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Referat
Syftet med denna studie var att klarlägga effekten av en elektronisk vägkantsskylt,
vilken ger information i realtid om den egna bilens utsläpp. Frågan var om denna
information ökade förarnas medvetenhet om miljöfrågor – och då framförallt om
sådana som kunde kopplas samman med transporter och det egna körbeteendet. I
studien ingick tre olika delprojekt. De två första riktade sig till förare som fått sina
bilar registrerade på S:t Eriksgatan i Göteborg. Dessa studier gjordes före och
efter det att skylten satts upp. Den tredje studien riktade sig till förare, vilkas bilar
blev registrerade vid Brantingsmotet under den tid skylten fanns på plats.

Resultaten visade att skylten inte haft någon effekt på förarnas körbeteende, ej
heller ökat deras kunskap om vilka konsekvenser transporter har för miljön. Upp-
märksamheten var kopplad till hur pass komplex omgivningen var. I en miljö med
få konkurrerande element blev skylten uppmärksammad av 60 procent, medan
den i en mera komplex omgivning uppmärksammades av 42 procent. När den väl
uppmärksammats väckte den en viss nyfikenhet, eftersom den då blev föremål för
bearbetning och tolkning. Även om själva budskapet var tydligt var deltagarna
mera tveksamma till värdet. Budskapet, vars syfte var att påverka beteendet, gick
hem hos två av tio förare. En vanlig förändring av beteendet var en mjukare kör-
stil med färre accelerationer. Däremot blev aldrig resultatet att man skulle välja
mer miljöanpassade fordon. Den främsta målgruppen, som budskapet nådde fram
till, var förare som redan dessförinnan var miljömedvetna och positivt inställda till
förändring, både av det egna men även av andras beteende. Slutsatsen från denna
studie är att en vägkantsskylt uppsatt under en relativt kort tid inte har någon
nämnvärd påverkan på förarens beteende. Däremot kan den avsedda effekten
höjas om andra påverkansinsatser pågår parallellt.
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Sammanfattning
Syftet med dessa studier var att klarlägga vilken effekt en elektronisk
vägkantsskylt som gav information i realtid om den egna bilens utsläpp kunde ha
på bilisternas attityder och beteende. Kunde man med hjälp av denna teknik öka
bilisternas medvetande om miljöproblemen och, mer specifikt kunde man få till
stånd ett mer miljöanpassat beteende bland bilisterna, exempelvis med avseende
på fordonsunderhåll, körbeteende samt val av fordon? För att få klarhet i detta
genomfördes tre olika studier. De två första riktade sig till förare som fått sina
bilar registrerade på S:t Eriksgatan. Dessa studier utfördes både före och efter det
att skylten satts upp. Den tredje studien riktade sig till förare, vilkas bilar registre-
rades vid Brantingsmotet under den tid skylten fanns på plats.

Resultatet från de två första studierna kunde inte påvisa någon skillnad mellan
dem som observerat skylten och dem som inte gjort detta. Slutsatsen av detta var
att skylten inte haft någon effekt på körbeteendet, ej heller ökat deras kunskap om
vilka konsekvenser transporter har för miljön.

Fordonen, som deltagarna stod som ägare av, hade observerats under färd på en
av de två olika sträckorna. Trots detta var det många som inte observerat skylten;
detta gällde framförallt på S:t Eriksgatan, där endast 42 procent hade sett den. Vid
Brantingsmotet var andelen högre, 60 procent. Anledningen till detta var förmod-
ligen att trafikmiljön var mera komplex vid S:t Eriksgatan, där det alltså fanns
mycket annat som drog uppmärksamheten från skylten. Trots detta har tidigare
studier visat att uppmärksamheten vad gäller vägmärken rent generellt är relativt
låg, varför resultaten från S:t Eriksgatan inte på något sätt var uppseende-
väckande. Ett flertal studier har visat att förare observerade mindre än 50 procent
av alla skyltar och att t.ex. en allmän varningsskylt bara uppmärksammades av
18 procent. Uppmärksamhet påverkas av behov och intresse. Därmed kan man
säga att många förare ändock fann denna skylt tillräckligt intressant. Så gott som
alla som observerat skylten läste den också, vilket ger ytterligare stöd för detta
antagande.

De som observerat skylten ansåg att den var mycket tydlig och att den överens-
stämde väl med vad de redan visste. Detta gällde på båda platserna. Däremot var
man inte riktigt lika övertygad om att skyltens budskap var värdefullt. Detta
framkom också i viss mån av kommentarerna från dem som skrev att de fått
tidigare kunskaper bekräftade. Bland de förare som inte ansåg att skylten överens-
stämde med deras tidigare kunskaper, upptäckte de flesta att deras egen bil släppte
ut mindre än vad de själva trodde. Detta kan ha varit en av anledningarna till att
man inte lyckades uppnå själva syftet med skylten – att påverka förarnas beteende
något – mer än i två fall av tio. Av de egna kommentarerna framgick det att infor-
mationen fått dem att köra mjukare och med en jämnare hastighet. Andra menade
att skylten fått dem att bli mera medvetna om vilken effekt den egna bilen hade på
miljön. Däremot var det endast tre personer som nu använde bilen mindre. En
viktig faktor i detta avseende verkade vara om föraren observerat skylten vid flera
olika tillfällen eller inte.

Ytterligare jämförelser gjordes, där deltagarna från båda studierna ingick:
S:t Eriksgatan och Brantingsmotet. Urvalet blev därmed större och analyserna mer
tillförlitliga, vilket också möjliggjorde att materialet kunde brytas ned i fler under-
grupper än tidigare. Resultaten visade att skillnaden mellan dem som observerat
respektive inte observerat skylten var relativt marginell, förutom att de förra körde
oftare i centrala Göteborg. En möjlig förklaring kan därför vara att de sett den vid
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flera olika tillfällen. En intressant iakttagelse var att den grupp som inte obser-
verat skylten sade sig vara mera benägen att ändra sitt beteende om deras egen bil
påverkade miljön negativt. En sådan kunskap skulle kunna få dem att ändra sitt
körbeteende, byta bil eller t.o.m. transportmedel. Detta kan förklaras med något
man inom psykologin kallar bortträngning. Individen filtrerar omedvetet bort
denna typ av kunskap för att på så vis undvika förändring.

Därefter gjordes analyser, i vilka enbart svaren från de förare som observerat
skylten ingick. Resultaten visade att de, som ansåg att skylten var mycket tydlig, i
något högre grad än de övriga, också fått veta att utsläppen från deras egen bil var
mindre än vad de tidigare trodde. Detta skulle då innebära att man fann skylten
mera värdefull om den också bekräftade att bilen man körde var godkänd i miljö-
hänseende. Några hade också lämnat kommentarer om detta: En person sade att
skylten gjort honom nöjd, eftersom han nu fått veta att hans bil inte skadade
miljön. En annan menade att skylten visserligen inte påverkat honom, men tyckte
ändå att det var bra att få bekräftelse på att bilen var miljövänlig.

Tidigare studier inom perceptionsforskningen har visat att individens behov
och intressen inte bara påverkar vad man uppmärksammar, utan även hur det
tolkas. För att få svar på frågan vilken grupp budskapet nådde fram till, togs en
profil fram på de förare som ansåg att skylten var värdefull. Resultaten visade att
denna grupp var väldigt miljömedveten och mera benägen än de övriga att agera
på ett miljövänligt sätt. De ansåg vidare att det vore önskvärt om bilisters miljö-
uppfattning ändrades. Förutom att de var mera miljöinriktade, så hade de också en
positivare inställning till dessa frågor. De trodde att det var möjligt att ändra andra
bilisters uppfattning samt att få dem att köra miljövänligare. Slutsatsen av detta är
att skylten först och främst nådde fram till förare som redan var miljömedvetna
och hade uppfattningen att det var önskvärt att bilister ändrade sitt körbeteende
och att de valde mera miljöanpassade fordon.

Slutligen redovisades deltagarnas kommentarer om hur trafikmiljön kunde för-
bättras i Göteborg. Antalet svar visade på ett stort engagemang för dessa frågor
och lösningarna kunde delas in i tre olika grupper: minska bilismen, öka fram-
komligheten och rena avgaserna. De som ville minska bilismen förespråkade en
utbyggnad av ringleder och tillfartsparkeringar samt en bättre kollektivtrafik.
Ytterligare förslag handlade om avgifter såsom vägskatt och högre p-avgifter. De
som ville öka framkomligheten kritiserade förekomsten av vägbulor och menade
att trafikljusen var för många och hade för korta intervaller. Denna grupp före-
språkade också fler parkeringar och färre enkelriktade gator. Den tredje gruppen
ville öka användandet av alternativa bränslen.
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Rekommendationer
1. En skylt som mäter avgaser bör placeras i en miljö liknande den vid

Brantingsmotet där information inte behöver konkurrera med annan.

2. Eftersom varseblivning är kopplad till behov och motivation bör man in-
formera om värdet av skylten strax innan och under tiden den finns uppsatt.
Detta borde öka intresset och därmed också antalet förare som observerar
skylten.

3. En positiv effekt av skylten borde vara att förare med icke godkända bilar åt-
gärdade dessa. Förslagsvis kan man följa upp dessa förare vid ett senare till-
fälle för att ta reda på om så varit fallet eller inte.

4. För att skylten även skall kunna öka medvetenheten om vilken effekt
transporter har på miljön behöver den också kopplas till annan information.
Denna information bör uppfylla följande fyra krav: den bör bidra till att öka
missnöjet med det egna synsättet och samtidigt vara förståelig, trovärdig och
lockande.
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1 Introduktion
Vi bombarderades ständigt med information som vi omöjligen kan bearbeta i sin
helhet; det mesta som presenteras spenderar vi lite eller ingen tid på och väldigt
sällan får det oss att omtolka väletablerade föreställningar. Förutsättningen för att
en förändring skall komma till stånd är att informationen uppmärksammas och att
individen sedan är tillräckligt nyfiken för att stanna kvar. Det som styr uppmärk-
samheten är ens egna behov och intressen, varför människan snarare kan betraktas
som en aktiv varelse än en passiv mottagare. Denna process kan illustreras enligt
figur 1.
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Figur 1  Förenklad modell över perceptionsprocessen (efter Permer och Permer,
1989).

Figur 1 visar hur olika sinnesintryck påverkar våra sinnesorgan. Endast en liten
mängd av dessa retningar uppmärksammas och tolkas. Inhämtningen av informa-
tion regleras sedan av yttre och inre styrfunktioner. De yttre faktorerna, dvs.
speciella egenskaper hos stimuli som storlek, avvikelser, rörelser och kontrast,
påverkar oss ganska lika. De inre faktorerna däremot, är beroende av individens
behov, känslor, intressen, erfarenheter och förväntningar, vilket innebär att olika
personer uppmärksammar olika saker i omgivningen.

Man kan generellt säga att vi uppmärksammar det som avviker från sin om-
givning, t.ex. ett rörligt objekt bland orörliga eller ett plötsligt uppdykande före-
mål. Behov medför en hög beredskap för att mottaga relevant information.

Därefter tolkas informationen. Hur detta går till beror främst på tidigare er-
farenheter, men också på vad man förväntar sig av framtiden. En individs upp-
fattningar styrs därmed snarare av hur något verkar vara snarare än hur det är.
Varje upplevelse är inte en isolerad komponent utan fogas in i en struktur, ny
kunskap läggs till gammal. Därmed kan man utgå ifrån att samma information
kommer att tolkas olika av olika individer. Hur processen därefter fortlöper beror
på hur komplex informationen är. I vissa fall handlar det enbart om att ett objekt
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skall identifieras och då räcker det med att man vet vad det är för något och vad
man kan göra med det. I andra fall kan informationen uppmana till ett nytt
beteende och ett nytt förhållningssätt. Självklart blir en sådan process mera
komplicerad – speciellt om ett gammalt invant beteende måste upphöra.

1.1 Trafikanters informationsinhämtning genom väg-
märken

Vägmärken syftar till att sprida information till trafikanten som i sin tur på något
sätt skall anpassa sig efter denna och ibland ändra sitt körbeteende. För att uppnå
detta resultat måste den tidigare diskuterade processen slutföras. Inom forsk-
ningen om vägmärkens synlighet och effekt beskrivs detta med hjälp av sex olika
steg:

Vägmärken skall:
Upptäckas – de skall framträda mot bakgrunden
Identifieras – de skall uttrycka förbud, varning, vägvisning eller ren information
Avläsas – text och symboler skall gå att urskilja
Tolkas – informationens innebörd skall förstås
Minnas – informationen skall lagras i minnet under viss tid
Påverka beteendet – informationen skall leda till ändrade beteenden
(efter Englund, Gregersen, Hydén, Lövsund och Åberg, 1998).

