våg-Igatubelysning? Ange med JA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid 4(6)

B FYLL I TABELL B OM DU CYKLADE UNDER MÄTDYGNET
Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du cyklade(9% 0 .0 <5 <9- 42 o
OGtIIl09 09t|ll12 12tlll15 15tlll18 18tlll21 21 tlIIOB

  

Hur långt cyklade Du?

        

. ........... ..km i .............km ........... ..km km um N;________"km

 

HUR LÅNG STRÃCKA DÅRAV CYKLADE DU PÅ:

i tätort?

l tätort?

utanför tätort?

 

 

Ange antalet passager för varje tidsperiod Du cyklade

e -53 e os o

  

'oétino's 69mm lamm' 1stin 18tlll21 21 :mos

 

Hur många gånger korsade Du våg/gata med biltrafik?
(hår ingår också passagegenom gång-Icykeltunnel eller på bro)

HUR MÅNGA AV DESSA PASSAGER GJORDE DU:

         

l signalreglerad korsning eller på signalreglerad cykelöverfart?

 

Genom gång-lcykeltunnel eller på gång-lcykelbro?

          

Ange med JA eller NEJ för varje tidsperiod Du cyklade
' i

4) -6 (5- G" 4) e
o u n C

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till18 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?

        

sim' KRYSS l RUTAN OM DU CYKLADE l SKYMNING/GRYNING ELLER MÖRKER
OCH BESVARA FÖLJANDE FRÅGOR

 

antalet yarie tidsperiod Du cyklade i

* skymning/gryning eller mörker

4) Ö C5- C9" 'Q 'G
OGtIIl09 09""12 12tlll15 IStIIHB 1BlllI21 21 till06

 

  

H lån ka Duls mnln in eller mörker? 1' 1 m -
ur 9 de M'ade ky 919W" 9 km ........... km ........... ..km ........... ..km ........... ..km .............km

 

Hade Du då tänd cykelbelysnlng? Ange med JA eller NEJ

         

'Finns tänd väg-[gatubelysnan Ange medJA eller NEJ
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Bilaga 1

Sid 5(6)

FYLL-l TABELL c OM DU VAR PERSONBILSFÖRARE UNDER MÃTDYGNET
ANGE NEDAN HUR LÅNGT DU KÖRDE

 

Typ av personbil

_% '9
Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde personbil

es <9.: 42 o
Fanns

KROCKKUDDE

på förarplatsen?

Ange nedan med

                        

D Fi LANGT DU KÖRDE

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

Privat personbil km km im; - km - 'km m

Tiänstebil - privat m m m km km km

Tjanstebtl - i tiansten m m km km m m

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

TaXibll km km km km km km

Polis, Ambalans, Tele_ ' 7 \
Post, Servicefordon, övrigt km km km km km km

Ange med JA eller NEJ om

Du använde BlLBALTE

FYLL'I TABELL D OM DU VAR FÖRARE AV LASTBIL/BUSS UNDER MATDYGNET

 

ANGE NEDAN HU

Typ av lastbil

 

'Q
Ange antalet kilometer för varje tidsperiod du körde lastbil/buss

12

(55 ' (9 E)
T_ 18 18

 

in Fanns

KROCKKUDDE

på iörarpiatsen?

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

FYLL I TAQELL E OM DU VAR PASSAGERAREI PERSONBIL ELLER LASTBIL
UNDER MATDYGNET OCH ANGE NEDAN HUR LÅNGT DUÅKTE

som passagerare

o »6 om no
personbil

- privat

-l tjänsten

axibil

lastbil

ung lastbil utan slâp

* Ling lastbil med siåp
om

använde BILBÃLTE
om

satt i tram- eller baksäte

VTI notat 47- 1998

 

eller buss ._
6 Ange nedan med

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 till18 18 till 21 21 till 06 JA, NEJ el. VET EJ

Latt lastbil m m km km km km

Tung lastbil utan släp m m km km km km

Tung lastbil med släp km km km km km km

Buss km km km km km km

Ange med JA eller NEJ om '

Du använde BILBALTE

  



Bilaga 1

Sid 6(6)

FYLL l TABELL F OM DU ÅKTE SOM BUSSPASSAGERARE UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE NEDAN HUR LANGT DU AKTE

 

F

 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte buss

  

     

   

 

  

TYP av buss
0 ° vi

06 till 09 09 till 12 12 till 15 15 tlll18 18 till 21 21 till 06

__ ............. ........... .. m ........... .. m

Buss - l ' ' 'andSbygdSImJe mom 'anet m ........... ..km km ........... ..km km

Lánglinjebuss över lânsgrânsen/hyrd buss km km km __ km m m

         

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

 

Typ avspárbundet fordon

 

Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte
spårbundet fordon n ,

ap -@ e ca" e)

 

              

06 till 09 09 till 12 12 till 15 151ill18 18 till 21 21 till 06

spårvagn km km km km km ........... ..km

Tunnelbana km km km km krn ..........km

Länstág/pende'tág km ........... ..km .............km km km .1....km

Flä' å9 ......km ........... ..km km km km km

        

H OCH ANGE HUR LÅNGT DU AKTE
FYLL l TABELL H OM DU AKTE MOPED UNDER MÄTDYGNET

 

 

Ange antalet kilometer för varje

tidsperiod Du åkte moped

'Q 63 C5'- Câ" 'Q0

061i1I09 091m 12 12 till 15 15 till 18 18 till 21

 

21 till 06

  

Hur långt åkte Du moped?

   

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

 

km km

     

 

 

HUR LÅNG STRÃCKA DÃRAV AKTE DU PÅ:

' ltätort?

l tätort?

utanför tätort?

 

I FYLL I' TABELL I OM DU AKTE MOTORCYKEL UNDER MÄTDYGNET
OCH ANGE HUR LANGT DU AKTE

 

W
Ange antalet kilometer för varje tidsperiod Du åkte me

42 e da- e- -9 e

 

06111109 09 till12 12111115 15 till18 18111121 21 till 06

Hur 'ångl de Du momrcyke §51_ ........... ...km .............km ........... ..km \ .............km

   

 

Angemed F om Du var förare

          

 

och med P om Du var passagerare

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

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

Användning av cykelhjälm i olika miljöer

    

Trafikmiljö Cykelresor med Cykelkilometer Cykelkilometerutan
och utan hjälm med hjälm hjälm

%

med utan miljoner % miljoner %

Landsväg 8 7 32 8 167 7

Landsväg och cykelbana utanför tätort 2 2 14 3 68 3

Cykelbana utanför tätort 8 4 21 5 83 4

Landsväg och gata 3 2 36 9 69 3

Landsväg och cykelbana i tätort 3 2 22 5 107 5

Gata och cykelbana utanför tätort 1 3 6 2 95 4

Cykelbana i och utanför tätort 2 3 19 4 15 104 4

Gata 20 16 39 10 206 9

Gata och cykelbana i tätort 30 43 154 37 1 060 46

Cykelbana i tätort 23 19 64 16 362 16

Totalt 100 100 416 100 2 312 100
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