En rad olika studier har visat att trafikanten endast upptäcker en bråkdel av all den
information som presenteras utefter våra vägar. Under 1960-talet utfördes en rad
olika fältexperiment gällande upptäckten av vägmärken (Johansson och Rumar,
1966) – studier som sedermera har upprepats med liknande resultat (se Englund,
m.fl., 1998). I studien från 1966 färdades deltagarna på en allmän väg där ett väg-
märke hade ställts upp precis före en kurva. Efter kurvan blev förarna stoppade
och intervjuade om vilka vägmärken de senast passerat. Resultaten visade att
endast hälften av deltagarna besvarade frågan korrekt. Studien visade också att
vissa märken var lättare att uppmärksamma än andra, se tabell 1.
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Tabell 1  Andel förare som upptäckte vägmärken av olika typ.
Vägmärken, innehåll Procent rätt svar

Förvarning om hastighetsbegränsning 78
Poliskontroll 63
Vilt 62
Tjälskador 55
Allmän varning 18
Förvarning om övergångsställe 17

  (efter Englund, m.fl., 1998).

Tabell 1 visar att förarna uppmärksammade väldigt få skyltar som visade på över-
gångsställen och allmän varning. Däremot var man mera uppmärksam på skyltar
som förvarnade om hastigheter och poliskontroller.

Steget från uppmärksamhet till förändrat beteendet är ofta väldigt långt. Trots
att en förare uppmärksammar ett vägmärke så är det inget som säger att han/hon
också vidtar de åtgärder som föreskrivs. Vägmärken som visar högsta tillåtna
hastighet är exempel på sådana som många förare inte alltid rättar sig efter.
Anledningen till detta är att en information som bygger på kunskap inte alltid får
den effekt man önskar. De flesta förare är väl medvetna om vilka regler som
gäller, men styrs i högre grad av känslor och attityder. Att bryta mot hastighets-
bestämmelser anses inte leda till något negativt – en attityd som också verkar vara
förbunden med det faktiska beteendet. Detsamma gäller inom miljöområdet.
Studier har visat att ungdomar idag besitter en god teoretisk kunskap om samhälle
och miljö. Trots detta har man kunnat notera att deras eget miljöbeteende är sämre
än övriga åldersgruppers (Linden, 1996).

Man har pekat på fyra olika villkor som behöver uppfyllas innan förändring
kan ske:

1) otillfredsställelse med det egna synsättet
2) förståelse: den nya informationen måste vara tydlig och klar.
3) trovärdighet: det nya alternativet måste vara trovärdigt och möjligt.
4) lockelse: det nya måste vara mer tilldragande än den gamla.

Otillfredsställelse kan skapas genom att man presenterar information som står i
konflikt med tidigare omhuldade idéer. För att lyckas med detta bör man utgå från
målgruppens föreställning om det vi definierat som ett problem. I samband med
detta måste man också övertyga individen om att det nya beteendet är bättre än det
gamla (DeBono, 1987). Ökad förståelse kan uppnås om budskapet uppfattas som
relevant och om det kan kopplas samman med något man redan vet. Trovärdighet
innebär att budskapet bör vara baserat på kunskap och att alternativet måste vara
möjligt att genomföra. Vill vi öka användandet av miljövänliga transporter så
måste alternativet uppfattas som lockande. Ett misslyckade i detta hänseende är
förknippat med stora risker, eftersom individens tilltro till vårt budskap då får sig
en ordentlig törn. Lockelse innebär således att budskapet upplevs som mera till-
dragande om vi lyckas övertyga individen om att alternativet på ett bättre sätt än
tidigare uppfyller önskade behov.
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2 Metod
FEAT-projektet består av tre olika beteendestudier: De två första studierna
riktades till trafikanter som passerade S:t Eriksgatan. Den första av dessa gjordes
innan skylten hade satts upp och den andra efter det att skylten kommit på plats.
Den tredje studien riktades till trafikanter som passerade den skylt som var uppsatt
på Hisingen, mellan Brantingsmotet och Lerkilsmotet.

Studie 1: S:t Eriksgatan – Förstudie
Urval: I förstudien ingick 465 slumpmässigt utvalda förare som färdats på den
aktuella mätsträckan (33 procent kvinnor och 67 procent män).

Genomförande: De bilar som passerade S: t Eriksgatan registrerades med hjälp av
en videokamera. Därefter valdes 1000 registreringsnummer slumpmässigt ut. For-
donens ägare spårades sedan upp genom Bilregistret, varpå dessa sedan
kontaktades per post och ombads att fylla i en enkät om sitt körbeteende. I de fall
där fordonet ägdes av ett företag ombads mottagaren att lämna över enkäten till en
medarbetare som åker bil i Göteborg. Enkäten syftade till att mäta hur pass med-
vetna respondenterna var om miljöproblemen i stort samt hur detta var kopplat till
deras eget användande av bilen. Frågor om fordonsval, fordonsunderhåll, kör-
beteende ingick även i enkäten. Det hundratal personer som inte inkom med svar i
tid blev uppringda och påminda om att fylla i enkäten. Enkäten besvarades av
465, vilket innebär en svarsfrekvens på 47 procent.

Studie 2: S:t Eriksgatan – Efterstudie
Urval: I efterstudien ingick 418 slumpmässigt utvalda förare som färdats på den
aktuella mätsträckan (29 procent kvinnor och 71 procent män).

Genomförande: Förfaringssättet var detsamma som i förstudien då det gällde upp-
spårandet av fordon och fordonsägare. Enkäten var konstruerad på samma sätt
som i förstudien, förutom att ytterligare frågor hade tillkommit som handlade om
vägkantsskylten. Efter det första utskicket blev det även här nödvändigt att göra
en påminnelse. Enkäten besvarades av 418 personer, vilket innebär en svars-
frekvens på 42 procent.

Studie 3: Brantingsmotet och Leråkersmotet
Urval: I den tredje studien ingick 211 slumpmässigt utvalda förare som färdats på
den aktuella mätsträckan (24 procent kvinnor och 76 procent män).

Genomförande: Bilar som passerade Hisingen mellan Brantingsmotet och Lerkils-
motet då skylten fanns på plats registrerades med hjälp av en videokamera. Där-
efter valdes 500 registreringsnummer slumpmässigt ut. Fordonens ägare spårades
sedan upp genom Bilregistret. Dessa kontaktades sedan per post och ombads fylla
i en enkät. Enkäten var densamma som den som användes i efterstudien, förutom
att den kompletterats med ett antal extra frågor som handlade om vägkantsskylten
vid Brantingsmotet. Enkäten besvarades av 211 personer, vilket innebär en svars-
frekvens på 42 procent.
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2.1 Bortfallsanalys
Svarsfrekvensen i ovanstående studier låg alltså på runt 40 procent, vilket är rela-
tivt lågt. Anledningen till detta kan bero på att en stor andel av fordonen som
registrerades tillhörde ett företag. Enkäten skickades till företaget och inte direkt
till föraren, varvid det var företagets uppgift att vidarebefordra den till rätt person.
Ett sådant förlopp är aldrig helt säkert och kan förklara en stor del av bortfallet.
En annan förklaring är att några förare inte var bosatta i Göteborg och därmed
mindre motiverade att fylla i en enkät som på ett så pass tydligt sätt handlade om
denna stad. De som svarade visade sig dock vara väldigt motiverade, eftersom en
så pass stor andel också gav kommentarer, inte bara om trafikmiljön i Göteborg,
utan även om skylten.
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3 Resultat
I denna redovisning presenteras först resultaten från den enkät som riktades till
trafikanter som passerat S:t Eriksgatan. Därefter sker en genomgång av resultaten
från enkäten riktad till personer som färdades på Hisingen förbi Brantingsmotet.
Data från både S:t Eriksgatan och Brantingsmotet kopplas sedan samman. Dessa
analyser innehåller en mer ingående jämförelse mellan dem som observerat
respektive inte observerat den aktuella skylten. Slutligen presenteras en profil på
de förare som ansåg att skylten var värdefull.

3.1 Studie 1 och 2 – S:t Eriksgatan (för- och efterstudie)
I förstudien ingick 465 personer och i efterstudien 418 personer. Könsfördel-
ningen var relativt likartad, med 33 procent kvinnor i den första och 29 procent i
den andra. Ytterligare faktorer som kan förklara en individs attityder är ålder och
utbildning. I tabell 2 visas ålder och utbildning hos deltagarna i både för- och
efterstudien.

Tabell 2  Ålder och utbildning hos deltagarna i både för- och efterstudien.
Födelseår Förstudie Efterstudie

n % n %
–1946 144 31 124 30
1947–1956 132 29 109 28
1957–1966 108 23 104 25
1967– 76 17 71 17
Utbildning
Grundskola 42 9 63 15
Gymnasieskola 124 27 152 37
Universitet/Högskola 255 56 171 42
Annan 33 7 26 6

Tabell 2 visar att åldersfördelningen var närmast identisk i de båda studierna. Där-
emot var utbildningsnivån något högre i förstudien än i efterstudien, vilket togs
hänsyn till då dessa två grupper jämfördes.

Analyser gjordes med hjälp av en s.k. t-test för att se om det förelåg någon
skillnad mellan deltagarna i förstudien samt deltagarna i efterstudien vad gäller
svaren på de övriga frågorna i enkäten (frågorna 13–39). Syftet med detta är att se
om skylten på något sätt påverkat deltagarna i deras syn på andra frågor som rör
miljön. Steg 1 i denna analys var att ta reda på vilka i efterstudien som faktiskt
observerat skylten och sedan jämföra dessa med dem som deltagit i förstudien. Av
de 418 personer som ingick i efterstudien hade 176 personer observerat skylten
(42 procent). Resultaten visade att det enbart förelåg en signifikant skillnad i
svaren på frågorna 13 e (hot mot miljön och privata transporter), 13 f (hot mot
miljön och kommersiella transporter) och 14 e (hot mot samhället och miljö-
frågor). På de övriga frågorna var deras svar relativt likalydande. Figur 2 visar de
båda gruppernas svar på fråga 13 e.



16 VTI notat 18-2002

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3 4 5 6

Förstudie
Efterstudie

1= största hotet; 6= minsta hotet

Figur 2  Hot mot miljön och privata transporter.

Figur 2 visar att det var fler i förstudien som ansåg att privata transporter utgjorde
det största eller näst största hotet mot miljön (medelvärde: förstudie 3,46, efter-
studie 3,77 – p <.051). Figur 3 visar deltagarnas svar på fråga 13 f.
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Figur 3  Hot mot miljön och kommersiella transporter.

Figur 3 visar att det var fler i förstudien som ansåg att kommersiella transporter
utgjorde det största eller näst största hotet mot miljön (medelvärde: förstudie 3,05,
efterstudie 3,48 – p <.001). Figur 4 visar svaren från fråga 14 e.

                                                
1 p <.05 anger att signifikantnivån är .05, vilket innebär att skillnaden mellan grupperna har
fastställts med en säkerhet på 95 %.
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Figur 4  Hot mot samhället och miljöfrågor.

Figur 4 visar att deltagarna i efterstudien i högre grad än de i efterstudien ansåg att
miljöfrågor var en väldigt viktig samhällsfråga (medelvärde: förstudie 4,29, efter-
studie 3,85 – p <.05).

Då det gällde bakgrundsfrågorna var dessa två grupper väldigt lika, förutom att
deltagarna i förstudien hade en högre inkomst än deltagarna i efterstudien. En
möjlig förklaring till ovanstående skillnader kunde därför ha med inkomst att göra
och inte om man observerat skylten eller inte. Analyser gjordes där enbart de som
tjänade 300 000 kronor och mer ingick. Resultaten visade att skillnaderna kvar-
stod, förutom att svaren på frågan om miljöfrågor var en viktig samhällsfråga nu
blev icke-signifikant. Detta innebär att den skillnad som tidigare uppmätts
berodde på inkomst och inte på observation av skylten.

3.2 Studie 2 – S:t Eriksgatan (efterstudie)
I efterstudien ingick totalt 418 personer och av dessa var det alltså 176 personer
som observerat skylten (42 procent). Analyser gjordes för att se om de som obser-
verat skylten även skilde sig åt från dem som inte hade gjort det vad gäller svaren
på de övriga frågorna i enkäten (frågorna 15–44 samt bakgrundsfrågorna). Resul-
taten visade att det enbart förelåg en signifikant skillnad i svaren på frågorna om
hur ofta de färdades i de centrala delarna av Göteborg (p. < 001) samt hur långt de
hade till arbetet (p.< 05). Tabell 3 visar hur ofta de två grupperna färdades i
centrala Göteborg.
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Tabell 3  Bilkörning i centrala Göteborg: hur ofta?
Hur ofta? Observerat skylten

(%)
Inte observerat

skylten
(%)

Tre gånger eller mer per vecka 68 38
Ungefär en till två gånger i veckan 17 24
Ungefär två till tre gånger i
månaden

10 17

Ungefär en gång per månad 3 7
Mindre än en gång i månaden 3 12
Inte alls – 3

Tabell 3 visar att en högre procentuell andel bland de förare som observerat
skylten mera regelbundet kör i de centrala delarna av Göteborg. Bland dem som
inte observerat skylten fanns 3 procent som inte alls hade åkt i detta område.
Tabell 4 visar hur långt dessa två grupper hade till arbetet.

Tabell 4  Avstånd till arbetet.
Avstånd till arbete Observerat skylten

(%)
Inte observerat

skylten
(%)

0 – 5 km 25 23
5.1 – 10 km 27 20
10,1 – 20 km 27 28
20,1 – 50 km 19 23
50,1 – 400 km 3 6

Tabell 4 visar att de som observerat skylten i genomsnitt hade kortare avstånd till
arbetet än de som inte observerat skylten (medel: observerat skylten: 16 km, inte
observerat skylten: 22 km).

3.2.1 Fordonsförare som observerat skylten
Av de 176 personer som hade observerat skylten var det 160 personer som hade
läst den (91 procent). Av dessa hade 96 procent också förstått budskapet.

Tabell 5 visar medelvärdet för de frågor som handlade om skylten: tydlighet,
värde och hur väl den överensstämde med deras kunskaper om avgasutsläpp från
den egna bilen.
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Tabell 5  Attityd till skylten.
Medelvärde

Hur tydlig var skylten i sitt budskap? 2,432

Hur värdefull var denna information? 3,27
Hur väl överensstämde informationen på
skylten med deras kunskaper om
avgasutsläpp från den egna bilen?

2,61

1=Mycket tydlig; värdefull; väl; 7= mycket otydlig, inte alls värdefull

Tabell 5 visar att skylten uppfattades som relativt tydlig och att överensstämmel-
sen var relativt god. Beträffande värdet av själva informationen visar medelvärdet
på en viss tveksamhet till detta. Eftersom medelvärdet är ett relativt grovt mått
som inte visar på fördelningen av svaren, ger figur 6 en tydligare bild. Här har
svaren indelats i två grupper: grupp 1 omfattar dem som svarat 1 eller 2 (ett
positivt svar på frågan) och grupp 2 dem som svarat 6 eller 7 (ett negativt svar på
frågan).
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Figur 5  Attityd till skylten.

Figur 5 visar att det stora flertalet ansåg att skylten var mycket tydlig. Däremot
var det inte lika stor andel som också ansåg den vara värdefull. På denna fråga
svarade 20 procent att den inte alls var värdefull. Då det gällde frågan om hur väl
skylten överensstämde med de egna kunskaperna om den egna bilens avgas-
utsläpp, var det mer än hälften som ansåg att den var väldigt god; endast 7 procent
svarade att den inte var god. Fråga 52 handlade om huruvida informationen
påverkade deras vidare körning eller inte. Av dem som observerat skylten svarade
34 procent ja och 53 procent nej; de resterande avstod att svara.

                                                
2 Ju lägre medelvärde desto starkare håller gruppen med om påståendet (det maximala värdet är 7).
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3.2.2 Utsläpp från den egna bilen och överensstämmelse med
skyltens information

Fråga 51 ombad deltagarna att ange om de trodde att deras bil släppte ut mer eller
mindre avgaser än vad skylten visade. Totalt svarade 96 personer på denna fråga,
vilket innebar att 80 förare fått en upplysning som bekräftade vad de redan visste.
Fördelningen av svaren framgår av tabell 6.

Tabell 6  Uppfattning om den egna bilens utsläpp i förhållande till informationen.
Mer utsläpp Mindre utsläpp
38 personer (40 %) 58 personer (60 %)

Tabell 6 visar att det var något fler personer som trodde att den egna bilen släppte
ut mindre avgaser än vad informationen visade. Tabell 7 visar resultaten från en
analys som skulle visa om avvikelse i positiv eller negativ riktning hade något
samband med om man blev påverkad av skylten eller inte.

Tabell 7  Sambandet mellan bilens utsläpp och påverkan.
Påverkad av
budskapet

Mer utsläpp
%

Mindre utsläpp
%

Ja 51 58
Nej 49 42

Av de personer som fått en information som inte överensstämde med vad de redan
visste om den egna bilens avgasutsläpp var det 51 procent i gruppen ”mer
utsläpp” och 58 procent i gruppen mindre som blivit påverkad av budskapet. Där-
med var det något fler bland dem som trodde att den egna bilen släppte ut mindre
avgaser som också blev påverkade av budskapet – även om skillnaden inte var
signifikant.

3.2.3 Kommentarer om skylten
Av de personer som observerat och läst skylten (160 stycken) hade 52 stycken
lämnat ytterligare kommentarer (33 %). Av dessa påpekade 21 personer att
skylten fick dem att köra lugnare, vilket innebar både mjukare körning och ett
lugnare tempo. En person blev förvånad över utslaget och lättade därför på gasen.
Trots detta kunde effekten bli rätt kortvarig eller som en person uttryckte det:
”Man tänker på avgaserna och dess betydelse direkt efter, men efter en stund har
man glömt allt. Det är viktigt att ge oss intentioner hela tiden. Så vi inte
glömmer”.

Sju personer menade att skylten fått dem att bli mera medvetna: ”Blev med-
veten om skillnaderna i avgaserna vid olika gaspådrag” och ”Den fick mig med-
veten om att mitt körsätt visst har betydelse för miljön”. En person blev påmind
om att han skulle kontrollera sin bils avgaser mera regelbundet: ”Jag måste
kontrollera koloxidutsläppet oftare eftersom jag inte har katalysatorrengjorda av-
gaser”. För andra innebar skylten en bekräftelse om att deras bil var miljövänlig
och att de körde på ”rätt” sätt: ”Att min bil inte låg över gränsen” och ”Jag körde
förbi flera gånger på olika sätt och fick ”bevis” på att om jag kör lugnt så blir det
mindre utsläpp och gasar man på blir det mycket mer utsläpp. JÄTTEBRA
GREJ!” Då det gällde skyltens effekt på användandet av bilen på längre sikt, så
var det endast en person som idag tar bilen mera sällan till arbetet. Alla kommen-
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tarer var dessvärre inte av det positiva slaget och två personer var väldigt nega-
tiva; en person ansåg att det var bortkastade pengar och en annan, som tvivlade på
skyltens värde, skrev: ”Då skylten finns ½ km från min bostad ger skylten för
höga värden då min bils motor ännu ej kommit upp i arbetstemperatur = fel info.”
Slutligen var det en förare som uttryckte en viss tacksamhet eftersom han/hon nu
fick en gratis diagnos av bilen: ”Jag får en ”gratis” diagnos av min bil, vad gäller
avgasrening. Det tar verkstan 500 kr för!”

3.3 Studie 3: Brantingsmotet och Leråkersmotet
I studien ingick 211 slumpmässigt valda förare som färdats på den aktuella mät-
sträckan (24 procent kvinnor och 76 procent män). Tabell 8 visar deltagarnas ålder
och utbildning.

Födelseår n %
–1946 61 30
1947–1956 50 25
1957–1966 41 20
1967– 51 25
Utbildning

Grundskola 33 16
Gymnasieskola 90 45
Universitet/Högskola 55 27
Annan 25 12

Ovanstående tabell visar att åldersfördelningen var relativt jämn och då det gällde
utbildning hade de flesta minst gymnasieskola.

3.3.1 En jämförelse mellan dem som observerat respektive inte
observerat skylten

I den tredje studien ingick totalt 211 personer och av dessa var det 127 personer
som observerat skylten (60 procent). Analyser gjordes för att se om det förelåg
någon skillnad mellan dessa två grupper vad beträffar svaren på de övriga
frågorna i enkäten (frågorna 15–44 samt bakgrundsfrågorna). Resultaten visade att
signifikanta skillnader endast kunde uppmätas vid två olika tillfällen: hur ofta de
färdats med bil till arbetet/skolan (p. < 05) och om de trodde att deras körbeteende
kunde påverkas av om de fick reda på vilken effekt deras bilkörning hade på
miljön (p.< 05). Tabell 9 visar hur ofta de två grupperna färdades med bil.
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Tabell 9  Bilkörning till arbetet/skolan: Hur ofta?
Frekvens Observerat

skylten
(%)

Inte observerat
skylten

(%)
Tre gånger eller mer per vecka 84 67
Ungefär en till två gånger i veckan 4 6
Ungefär två till tre gånger i månaden 1 3
Ungefär en gång per månad – 3
Mindre än en gång i månaden 1 7
Inte alls 10 14

Tabell 9 visar att en högre procentuell andel bland dem som observerat skylten
kör bil mera regelbundet till arbetet/skolan. Tabell 10 visar medelvärdena för de
två olika grupperna då det gällde frågan om i vilken grad miljökunskap kunde in-
verka på deras körbeteende.

Tabell 10  Miljökunskap och körbeteende: Medelvärden.
Påstående Observerat skylten

Medelvärde
Inte observerat

skylten
Medelvärde

Om du visste hur mycket du
påverkar miljön när du kör bil,
skulle det inverka på ditt
körbeteende?

4,02 3,31

1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd

Tabell 10 visar att de som inte observerat skylten i högre grad än de andra in-
stämde med påståendet att kunskap om miljön kunde påverka deras eget kör-
beteende.

3.3.2 Fordonsförare som observerat skylten
Av de 127 personer som hade observerat skylten, hade 122 stycken också läst den
(96 procent). Bland dessa uppfattade 96 procent också budskapet.

Tabell 11 visar medelvärdet för frågorna som handlade om skylten: tydlighet,
värde och graden av överensstämmelse med de egna kunskaperna.
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Tabell 11  Attityd till skylten.
Medelvärde

Hur tydlig var skylten i sitt budskap? 2,74
Hur värdefull var denna information? 3,46
Hur väl överensstämde informationen på
skylten med de egna kunskaperna om
avgasutsläpp från bilen.

2,73

1=Mycket tydlig; värdefull; 7=Mycket otydlig; inte alls värdefull

Tabell 11 visar att skylten var relativt tydlig och att överensstämmelsen var rela-
tivt god. Beträffande värdet av informationen visar medelvärdet på en viss tvek-
samhet till detta. Eftersom medelvärdet är ett relativt grovt mått som inte visar på
fördelningen av svaren, ger figur 3 en tydligare bild. Här har svaren indelats i två
grupper: grupp 1 omfattar dem som svarat 1 eller 2 (ett positivt svar på frågan)
och grupp 2 dem som svarat 6 eller 7 (ett negativt svar på frågan).
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Figur 3  Attityd till skylten.

Figur 3 visar att det stora flertalet ansåg att skylten var mycket tydlig. Däremot
var det inte en lika stor andel som också ansåg den vara värdefull. På denna fråga
svarade 17 procent att den inte alls var värdefull. Då det gällde frågan om hur väl
skylten överensstämde med de egna kunskaperna om den egna bilens avgasut-
släpp, så var det mer än hälften som ansåg att den var väldigt god. Fråga 52
handlade om huruvida informationen påverkade deras fortsatta bilkörning eller
inte. Av dem som sett skylten svarade 21 procent ja och 39 procent nej; resten av-
stod att svara.
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3.3.3 Utsläpp från den egna bilen och överensstämmelse med
skyltens information

I fråga 51 ombads deltagarna att ange om de trodde att deras bil släppte ut mer
eller mindre än vad skylten utvisade. Totalt svarade 76 personer på denna fråga,
vilket innebar att 51 förare fått en upplysning som bekräftade vad de redan visste.
Fördelningen av deras svar visas i tabell 12

Tabell 12  Uppfattning om den egna bilens utsläpp i förhållande till informa-
tionen.
Mer utsläpp Mindre utsläpp
27 personer
(36 %)

49 personer
(65 %)

Tabell 12 visar att det var betydligt fler som trodde att den egna bilen släppte ut
mindre än vad informationen visade. Tabell 13 visar resultaten från en analys som
skulle visa om avvikelse i positiv eller negativ riktning hade något samband med
om man blev påverkad av skylten eller inte.

Tabell 13  Sambandet mellan bilens utsläpp och påverkan.
Påverkad av budskapet Mer utsläpp Mindre utsläpp

% %
Ja 26 27
Nej 74 74

Det var 76 personer som svarade på både fråga 51 och 52. Av personerna som fått
en information som inte överensstämde med vad de redan visste om den egna
bilens avgaser, var det 26 procent i gruppen ”mer utsläpp” och 27 procent i
gruppen ”mindre utsläpp” som blivit påverkade av budskapet. Därmed blev man
lika mycket, eller lika lite, påverkad av informationen, oavsett om den var positiv
eller negativ.

3.3.4 Kommentarer om skylten
Av de personer som observerat skylten (127 stycken) hade 35 stycken lämnat
ytterligare kommentarer (28 %).

Skylten fick 15 personer att köra lugnare; enligt en person visade den vikten av
att inte accelerera för snabbt. Fyra personer ansåg att skylten gjorde dem mera
medvetna och att den utgjorde en påminnelse om vilka effekter bilen har på
miljön: ”Det är en påminnelse om hur viktig miljön är” och ”Man blir medveten
om att hög hastighet släpper ut mer förorenat. Borde finnas på fler ställen”. I två
fall gav skylten förarna en tankeställare, vilket i sin tur fick dem att överväga
deras val av transporter och om de kunde använda bilen mindre.

Tre personer ansåg att skylten gav dem en bekräftelse på att bilen de körde var
bra och att den inte skadade miljön: ”Det är alltid bra att veta att bilen är i god
kondition" och ”Jag var nöjd att jag inte skadar miljön då jag kör bil”. En person
tyckte att det var bra att bli informerad om detta och en annan tyckte att det var
positivt att man intresserade sig för bilförare och kringboendes situation. Sex
personer riktade kritik mot skylten, eftersom den antingen visade olika värden,
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gav fel utslag eller var avstängd då de passerade. En person ansåg att skylten ut-
gjorde en trafikfara: ”Skylten är en trafikfara då alla tittar där och ej på vägen”.

3.4 Studie 2 och 3 – Förare som färdats förbi skylten på
S:t Eriksgatan eller Brantingsmotet

I nedanstående analyser var urvalet större, eftersom förare från de två olika
studierna ingick. I studie 2 hade 176 personer observerat skylten och i studie 3 var
det 127 stycken som hade gjort det. Datafilen delades in i två grupper: grupp 1
omfattade dem som svarat (n=94) att bilen släppte ut mer (n=62) och grupp 2 dem
som svarade att bilen släppte ut mindre. Därefter gjordes en jämförelse av svaren
på frågorna 48 (tydlighet), 49 (värde) och 51 (mer eller mindre utsläpp). Tabell 14
visar på sambandet mellan tydlighet och utsläpp.

Tabell 14  Hur tydlig var informationen?
Mer utsläpp Mindre utsläpp

Mycket tydlig 24 personer (39 %) 42 personer (45 %)

Tabell 14 visar att de som trodde att den egna bilen släppte ut mindre än vad
skylten visade ansåg att den var något tydligare jämfört med den andra gruppen.
Tabell 15 visar på sambandet mellan värde och utsläpp.

Tabell 15  Hur värdefull var informationen?
Mer utsläpp Mindre utsläpp

Mycket värdefull 19 personer (31 %) 21 personer (22 %)

Tabell 15 visar att de som trodde att bilen släppte ut mer tenderade att finna
skylten mera värdefull, jämfört med dem som trodde att bilen släppte ut mindre.
Tabell 16 visar resultatet från denna analys, där även fråga 52 ingick.

Tabell 16  Informationen och påverkan.
Mer utsläpp Mindre utsläpp

Informationen
påverkade den
egna bilkörningen

25 personer (40 %) 39 personer (42 %)

Tabell 16 visar att skillnaden mellan dessa två grupper var obetydlig. Detta inne-
bär att deras egen uppfattning om utsläpp inte hade något samband med om de
blev påverkade av informationen eller inte.



26 VTI notat 18-2002

3.4.1 En jämförelse mellan dem som observerat respektive inte
observerat skylten på S:t Eriksgatan eller Brantingsmotet

Antalet förare som hade observerat skylten på antingen S:t Eriksgatan eller vid
Brantingsmotet var 303 stycken. De som inte observerat skylten var 326 stycken.
Dessa båda grupper jämfördes i sin tur för att utröna om de svarat olika på några
av frågorna i enkäten. Tabell 17 visar de signifikanta resultaten från dessa
analyser.

Tabell 17  Signifikanta samband mellan dem som inte observerat skylten: Medel-
värden.
Påståenden Observerat

skylten
N=303

Inte observerat
skylten
N=326

p

Fr. 26. Hur ofta kör du bil i centrala
Göteborg?

5,15 4,51 .001

Fr. 32. Om du visste hur mycket du
påverkar miljön när du kör bil, skulle det
inverka på ditt körbeteende?

3,79 3,41 .05

Fr. 35. Du skulle investera i mer miljö-
anpassad bil om du visste att din bil
försämrar miljön.

3,62 3,28 .05

Fr. 36. Du skulle byta transportmedel (till
mindre miljöbelastande transporter) om
du visste att din bil försämrar miljön

4,93 4,56 .05

Frågorna 32,35 och 36 1= Instämmer helt; fråga 26 1=inte alls, det maximala värdet = 7

Tabell 17 visar att de två olika grupperna var tämligen lika i sina svar, eftersom en
signifikant skillnad endast kunde uppmätas vid fyra olika tillfällen. De som inte
observerat skylten instämde i högre grad med påståendet att kunskap om bilens
miljöpåverkan skulle inverka på deras körbeteende. Dessutom var de också mera
villiga att investera i en bättre bil om de fick reda på att deras egen bidrog till att
försämra miljön och hade större benägenhet att byta transportmedel helt och hållet
om detta visade sig nödvändigt. De som inte observerat skylten färdades inte
heller lika ofta i centrala Göteborg som de övriga.

3.4.2 En profil på de trafikanter som ansåg att skylten var värdefull
Slutligen gjordes en analys med hjälp av Spearmans correlations coffiecient för
att utröna om det fanns något samband mellan svaren på fråga 49 (om hur värde-
full informationen var) och på de andra frågorna i enkäten. Tabell 18–21 visar de
resultat där sambandet var signifikant.
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Tabell 18  Signifikanta samband mellan inställningen till hur värdefull informa-
tionen var och inställningen till miljön.
Fråga r
Fr. 17. Mån om miljön .37**
Fr. 18. Väljer miljövänliga produkter .37**
Fr. 21. Sverige har redan gjort tillräckligt –.14*
Fr. 23. Hur regelbundet de åker buss till arbete/skola –.16**

* = p<.05; ** = p <.01, r = värdet på korrelationen3

Tabell 18 visar att de som ansåg att informationen var värdefull också var mera
måna om miljön. Vidare tenderade de att i högre grad välja miljövänliga produk-
ter och delade inte uppfattningen att den reducering som Sverige redan gjort av
miljöfarliga utsläpp var tillräcklig. Trots detta åkte de mera sällan buss, jämfört
med den andra gruppen. I gruppen som inte ansåg att budskapet var värdefullt var
det 24 procent som åkte buss tre gånger eller mer per vecka, jämfört med
7 procent bland dem som ansåg att budskapet var mycket värdefullt.

Tabell 19  Signifikanta samband mellan inställningen till hur värdefull informa-
tionen var och synen på den egna bilen och det egna körbeteendet.
Fråga r

Fr. 32. Kunskap om bilens miljöpåverkan skulle inverka på
körbeteendet.

.35**

Fr. 33. Du skulle bekosta miljövänligare åtgärder på bilen om
det visade sig att den försämrade miljön.

.29**

Fr. 34. Du skulle ändra körsättet om det ledde till mindre
utsläpp.

.46**

Fr. 35. Du skulle investera i en mera miljöanpassad bil om
den nuvarande försämrade miljön.

.28**

Fr. 36. Du skulle byta transportmedel om den egna bilen
försämrade miljön.

.35**

** = p <.01, r = värdet på korrelationen

Tabell 19 visar att de som ansåg att informationen var värdefull i högre grad än de
andra instämde med att kunskap om bilens miljöpåverkan kunde inverka på deras
körbeteende. De var också mera villiga att bekosta miljöförbättrande åtgärder på
bilen om detta var nödvändigt och de var också mera villiga att ändra sitt eget kör-
sätt om de därigenom kunde minska utsläppen. Ett större antal av dessa personer
var också villigare att investera i en mera miljöanpassad bil och de skulle även
kunna tänka sig att byta transportmedel helt och hållet. Frågan om de kunde tänka
sig att investera i en mera miljöanpassad bil kunde ha ett samband med inkomst,
varför ytterligare analyser gjordes för att utröna om så var fallet. Resultatet visade
att svaret på denna fråga inte var kopplat till inkomst.

I enkäten ingick också några frågor om bilister och bilism i allmänhet. Resul-
taten visade att det fanns ett visst samband mellan detta och hur man svarade på

                                                
3 Ju högre värde på korrelationen desto starkare är sambandet. Negativ korrelation innebär att de
som ansåg att skylten var värdefull inte i lika hög grad som de andra ansåg t.ex. att Sverige gjort
tillräckligt för miljön. En positiv relation innebär att den förstnämnda gruppen i högre grad än den
andra höll med om påståendena.
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frågan om hur värdefull man tyckte informationen på skylten var. Tabell 20 visar
de resultat där sambandet var signifikant.

Tabell 20  Signifikanta samband mellan inställningen till hur värdefull informa-
tionen var och inställningen till bilism och bilister i allmänhet.
Fråga r

Fr. 39. Minska privatbilismen i Göteborg .34**
Fr. 42. Önskvärt att bilisters miljöuppfattning
ändrades.

.32**

Fr. 43. Det går att ändra bilisters miljöuppfattning. .23**
Fr. 44. Det går att få bilister att köra mera
miljövänligt.

.24**

** = p <.01, r = värdet på korrelationen

Tabell 20 visar att de som ansåg att informationen var värdefull i större utsträck-
ning instämde med att miljöproblemet i Göteborg kunde lösas genom en minsk-
ning av privatbilismen. De ansåg också i högre grad att det var önskvärt att
bilisters miljöuppfattning ändrades. Samtidigt var de också mera positivt inställda
till bilisternas vilja till förändring, eftersom de i högre grad instämde med att det
var möjligt att ändra deras miljöuppfattning samt att man kunde få dem att köra
mer miljövänligt.

Tabell 21  Signifikanta samband mellan inställningen till hur värdefull informa-
tionen var och informationen på skyltarna.
Fråga r

46. Läste budskapet .29**
47. Förstod budskapet .20**
48. Tydlig i sitt budskap .39**
50. Hur väl den överensstämde med den egna

kunskapen
.22**

52. Påverkad av informationen .42**
** = p <.01, r = värdet på korrelationen

Tabell 21 visar att de som ansåg att informationen var värdefull i högre grad än de
övriga, också hade läst och förstått budskapet på skylten på ett bra sätt. De ansåg
också i högre grad att budskapet var tydligare och att det överensstämde väl med
den egna kunskapen. Slutligen blev denna grupp också mera påverkad av denna
information, jämfört med de övriga. I enkäten ingick en rad bakgrundsfrågor och
utav dessa var det endast kön (21**) som hade ett samband med frågan om hur
pass värdefull man ansåg att informationen var. Detta innebar att det var fler
kvinnor som svarat att informationen var värdefull (61 procent av kvinnorna
svarade 1 eller 2, jämfört med 41 procent av männen).

3.4.3 Förslag till lösning av trafiksituationen i Göteborg
Deltagarna som färdats förbi skylten på S:t Eriksgatan och Brantingsmotet fick
lämna förslag på vad som kunde göras för att förbättra situationen i Göteborg. Av
de 629 personer som svarat på enkäten hade 282 också lämnat kommentarer
(45 %). Alltså nästan hälften av dem som besvarat enkäterna hade valt att också
lämna ytterligare förslag på förbättringar av trafikmiljön i Göteborg. Detta visar
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på ett stort engagemang hos allmänheten för dessa frågor. En sammanfattning av
kommentarerna från enkäterna följer nedan (för en fullständig redovisning se
bilaga 1):

Kommentarerna kan delas in i tre olika grupper: Den första gruppen vill
minska bilismen i innerstaden, den andra öka framkomligheten för bilismen och
den tredje vill öka andelen bilar med renare avgaser. Tabell 22 visar antalet
personer i varje grupp samt den procentuella andelen. (Observera att personen
kunde lämna mer en ett alternativ).

Tabell 22  Antalet personer i varje grupp samt den procentuella andelen.
Grupper Antal svarande Procent
Grupp 1. Minska bilismen 111 79
Grupp 2. Öka framkomligheten 57 20
Grupp 3. Renare avgaser 26 9

Det mest förekommande förslaget i grupp 1 handlade om genomfartstrafiken där
62 personer ville se nya genomfartsleder byggas för att leda all genomfartstrafik
utanför Göteborg: ”Problemet är att för många kör genom Göteborg för att
komma dit de ska åka. Bygg därför bättre ringleder och på rätt ställe. Exempelvis
RV40 från Borås som mynnar ut mitt i Göteborg istället för att grenas ut vid
Landvetter för att slippa mer genomfartstrafik än nödvändigt”.

Att förbindelsen mellan Göteborg och Hisingen också borde bli bättre, ansåg
31 personer.

En stor andel av kommentarerna handlade också om att kollektivtrafiken skulle
bli bättre (68 procent eller 76 personer). En person menade på att han/hon skulle
åka bil mindre om den kollektiva trafiken var bättre ”Gode Gud! Bygg ut kollek-
tivtrafiken förstås! Skulle absolut göra mig av med bilen om goda förbindelser
fanns!”. Några menade på att den borde bli billigare, men också bekvämare:
”Billigare lokaltrafik, det gäller att få folk att överge bilen, det är främst ett
bekvämlighetsproblem. Man måste kunna visa att det är billigt att åka lokal-
trafik”. Elva personer förespråkade kostnadsfria transporter, speciellt för ung-
domar och äldre. Bättre tillgänglighet och tätare turer var andra förslag som gavs:
”Bättre och tätare kollektivtrafik med egna filer på de stora infarterna till
Göteborg”. Det var 32 personer som ville öka användandet av multimodala
transporter. Detta kunde man göra genom att bygga parkeringsplatser vid till-
farterna som i sin tur skulle vara direkt anslutna till en bussförbindelse vidare in
till stan, s.k. park and ride. För att göra detta mera attraktivt, föreslog man att
bussarna skulle vara gratis eller att man kunde använda p-biljetten som färdbevis.
Öka kostnaderna för förare som tog bilen in till staden genom att införa vägtullar,
ville 14 personer: ”Vägtullar i innerstan skulle minska onödigt åkande.” Förutom
vägtullar fanns förslag om vägskatter, vägavgifter, höjda p-avgifter och höjda
bensinpriser. Ett annat förslag som nämndes för att minska bilismen gick ut på att
företagen i Göteborg skulle övertyga sina anställda att inte ta bilen till arbetet.
Reseavdragen skulle öka rejält om man cyklar eller åker kollektivtrafik till och
från arbetet. Slutligen var det sex personer som ville se ett totalt förbud för bilar i
centrum eller åtminstone utöka de bilfria zonerna. Andra förslag handlade om att
endast tillåta tillträde för nyttotrafiken till stadens centrum.

I grupp 2 handlade kommentarerna om att öka framkomligheten för bilismen i
centrum, något som i sin tur skulle minska avgaserna. Vägbulor kritiserades av 19
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personer, då dessa ansågs försämra framkomligheten samt försämra luften:
”Minska antalet trafikhinder ’gupp’! Det är miljöfientligt att bromsa och gasa!”
Även enkelriktade gator var något man förhöll sig kritisk till: ”Öppna alla av-
stängda och enkelriktade gator så blir det mindre köer i stan! Trafikljusen ansågs
vara ett annat problem som försämrade framkomligheten. Fjorton personer ville
antingen se färre trafikljus eller kortare intervaller: ”Minska trafikljusen för
snabbare framkomlighet = mindre avgaser. Synkronisering av ljus och grön våg”.
Problemet med att hitta parkering i centrum belystes av tio personer: ”Öka parke-
ringsplatserna så bilarna inte behöver köra runt i timmar för att parkera”. Andra
förslag som skulle kunna leda till ökad framkomlighet var gångtunnlar för fot-
gängare, en begränsning av nyttotrafiken, fler filer eller vägar, men även
flexiblare arbetstider: ”Att ändra arbetstider för olika kontor och verksamheter så
att köbildning minskar runt kl. 7.30–8.30”.

Grupp tre förespråkade en ökning av alternativa drivmedel och en minskning
av antalet bilar utan katalysator. Genom att införa detta behövde man, enligt en
person, inte minska bilismen: ”Fler fordon som körs på alternativa bränslen.
Behöver inte bli färre bilar, bara de är bättre!” Då det gällde alternativa driv-
medel ville några att dessa skulle subventioneras. En frågeställning löd: ”Varför
inte satsa mer på miljövänligare bilar typ elbilar eller hybridbilar. Varför gör
man inga skattelättnader eller subventionerar dessa bilar?” Samtidigt som man
ville se subventioner, ville man också införa någon form av straff för innehav av
gamla bilar: ”Subventioner till nya miljövänliga bilar och ”straffavgifter” för
gamla rishögar”.

Många personer gav fler alternativ till lösning, men trots detta var det endast
sex personer som förespråkade lösningar som hamnade i två utav de tre
grupperna. Två personer ville se en minskad bilism i innerstaden och samtidigt en
ökad andel bilar med renare avgaser, tre personer ville öka framkomligheten och
samtidigt öka andelen bilar med renare avgaser och – avslutningsvis – en person
ville se en ökning av kollektivresande, något som för denna person också innebar
att framkomligheten för bilarna skulle bli bättre.
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4 Diskussion
I följande projekt, som ingick i FEAT-projektet, genomfördes tre olika studier. De
två första riktade sig till förare som fått sina bilar registrerade på S:t Eriksgatan.
Dessa studier utfördes både före och efter det att skylten satts upp. Den tredje
studien riktade sig till förare, vilkas bilar blivit registrerade vid Brantingsmotet
under den tid skylten fanns på plats.

Syftet med studien var att se om skylten ökat förarnas medvetenhet om miljö-
frågor och då framförallt sådana som kunde kopplas till transporter samt deras
eget körbeteende. Resultatet från de två första studierna visade att skylten inte haft
någon effekt, eftersom gruppen som observerat skylten inte skilde sig nämnvärt
från gruppen som inte gjort denna observation. Den skillnad som uppvisades
pekade i motsatt riktning: det var förarna i förstudien, snarare än de i efterstudien,
som ansåg att privata transporter utgjorde det största eller näst största hotet mot
miljön. Eftersom olika personer deltog i mätningarna kan förklaringen vara att ur-
valet såg olika ut. Tidigare studier har visat att individens socio-ekonomiska bak-
grund kan påverka deras inställning till miljöfrågor. I enkäten ingick en rad olika
frågor som handlade om detta och det visade sig att kön och åldersfördelning var
densamma i båda grupperna, men att medelinkomsten, däremot, låg något högre
bland personerna i efterstudien. Ytterligare analyser gjordes därför, men de visade
att detta inte kunde förklara resultatet. Slutsatsen från detta var att skylten varken
hade påverkat bilisternas medvetenhet eller deras beteende.

Fordonen, som deltagarna stod som ägare till, hade observerats under färd på
en av de två olika sträckorna. Trots detta var det många som inte alls observerat
skylten, vilket framför allt gällde på S:t Eriksgatan, där endast 42 procent hade
sett den. Vid Brantingsmotet var andelen högre, 60 procent. Anledningen till att
siffran var högre vid Brantingsmotet kunde bero på att skylten där var lättare att
upptäcka, eftersom det förekom mindre störande moment i omgivningen. Tidigare
studier som undersökt bilförares uppmärksamhet ifråga om vägmärken visar ändå
på att 42 procent inte är en särskilt låg andel. I dessa studier var det mindre än
50 procent av förarna som såg alla skyltar och en allmän varningsskylt, t.ex., upp-
märksammades bara av 18 procent. I denna studie fann vi även att uppmärksam-
heten var kopplad till bearbetning av informationen. Så gott som alla som obser-
verat skylten läste den också, vilket vittnar om att dess budskap var tillräckligt
intressant. Sannolikheten att man observerat skylten var också större om man
regelbundet färdades med bil i centrala Göteborg, vilket förmodligen innebar att
man passerat skylten vid mer än ett tillfälle.

På frågorna som mätte attityden till skyltens budskap ansåg majoriteten att den
var tydlig. Däremot var det endast hälften av deltagarna som ansåg att den också
var värdefull. För det stora flertalet gav inte skylten någon ny information, utan
bekräftade vad de redan visste. Detta framkom också i viss mån av kommen-
tarerna, eftersom somliga skrev att de fått tidigare kunskaper bekräftade. Bland de
förare som inte ansåg att skylten överensstämde med vad de redan visste, fann de
flesta att deras egna bilar släppte ut mindre än vad de själva trodde.

Syftet med skylten var ju att påverka förarnas beteende, något man lyckades
med i två fall av tio. En förklaring till att utfallet inte var större, kunde vara att
många antingen fått sin egen kunskap bekräftad eller att de fått veta att den egna
bilen släppte ut mindre än vad de själva hade trott och att de därför inte behövde
vidtaga några åtgärder. Denna logik kunde dock inte verifieras, eftersom påverkan
inte kunde kopplas till om budskapet upplevdes som positivt eller negativt.
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Ytterligare jämförelser gjordes där deltagarna från båda studierna ingick
(S:t Eriksgatan och Brantingsmotet). Urvalet blev därmed större och analyserna
tillförlitligare. Detta möjliggjorde också att materialet kunde brytas ned i fler
undergrupper än tidigare. Resultaten visade att skillnaden mellan dem som obser-
verat respektive inte observerat skylten var relativt marginell, förutom att de som
observerat skylten oftare trafikerade de centrala delarna av Göteborg. En möjlig
förklaring kan därför vara att de sett skylten vid flera olika tillfällen. En intressant
iakttagelse var att gruppen som inte observerat skylten sade sig ha en högre
benägenhet att ändra sitt beteende om det skulle visa sig att deras egen bil på-
verkade miljön negativt. En sådan kunskap skulle kunna få dem att ändra sitt kör-
beteende, byta bil eller t.o.m. byta transportmedel. Detta kan förklaras med något
man inom psykologin kallar bortträngning, där individen omedvetet filtrerar bort
denna typ av kunskap för att på så vis undvika förändring.

Analyser gjordes där enbart svaren från dem som observerat skylten ingick.
Resultaten visade att de som ansåg att skylten var mycket tydlig i något högre
grad än de övriga också fått veta att deras egen bil släppte ut mindre än vad de
tidigare trodde. Detta skulle då innebära att man fann skylten mera värdefull om
den också bekräftade att den egna bilen var godkänd i miljöhänseende. Några
hade också lämnat kommentarer om detta: En person sade att skylten gjort honom
nöjd, eftersom han nu fått veta att bilen inte skadade miljön. En annan menade att
skylten visserligen inte påverkat honom, men framförde ändå åsikten att det var
bra att få bekräftelse på att bilen var miljövänlig.

Tidigare studier inom perceptionsforskningen har visat att individens behov
och intressen inte bara påverkar vad man uppmärksammar, utan även hur det
tolkas. För att få svar på frågan vilken grupp budskapet nådde fram till, utforma-
des en profil på de förare som ansåg att skylten var värdefull. Resultaten visade att
denna grupp redan var väldigt miljömedveten och mera benägen än de övriga att
agera på ett miljövänligt sätt. De ansåg vidare att det vore önskvärt om bilisters
miljöuppfattning ändrades. Förutom att de var mera miljöinriktade, så hade de
också en positivare inställning till dessa frågor. De trodde att det var möjligt att
ändra andra bilisters uppfattning samt att få dem att köra mera miljövänligt. Slut-
satsen av detta är att skylten först och främst nådde fram till förare som redan var
miljömedvetna och hade uppfattningen att det var önskvärt att bilister ändrade sitt
körbeteende och att de valde mera miljöanpassade fordon.

Slutligen redovisades deltagarnas kommentarer om hur trafikmiljön kunde för-
bättras i Göteborg. Antalet svar visade på ett stort engagemang för dessa frågor
och lösningarna kunde delas in i tre olika grupper: minska bilismen, öka fram-
komligheten och rena avgaserna. De som ville minska bilismen förespråkade en
utbyggnad av ringleder och tillfartsparkeringar samt en bättre kollektivtrafik.
Ytterligare förslag handlade om avgifter såsom vägskatt och högre p-avgifter. De
som ville öka framkomligheten kritiserade förekomsten av vägbulor och menade
att trafikljusen var för många och hade för korta intervaller. Denna grupp före-
språkade också fler parkeringar och färre enkelriktade gator. Den tredje gruppen
ville öka användandet av alternativa bränslen.
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Rekommendationer
1. En skylt som mäter avgaser bör placeras i en miljö liknande den vid

Brantingsmotet där information inte behöver konkurrera med annan.

2. Eftersom varseblivning är kopplad till behov och motivation bör man infor-
mera om värdet av skylten strax innan och under tiden den finns uppsatt. Detta
borde öka intresset och därmed också antalet förare som observerar skylten.

3. En positiv effekt av skylten borde vara att förare med icke godkända bilar åt-
gärdade dessa. Förslagsvis kan man följa upp dessa förare vid ett senare till-
fälle för att ta reda på om så varit fallet eller inte.

4. För att skylten även skall kunna öka medvetenheten om vilken effekt
transporter har på miljön behöver den också kopplas till annan information.
Denna information bör uppfylla följande fyra krav: den bör bidra till att öka
missnöjet med det egna synsättet och samtidigt vara förståelig, trovärdig och
lockande.
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Bilaga 1
Sid 1 (10)

VTI notat 18-2002

(Enkäten har anpassats till vilken sträcka som avsågs. Dessutom har inte frågor ingått om
skylten i förstudien).

HJÄLP OSS ATT FÖRBÄTTRA MILJÖN I CENTRALA GÖTEBORG!

Denna enkät är en del i ett långsiktigt arbete för att förbättra miljön i
Göteborg. Ditt svar kommer att hjälpa till att ge en bild av hur miljöfrågan
ses av trafikanter i Göteborg.

Svaren behandlas självklart med full sekretess. Syftet med löpnumret är
att se vilka som svarat och att du inte skall behöva få påminnelse. Detta
sparar både tid och pengar. När resultaten redovisas kommer ingen att
kunna se vad enskilda personer svarat.

Vi ber dig vara vänlig att fylla i enkäten. Vissa av enkäterna skickas till
företag och då ber vi dig, eller någon annan som kör bil i Göteborg, att
fylla i densamma. Försök att svara så uppriktigt som möjligt. Läs varje
fråga noga, men försök svara snabbt, utan att fundera för länge på den
exakta innebörden av frågan. Om du av någon anledning skulle ångra dig,
stryk då bara över det felaktiga svaret.

Det ifyllda formuläret lägger du sedan i svarskuvertet som du skickar till
Väg- och Transportforskningsinstitutet i Linköping.

Din medverkan är viktig och vi hoppas att Du vill delta i undersökningen.
Har du några frågor om undersökningen kan du kontakta mig på telefon
013- 20 41 33 eller sonja.forward@vti.se.

Tack på förhand

Sonja Forward
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NÅGRA FRÅGOR OM DIG SJÄLV (kryssa för det som passar in på
dig)

1. Födelseår � –1946
� 1947–1956
� 1957–1966
� 1967–

2. Kön: Kvinna �         Man �

3. Vilken är din högsta utbildningsnivå, räkna även med påbörjade 
utbildningar:

� Grundskoleutbildning
� Gymnasieutbildning
� Universitet eller högskola
� Annan utbildning, nämligen ____________________

4. Förvärvsarbetar du?

� Ja

� Nej�Gå till fråga 9

5. Ditt yrke/sysselsättning:

6. Om du är yrkeschaufför ange då vilken typ av fordon du kör i arbetet.

� Taxi
� Budbil
� Lastbil (ej långtradare)
� Långtradare
� Buss
� Mc
� Annat

……………………………………………………………………

7. Hur många timmar per vecka arbetar du?



Bilaga 1
Sid 3 (10)

VTI notat 18-2002

8. Vilken är din årliga inkomst före skatt?

� mindre än 200.000
� 200.000 – 299.000
� 300.000 – 400.000
� mer än 400.000

9. Vilka transportmedel disponerar du själv?

bil � cykel �    moped � annat �

10. Om du har tillgång till bil, är det du som
      huvudsakligen använder denna? Ja �     Nej �

11. Hur långt är det mellan ditt hem och din arbetsplats/skola?          km

12. Hur ofta använder du bil i tjänsten?

� Inte
alls

� Mindre än
en gång i
månaden

� Ungefär en
gång per
månad

� Ungefär två
till tre gånger
i månaden

� Ungefär en
till två gånger
i veckan

� Tre gånger
eller mer
per vecka

13. Vad anser du hotar miljön mest av nedanstående?
(Rangordna från 1 –6 där 1 är det du anser vara det största hotet för miljön och 6 är det du 
anser vara det minsta hotet för miljön!).

� Industriutsläpp
� Kolkraftverk
� Kärnkraftverk
� Jordbruket
� Transporter på väg (privata)
� Transporter på väg (kommersiella)
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14. Vilka samhällsfrågor anser du vara viktigast?
(Rangordna från 1–8 där 1 är det du anser vara det största hotet för miljön och 8 är
det du anser vara det minsta hotet mot samhället).

� Arbetslösheten
� Vård och omsorgsfrågor
� Social och välfärdsfrågor
� Brottsligheten
� Miljöfrågor
� Ekonomi och näringsliv
� Internationella frågor
� Jordbruksfrågor

Nedan följer några påstående och så här fyller du i skalorna:

Om du helt och fullt instämmer med påståendet sätter du ett kryss närmast
”Instämmer helt”.

Instämmer helt :X:__:__:__:__:__:__: Tar helt avstånd

Om graden av instämmande är något svagare flyttar du krysset längre från
”instämmer helt”:

Instämmer helt: __:X:__:__:__:__:__: Tar helt avstånd

Därefter, ju svagare graden av instämmande är ju längre bort från denna
sida flyttar du krysset. Slutligen ett kryss intill ”tar helt avstånd” innebär just
att du tar helt avstånd från påståendet:

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:X: Tar helt avstånd

Ange i vilken grad du instämmer med följande:

15. Valet av transportmedel sker nästan automatiskt.

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

16. Dina närmaste skulle kunna få dig att ändra ditt val av transportmedel.

Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd
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17. Du är mån om miljön men önskar att du kunde göra mer för att hjälpa
till.

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

18. I ditt val av produkter påverkas du mycket om det framhålls att de är
miljövänliga.

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

19. På det hela taget anser du att din egen insats varken gör till eller från
för att förbättra miljön.

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

20. Ekonomisk utveckling är ej förenlig med hållbar utveckling

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

21. Den minskning som Sverige redan gjort av miljöfarliga utsläpp räcker

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

22. Det största hotet mot vår inhemska miljö kommer från länder utanför
Sverige

Instämmer helt __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

Försök nu att svara på hur ofta du använder dessa transportmedel:

23. De senaste två månaderna har du åkt buss till arbetet/skolan:

� Inte alls � Mindre än
en gång i
månaden

� Ungefär en
gång per
månad

� Ungefär
två till tre
gånger i
månaden

� Ungefär en
till två gånger
i veckan

� Tre gånger
eller mer
per vecka

24. De senaste två månaderna har du cyklat till arbetet/skolan:

� Inte alls � Mindre än
en gång i
månaden

� Ungefär en
gång per
månad

� Ungefär
två till tre
gånger i
månaden

� Ungefär en
till två gånger
i veckan

� Tre gånger
eller mer
per vecka
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25. De senaste två månaderna har du kört bil till arbetet/skolan

� Inte alls � Mindre än
en gång i
månaden

� Ungefär en
gång per
månad

� Ungefär
två till tre
gånger i
månaden

� Ungefär en
till två gånger
i veckan

� Tre gånger
eller mer per
vecka

26. Hur ofta kör du i bil i centrala Göteborg?

� Inte alls � Mindre än
en gång i
månaden

� Ungefär en
gång per
månad

� Ungefär
två till tre
gånger i
månaden

� Ungefär en
till två gånger
i veckan

� Tre gånger
eller mer per
vecka

27. Har du tillgång till bil?

Ja � Nej �  �Gå till fråga 38

Här följer några frågor om din bil:

28. Är din bil miljöklassad?

� Ja, miljöklass 1
� Ja, miljöklass 2
� Ja, miljöklass 3
� Ja, men jag vet inte vilken miljöklass
� Vet ej

29. Vad tror du det innebär att bilen är miljöklassad (ange ett eller flera
svar)

� Bilen drar mindre bensin än genomsnittet
� Bilen släpper ut mindre avgaser än genomsnittet
� Bilen har katalysator
� Annat

30. Vad är enligt din mening det bästa sättet att minska miljöbelast-
ningen när man kör bil?

� Rask acceleration upp till den hastighet man vill köra i
� Köra som om det finns ett ägg mellan fot och gaspedal
� Följa trafikrytmen
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31. Läser du information eller artiklar om miljöfrågor?

� Ja, i tidningar
� Ja, i arbetet
� Ja, blandade källor
� Nej, jag läser mycket sällan om miljöfrågor

32. Om du visste om hur mycket du påverkar miljön när du kör bil skulle
det inverka på ditt körbeteende

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

33. Du skulle utan påbud bekosta miljöförbättringar av din bil om du
visste att den stör miljön

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

34. Du skulle ändra ditt körsätt (exempelvis hastighet - acceleration) om
du visste att detta ledde till mindre utsläpp

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

35. Du skulle investera i mer miljöanpassad bil om du visste att din bil
stör miljön

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

36. Du skulle byta transportmedel (till mindre miljöbelastande transport)
om du visste att din bil stör miljön

Instämmer helt :__:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

37. Samhället informerar tillräckligt om bilens miljöbelastning

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

Här följer några frågor om hur du tror man kan lösa miljöproblemet i
Göteborg:

38. För att lösa miljöproblemet i Göteborg behövs fler infartsvägar till
centrum?

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd
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39. För att lösa miljöproblemet i Göteborg behöver privatbilismen
minskas i innerstan?

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

40. Har du ytterligare förslag till lösning?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Här följer några frågor påståenden om bilister rent allmänt:

41. Du anser att bilister visst bekymrar sig om hur mycket de påverkar
miljön

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

42. Det vore önskvärt om bilisters miljöuppfattning ändrades

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

43. Du tror att det går att ändra bilisters miljöuppfattning

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

44. Du tror att det går att få bilister att köra på ett mera miljövänligt sätt

Instämmer helt: __:__:__:__:__:__:__:Tar helt avstånd

Slutligen några frågor om en skylt som fanns uppsats på S:t Eriksgatan från den
21 maj t o m den 23 juni. Skylten visade hur mycket avgaser din bil släppte ut.

45. Såg du skylten?

�Ja

�Nej�Tack för din medverkan
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46. Läste du information på skylten?

�Ja

�Nej

47. Förstod du budskapet?

�Ja

�Nej

48. Hur tydlig tycket du att skylten var i sitt budskap?

Mycket tydlig: __:__:__:__:__:__:__:Mycket otydlig

49. Hur värdefull är denna information för dig?

Mycket värdefull: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls värdefull

50. Hur väl överstämde informationen på skylten med vad du redan
visste om avgasutsläpp från din egen bil.

Mycket väl: __:__:__:__:__:__:__:Inte alls

51. Om du inte anser att informationen överstämde med vad du redan
visste trodde du då att din bil släppte ut mer eller mindre?

�Mer

�Mindre

49. Påverkade denna information din vidare körning?

�Ja

�Nej
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50. Om du svarade ja på fråga 49 på vilket sätt?

                                                                        Fortsätt gärna på nästa sida.

�HJÄRTLIGT TACK FÖR DIN
MEDVERKAN�
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Kommentarer om vägmiljön i Göteborg och skylten (fråga 40 och 53)

S:t Eriksgatan

200  Fråga 40 – På något sätt minska bilköerna.
193 Fråga 40 – Minska trafikljusen för snabbare framkomlighet = mindre av-

gaser. Synkronisering av ljus och grön våg.
199 Fråga 40 – Bättre genomfartstrafik. Eliminera köerna i rusningstid.
196 Fråga 40 – Storsatsning på alternativa bränslen. Storsatsning på kollektiv-

trafik. Låt lastbilstransporterna betala miljöstörningar.
191 Fråga 40 – 1. Se till at bussar från Torslanda använder genvägen genom

Lundbytunneln = snabbare restid och lägre miljöbelastning. 2. Se till att ta
bort zonindelningen av centrum. Mycket onödiga omvägar.

564 Fråga 40 – Försöka få genomfartstrafiken att mera gå utanför Göteborg.
Fråga 53 – Jag blev nöjd över att det blev så bra värden, så jag fortsatte att
köra lugnt och sansat som förut. Är man 73 år och har kört ca 9 000 mil om
året sedan 1951 så tycker jag att det räcker!

552 Fråga 40 – Bättre bussförbindelser.
387 Fråga 40 – Bussar som är eldrivna. Tullstationer.
903 Fråga 40 – Lägg fler P-A??? Vid Lilla Bonnashamn: Analysera bussarnas

utfart från Drottningtorget, d.v.s. framsida Centralen.
873 Fråga 40 – Kanske fler tunnlar. Snabbare rödljus korsningar som är sega

2–3 min. ibland. När jag bodde i L-A USA hade dom vid alla korsningar där
man svängde höger bara väjningsplikt trots att det var rödljus skulle varit
bra i Sverige med. Jag tänker mig för jag är väldigt lugn person inser att jag
tjänar kanske bara minuter på att stressa. Vad jag märkt är att trafikrytmen
blivit mycket stressigare på sista 10 åren. Både bland svenskar men främst
invandrare som har ett helt annat temperament. Har bott utomlands flera
tillfällen så jag vet.

763 Fråga 53 – Jag måste kontrollera koloxidutsläppet oftare eftersom jag inte
har katalysatorrengjorda avgaser. För övrigt samåker vi (hustrun) och jag i
hennes katalysatorrenande bil.

715 Fråga 40 – (Ut-)värdera dieseln på ett sakligt sätt. Sluta HINDRA fram-
komligheten. Fråga 53 – Eftersom många kunniga anser att diesel inte är
mer miljöbelastande än bensin, anser jag miljödebatten är oseriös. Anser att
jag gör MER för miljön med avseende på bilismen än många andra.

709 Fråga 53 – Bor i Göteborg.
705 Fråga 40 – Gode gud! Bygga ut kollektivtrafiken förstås! Skulle absolut

göra mig av med bilen om goda förbindelser fanns!! Återigen. Det handlar
om alternativ till att ta bilen! När det tar 1 timme med 4:an till stan och
15 min. med bil har jag inte alltid tid att åka vagn. Måste gå att göra något!
Det går fortare att cykla än att ta vagnen! Varför inte låta en chaufför köra
och någon annan ta betalt så att det blir flyt i spårvagnstrafiken. Nästan inga
vuxna åker, bara ungdomar och pensionärer. I Stockholm går det att åka
snabbt kollektivt. Måste skapa snabba goda alternativ till bilen om detta ska
kunna lösas!

563 Fråga 40 – Det kan vara bilförbud i centrala stan.
992 Fråga 40 – P-platser/-hus runt stadskärnan där p-biljetten gäller som färd-

bevis på buss och spårvagn. Fråga 53 – Lättade på gasen.
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940 Fråga 40 – P, bygga bort proppar, renare lastbilar/bussar, Förbileder. Ta
bort vägbulor.

974 Fråga 53 – Tror nog att alla skulle köra en bil av senaste modell om
pengarna fanns!! Skulle säkert också vara fler som köpte månadskort för
buss/spårvagn om bara dessa valmöjligheter fanns överallt. Här räcker det
inte ens med bara 1 bil/hushåll om båda arbetar på olika håll.

676 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken! Om det fanns en fungerande sådan
så skulle jag sälja bilen direkt!

617 Fråga 40 – Låt företagen övertyga sina anställda att ställa bilen oftare. Ett
miljöcertifierat företag ska inte hjälpa till att smutsa ner Göteborg. Som
hjälp till detta försvårar vi bilavdragen ytterligare och ökar avdragen till och
från jobbet rejält för buss och cykel.

145 Fråga 40 – Billigare och mer utbyggd kollektivtrafik. Stora parkeringar
utanför stan.

868 Fråga 40 – Ta bort alla gupp (farthinder). Öppna alla avstängda och enkel-
riktade gator så blir det mindre köer i stan.

864 Fråga 40 – 1 – minska trafiken i centrum. 2 – höja lokaltrafiken (bussar,
spårvagnar, taxi). 3 – skaffa mer parkering omkring Göteborg.

761 Fråga 40 – Bättre förbifarter för genomfartstrafik i Göteborg.
348 Fråga 40 – Kringled för att slippa genomgångstrafiken i stan, vilket skulle

minska miljöproblemen.
344 Fråga 40 – Mitt jobb som ansvarig för Göteborgs kommun att samla/mäta

trafikflödet i Göteborg vet att det stora trafikproblemet är in-/ut-pendling till
Göteborg.

329 Fråga 40 – Infartsparkeringar och fria tättrafikerande bussar in till centrum.
274 Fråga 40 – Mindre bilköer på lederna förbi Göteborg.
222 Fråga 40 – Bara taxi, budbil och kollektivtrafiken i centrala Göteborg.
467 Fråga 53 – Att min bil inte låg över gränsen.
304 Fråga 40 – Utbyggd och gratis kollektivtrafik.
210 Fråga 53 – Då skylten finns ½ km från min bostad ger skylten för höga vär-

den på min bils motor då den ännu ej kommit upp i arbetstemperatur = fel
info.

187 Fråga 40 – En genomfartsled E20–E6 som inte går genom Göteborg utan
vid sidan om.

589 Fråga 40 – Ta bort onödiga enkelriktade gator så slipper man köra flera
kvarter extra.

553 Fråga 40 – Vägskatt, vägtullar för att köra in i stan.
724 Fråga 40 – Avskaffa dieselkrånglet – sänk skatten. Dieseln = mindre för-

brukning och ny grön diesel är miljövänlig.
718 Fråga 40 – Öka parkeringarna så folk slipper åka runt och leta. Bygg ut

vägnätet. Fråga 53 – Man kör lugnare.
706 Fråga 40 – Så länge kollektivtrafiken är så urusel som den är kommer

bilarna ej att minska i stan. Finns alltså bara en sak att göra. Det skulle vara
meningsfullt att åka kollektivt.

707 Fråga 40 – Bättre, bl.a. mer frekvent kollektivtrafik med gratis p-plats för
anslutande bilar. Fråga 53 – Blev medveten om skillnaderna i avgaserna vid
olika ”gaspådrag”.

692 Fråga 40 – Bygg fler broar till Hisingen. Ta bort vägbulor. Fråga 53 – Nej,
men jag blev irriterad över sådana här fånerier. Bättre att lägga pengarna på
att bygga bort dåliga trafiklösningar.
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654 Fråga 40 – Fler P-platser, färre enkelriktade gator, färre gupp, så behöver
bilisten ej åka runt och leta P-plats eller köra omvägar pga. enkelriktade
gator och utan gupp ett jämnare körsätt.

641 Fråga 53 – Jag fortsatte att köra ”med ägg mellan foten och pedalerna”.
587 Fråga 40 – Tunnel helt eller delvis Kallebäck-Lindholmen. Ny bro över

älven uppströms den nuvarande vid Tingstad.
551 Fråga 40 – Bygg ut den spårbundna kollektivtrafiken.
519 Fråga 53 – Man har tagit bilen mer sällan till jobbet.
494 Fråga 53 – Inte gasa så mycket.
476 Fråga 40 – Separera olika trafikutslag, färre rödljus, färre vägbulor = skapa

bättre genomströmning.
289 Fråga 53 – Jag kontrollerade bara att bilen var OK. Jag kan praktiskt taget

inte köra snålare, renare eller tystare med den bil jag har och min med-
vetenhet har hela tiden varit hög.

275 Fråga 40 – Skapa säkrare, tryggare och trevligare spårvagnar – även till
ytterområden.

258 Fråga 40 – Höj bensinskatten!
179 Fråga 40 – Betydligt bättre/snabbare kommunikation med allmänna

transportmedel typ tåg/buss.
177 Fråga 40 – Trevliga gågator.
531 Fråga 40 – Mer broar över älven. Led trafiken utanför Göteborg.
604 Fråga 40 – Bygg bort problemet vid Tingstadstunneln, all trafik skall inte

passera Olskroksmotet. Fråga 53 – Skaffar mer info om ”Ecodriving”.
556 Fråga 40 - Gräv ner spårvagnarna.
547 Fråga 40 – Att ändra arbetstider för olika kontor och verksamheter så att

köbildning minskar runt kl. 7.30–8.30.
396 Fråga 40 – Parkeringshus i anslutning till kollektivtrafiken. Betald biljett =

gratis busstransport till centrum. Fråga 53 – Att köra lugnt och följa
trafiken. Att gärna ligga lite under hastigheten. Att stressa mindre???

384 Fråga 40 – Bygg ut vägnätet så inga köer kan uppstå. Broar, tunnlar.
349 Fråga 40 – Trafikljusen skall styras mer beroende på var det uppstår köer.

En bro/tunnel till över/under Göta Älv. Inga biltullar tack! De är fruktans-
värt orättvisa beroende på var du bor och jobbar! Vissa knutpunkter borde
byggas om! Järntorget blev inte så himla bra!

332 Fråga 53 – Att man kommer lika fort fram med jämn hastighet.
269 Fråga 40 – Programmera om de signalreglerade korsningar där kollektivtra-

fiken har företräde (=OK i sig) så att signalcykeln tar vid där den slutade i
stället för att fortsätta ”i realtid”. Fråga 53 – Jag får en ”gratis” diagnos av
min bil, vad gäller avgasrening. Det tar verkstan 500 kr för!

241 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken!! Fler bussar och spårvagnar och
billigare att åka med. Det är för dyrt idag och tar för lång tid. Det tar 20 min.
med bil och över 50 min. spårvagn. Konstigt att man väljer bil!

731 Fråga 40 – Bättre flyt. Förhindra köbildning.
252 Fråga 40 – Tätare och billigare kollektivtrafik. Åker gärna kollektivt om det

är smidigt. Fråga 53 – Jag körde förbi flera gånger på olika sätt och fick
”bevis” på att om jag kör lugnt så blir det mindre utsläpp och gasar man på
blir det mycket mer utsläpp. JÄTTEBRA GREJ!

752 Fråga 40 – Bygg Tingstadstunneln som det var tänkt från början. Det vill
säga med 4 filer i varje rör. Idag trycks 4 filer ihop till 3.
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640 Fråga 40 – 1. Förbättra kollektivtrafiken – tåg, buss, spårvagn. 2. Smidigare
biltrafik.

590 Fråga 40 – Billigare allmänna kommunikationsmedel. Gör en eller två
broar mellan Hisingen och Göteborg.

847 Fråga 40 – Skippa zonindelning av trafiken. I vissa lägen måste man köra
3 km för att flytta sig ”fågelvägen” 200 m. Hur miljövänligt är det?? Fråga
53 – Man sänker farten!

991 Fråga 40 – Ta bort spårvägens företräde i korsningar.
700 Fråga 40 – Bättre kringvägar. Förbättra kollektiva alternativ, gratis taxa,

turtäthet, tvärgående linjer. Detta var en enkät som ställde frågor för att få
vissa svar. Vinklad skulle man kunna säga.

729 Fråga 40 – Ny bro/tunnel över/under Göta Älv! – Mer pengar till vägarna!
743 Fråga 40 – Några större ”ostörda” leder såsom Allén. Ta bort vägbulor som

leder till bilförstöring, husvibrationer och onödigt många accelerationer.
737 Fråga 40 – Fria spårvagnsresor i innerstaden.
738 Fråga 40 – En ny bro mellan SKF och över till Stockholmsvägen!
659 Fråga 40 – Ta bort alla farthinder och gupp!
712 Fråga 40 – Tag bort vägbulor! Fråga 53 – Jag skall köra mer rytmiskt.
000 Fråga 40 – Särskilda filer för taxi med persontransport. Fråga 53 – Var in-

lagd på sjukhus för operation vid den aktuella tidpunkten, och har inte
kunna köra förrän nu.

839 Fråga 40 – Bättre och tätare kollektivtrafik med egna filer på de stora in-
farterna till Göteborg.

744 Fråga 40 – Staden måste värna om en bättre miljö. Minska privata och
kommersiella fordon med bensin och dieselmotorer kraftigt.

143 Fråga 40 – Förbättra buss- och spårvagnstrafiken, underlätta bilkörning i
innerstaden för att minska köer om inte buss och spårvagnstrafik förbättras.
Fråga 53 – Tänker mer på att planera körning för att slippa hastiga in-
bromsningar och accelerationer.

159 Fråga 40 – Billigare lokaltrafik, det gäller att få folk att överge bilen, det är
främst ett bekvämlighetsproblem. Man måste kunna visa att det är billigt att
åka lokaltrafik. Fråga 53 – Det är alltid intressant att se, mitt jobb ligger så
jag passerade skylten dagligen.

713 Fråga 40 – Led trafiken utanför centrum.
475 Fråga 40 – Fri kollektivresa till och från arbetet, t.ex. 6.00–9.00 och

15.30–18.30. P-platser utanför stan.
621 Fråga 53 – Det är omständigheterna som avgör om man kan köra mera

miljövänligt. (Ett ex. att man har bråttom) eller få sitta i köer.
835 Fråga 40 – För ca 10 år sedan hade jag en bil som gick på gas då höjde

staten skatten så att det ej var lönande. ”Sänk skatten på gas” då hjälper
staten miljön.

618 Fråga 40 – 1) Ta bort gupp och enkelriktningar så att trafiken kan flyta
jämt. 2) Öka parkeringsplatserna så bilarna inte behöver köra runt i timmar
för att parkera. 3) Gör parkeringarna billigare så det är mer lönsamt att
parkera än att köra runt. 4) Förläng parkeringstiderna så man inte måste köra
bilen till en ny parkeringsplats. 5) ”Lappa” inte bilister som lyckats hitta en
parkeringsplats som inte stör trafiken.

83 Fråga 40 – Nya ringleder för att avlasta E6–E20 genom stan. Nya för-
bindelser Göta Älv för att få bort proppar i nuvarande tunnel + broar.

505 Fråga 40 – Få bättre flyt i trafiken. Så få stopp/starter som möjligt.
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257 Fråga 40 – Öka tillgängligheten till centrum med stora gratisparkeringar
utanför ringen med direktbussar till kärnan (city).

668 Fråga 40 – För kollektivtrafik, tätare turer, höjda p-avgifter (och då menar
jag verkligen höjda) biltullar, förbud mot privatbilism i stora delar av inner-
stan. Bilarna måste bort från stan. Det är outhärdligt som det är nu.

732 Fråga 40 – Minska antalet trafikhinder, ”gupp”, det är miljöfientligt att
bromsa och gasa. Fråga 53 – Jag tänkte att ”de” bryr sig!

506 Fråga 40 – Billig kollektivtrafik med täta turer. Billig storparkering på
strategiska platser, jämför stormarknaden, i stan.

536 Fråga 40 – Vägtullar + vägavgifter. Fråga 53 – Mer information = större
bilvett. För närvarande alldeles för lite information rörande bilismen + väg-
val.

285 Fråga 40 – Någon typ av markering, för bilar registrerade på boende i
innerstaden. Svårt att komma in och ut annars, vid begränsning.

442 Fråga 40 – Flera och billigare p-platser i innerstan.
986 Fråga 40 – Biltullar, gratis för samåkare/>2 pers i bilen. Ordentlig kring-

led/tunnlar E6 förbi centrum.
842 Fråga 40 – Ja. Undvik köer t.ex. vägarbetet vid Gårda har hållit på i flera

år! Snabba transporter = mindre utsläpp. Inga transporter alls = död stad.
Fråga 53 – Man försöker väl alltid köra med minsta möjliga utsläpp. Har
varit i Bangkok och det är inte skönt, men jag har varit i avfolkningsbygder
också och det är nog fasen värre. Bygg en stad som lever. Tack!

645 Fråga 40 – Bygg fler förbindelser över Göta Älv. Trafiken från norr bör nå
Boråsvägen utanför stan.

466 Fråga 40 – Kilometerköer skapar stora miljöproblem/utsläpp, tunnlar under
jord och bra kollektivtrafik och helst mycket billigare än den som finns idag.

117 Fråga 40 – Ytterligare älvöverfarter samt dragning av E20, E6 utanför stan.
756 Fråga 40 – Hybridbilar subventioneras. Tunnelbana i Göteborg. Mer kärn-

kraft.
646 Fråga 40 – Mindre avstängda gator.
584 Fråga 40 – 1) Bygg alternativ till spårvägen dvs. luftburen. 2) Bygg fler

pendelpark.
113 Fråga 40 – Enda sättet att minska bilar i innerstan är att ta ut avgifter/väg-

tullar.
141 Fråga 40 – Ökad forskning och utveckling av motorer dvs. källor som

reducerar den negativa miljöpåverkan.
802 Fråga 40 – 1) Ta bort – Kör varje dag Liseberg – Tingstadstunneln +

Hisingssidan Tingstadstunneln. 2) Flytta Stenaterminalen till Hisingen. 3)
Bygg ny bro/tunnel öster/norrut om tunneln. 4) Bygg ut ringled öster/norrut
från Göteborg. När slutar vägarbetena på E6 i Göteborg och Mölndal?

781 Fråga 40 – Bort med alla vägbulor. Grön våg för bilarna – kan stanna –
miljövänliga spårvagnar – taxi i kollektivfilerna.

359 Fråga 40 – Mer parkeringar! Fråga 53 – Tänkte på min körning!
105 Fråga 40 – Inför Europa-priser på nya miljöanpassade bilar (Idag!).
576 Fråga 40 – Folk behöver lära sig använda blinkers i tid och inte alldeles

före dom ska svänga.
515 Fråga 53 – Försöker köra lite ”mjukare”.
229 Fråga 40 – Underhåll vägar och gator. Bygg ut – broar – vägnät kring

staden.
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427 Fråga 40 – Vägtullar för bilism utom nyttotrafik avgiftsfri buss och pendel-
trafik alt. avgiftsfri vid kända trafikstockningar.

647 Fråga 40 – Subventioner till nya miljövänliga bilar och ”straffavgifter” för
gamla rishögar.

296 Fråga 40 – Bättre leder runt Göteborg. Bättre cykelbanor. RME. Ta bort
alla gupp som gör att man gasar och bromsar hela tiden – poliskontroll
istället!

379 Fråga 40 – Bättre cykelvägar!
230 Fråga 40 – För att lösa miljöproblemet i Göteborg först. Spärra Göteborgs

Centrum mot alla sorter av bilar utom spårvagn som i Prag. Bara dom som
bor i centrum, kan komma hem med deras bil. Fråga 53 – Att jag får inte
gasa så mycket när jag kör och inte köra för fort och inte köra hela tiden i
centrala Göteborg.

546 Fråga 40 – Bättre ”ringleder”.
932 Fråga 40 – Parkering utanför city med bussning in i city.
154 Fråga 40 – Bättre kommunikationer. Mera tillgänglighet.
445 Fråga 40 – En till bro eller tunnel över Göta Älv.
512 Fråga 40 – Färre stopp och rödljus.
279 Fråga 40 – Billigare kollektivtrafik och utöka långtidsparkeringen i centrala

staden.
525 Fråga 40 – Varför inte satsa mer på miljövänligare bilar, typ elbilar eller

hybridbilar. Varför gör man inga skattelättnader eller subventionerar dessa
bilar?

513 Fråga 53 – Den fick mig medveten om att mitt körsätt visst har betydelse
för miljön.

157 Fråga 53 – Se mitt svar fråga 30 – Köra som att det finns ett ägg mellan fot
och gaspedal.

862 Fråga 40 – Möjligen kan en stadsplanering med bostäder och arbets-
platser/industri optimeras genom att transportarbetet minimeras. Ekono-
miska betingelser som gör att detta måste dock ses i både lokalt, regionalt
och globalt perspektiv.

710 Fråga 40 – Separera tåg och spårvagnar från all övrig trafik! (Helst: Lägg
ned spårvagnarna). Håll isär biltrafik och gående!

987 Fråga 40 – Avgasfria bilar.
588 Fråga 40 – Vi måste få en ny förbindelse mellan Göteborg och Hisingen.

Då kommer miljön att bli mycket bättre. Alla timmar som bilarna står stilla
idag i köer är ett minne blott.

140 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken.
377 Fråga 40 – Bättre kollektivtrafik. Särskilda filer för busstrafiken.
410 Fråga 40 – Bättre kollektivtrafik. Göteborg väster till Hisingen utan omväg

via centrala Göteborg. Billigare månadskort.
437 Fråga 40 – Bygg en ny tunnel – så vi slipper dessa köer morgon och kväll.

Stan håller på att bli uppdelad norr/söder.
339 Fråga 40 – Bättre tillgänglighet till buss/spårvagn. Bättre möjlighet till fri

parkering vid infarterna till Göteborg och kommunikationer därifrån. Ge
alla med barnvagn fritt på buss/spårvagn.

242 Fråga 40 – Billigare buss och tåg till jobbet så att man inte behöver köra bil
till och från jobbet.

778 Fråga 40 – Ny överfart över Göta Älv. Förbindelse mellan E20 och R45.
Led öster Göteborg Angered Åby.
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703 Fråga 40 – Det är fullkomligt meningslöst att begränsa bilismen i innerstan
om inte detta kompletteras med en ordentlig satsning på miljövänlig kollek-
tivtrafik som förmår att svälja en ökad efterfrågan på dessa.

3 Fråga 40 – Flaskhalsarna måste bort. Tätare och billigare buss och spår-
vagnar.

634 Fråga 40 – Vägtullar. Höjt bensinpris (gärna 15 kr/l). Tätare spårvagns-
trafik. Lägre taxa. Små bussar för ”tvär trafik” t.ex. Angered, Berg-
sjön/Kortedala. Stimulera ungdomar att åka kollektivt ”0-taxa” för dagis-
grupper och ”skolklasser”.

502 Fråga 40 – Minska köbelastning på lederna. Fråga 53 – Man accelererar i
långsammare takt.

192 Fråga 53 – Tänker på när jag kör!
1003 Fråga 40 – Mera tunnlar och rondeller det bästa som finns.
197 Fråga 40 – Mer spårburen trafik – ingen busstrafik parallellt med järn-

väg/spårväg.
997 Fråga 40 – Led om trafik genom tunnel.
655 Fråga 53 – Körsätt: Hastighet – acceleration.
200 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken!!! Fler avgångar. Det tar längre tid

att åka buss (p.g.a. byten) än att cykla till jobbet (10 km). Bil går snabbast.
93 Fråga 40 – Bygg E6 utanför.
240 Fråga 40 – Mer spårvagnar tätare turer och infartsparkeringar med direkt-

ansluten spårväg till centrum, parkering och spårvagnsbiljett i samma paket
för hela ”familjen” (alla i bilen).

450 Fråga 40 – Ny broförbindelse.
397 Fråga 40 – Bredare och bättre kollektivtrafik.
152 Fråga 40 – I fler infartsvägar måste en ny bro/tunnel för Göta Älv inklu-

deras liksom breddning av E6:an hela vägen genom stan.
789 Fråga 53 – Kör saktare. Accelerera mjukare vid grönt ljus. Följer trafik-

rytmen bättre. Idag åker jag kollektivt till arbetet och kör bil endast på
helgerna.

451 Fråga 40 – Prioritering av genomfartsleder och ny förbindelse över Göta
Älv.

507 Fråga 53 – Nej, men det är ju alltid bra att få det bekräftat – att körsättet på-
verkar bränsleförbrukning, avgaser etc.

373 Fråga 40 – Mera synkroniserade signalljus. Mindre vägbulor som orsakar
ständiga inbromsningar och accelerationer och medför större bensinför-
brukning som försämrar miljön. Mera gångtunnlar som minskar ojämn
körning.

333 Fråga 40 – Lättillgängliga parkeringar.
308 Fråga 40 – Det vore bra med vägtullar/avgifter in i Göteborg. Bra med

smalare vägar där bilarna inte får/kan köra fort. Dumt med motorvägar i
staden! Gratis kollektivtrafik för barn/ungdom/pensionärer alternativt
familjerabatter ex.vis. halva kostnaden för vuxen som reser med barn. Vår
familjs bilresor är körning av barn till olika aktiviteter. Minska kostnaderna
för kollektivtrafik t.ex. familjerabatter etc. Fråga 53 – Jag fortsatte att köra
lugnt, medveten om att jag ska det, och inte accelerera i onödan etc.
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764 Fråga 40 – Bussar och spårvagnar får företräde vid trafiksignaler. Detta gör
att bilar står med motorn på längre tid eftersom buss/vagn har gröntid. Låt
ljusen vara synkade i trafiken, turer inkluderat buss/vagn. Logiskt sett bör
miljöbelastningen jämna ut sig. Titta på Stampbroarna/Polhemsplatsen och
Nils Ericssonplatsen/Nordstan (övergångsstället).

528 Fråga 53 – Jag kör mer miljöanpassat!
595 Fråga 40 – Fler och billigare P-platser i och nära centrum. Ljussignaler som

skiftar med kortare intervall. Ekonomiska bidrag som gynnar försäljning av
miljövänliga bilar. Minskat transportbehov genom att inte placera arbets-
platser o.dyl. i centrum.

663 Fråga 40 – Minska ”farthinder”, dvs. två filer blir en, vägarbeten. Arbeta
mot ökad bättre bussförbindelse från Västra Göteborg till Sahlgrenska. Köer
på Dag Hammarsköldsleden = miljöutsläpp! Ang. frågorna!: Det spelar väl
ingen roll vad jag som ”bilist” gör om inte Göteborg underlättar för mig så
att jag slipper sitta i bilkö med avgaser!! Som följd! Bygg ut kollektivtrafik
utan farthinder!

782 Fråga 40 – Att göra mer genomfartsleder.
472 Fråga 40 – Minska priset på månadskort. Fråga 53 – Jag kommer köra

bilen vid behov.
762 Fråga 40 – Förenkla parkeringsmöjligheterna och tillfarterna så att man

slipper åka långa vägar för att komma in, hitta parkering och komma ut.
750 Fråga 40 – Bättre kollektivtrafik från ytterområden, fler pendeltåg. Passa-

gerarfärja direkt från Öckerö till centrum. Fler bussfiler så det går snabbare
att åka buss än bil. Fler bussturer (även ute på öarna).

741 Fråga 40 – Fler pendelparkeringar. Fler bussar och körturer för att få folk
till centrum. Kris blir det vid Götatunneln. Bättre förbindelser eller snabbare
trafikering mellan Saltholmen Göteborg för oss som börjar kl. 06.00.

594 Fråga 40 – Arbetstider på fabriker o.dyl. skall avsevärt uppdelas med stora
skillnader så att trafiken löper fritt.

917 Fråga 40 – Genomfartsleder över älven.
436 Fråga 40 – Man skall vara konsekvent i handlandet. Antingen ingen bilism

alls eller obehindrad bilism. Farthinder av alla dess slag verkar ofta vara ren
idioti! (Tänk på utsläpp och utryckningsfordon)!

476 Fråga 53 – Till viss del.
497 Fråga 40 – Bilfritt centrum.
824 Fråga 53 – Ta det lugnt!
644 Fråga 40 – Sänka skatten för de som kör miljöklassbilar. Fråga 53 – Att

man får mer kunskap om miljön och annat.
288 Fråga 53 – Man tänker på avgaserna och dess betydelse direkt efter, men

efter en stund har man glömt allt. Det är viktigt att ge oss intentioner hela
tiden. Så vi inte glömmer.

622 Fråga 40 – Obligatorisk utbildning i Eco-driving på körkortsutbildningen.
Förbättra utfarter från staden. Förbjud dieseldrivna och ej katalysatorför-
sedda fordon i centrum.

311 Fråga 40 – Bättre planering av vägar i Göteborg, skulle minska köbild-
ningar och därmed förbättra miljön.

294 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken. Tag bort hinder för bilismen.
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416 Fråga 40 – Sluta försvåra för bilisterna så mycket i innerstan, det leder ju
bara till ännu mer utsläpp av att stå fast i köer, lämna företräde till alla
cyklister, stänga av gator helt plötsligt, enkelrikta gator helt plötsligt. Fråga
53 – Vill bara tillägga att skylten kunde ju inte mäta ordentligt med tanke på
alla köer som alltid var där p.g.a. vägarbetet kring 5:an samt centralstatio-
nen. Sätt den gärna på en mer rättvis plats nästa gång. Tack.

198 Fråga 40 – Inga motorvägar i Göteborg. Lägg dom utanför. Fråga 53 –
Köra mjukare!

524 Fråga 40 – Att åka med varandra.
197 Fråga 40 – Ta bort de s.k. vägbulorna. Dessa är ej förenliga med miljö-

tänkande.
956 Fråga 40 – Ersätt trafiksignaler med en modern trafikstyrning (trafik-

signaler).
883 Fråga 40 – Låta budbilar etc. köra i bussfiler på vissa ställen.
270 Fråga 40 – Lägre priser på tåget! Tåg är trevligt! Det finns inte tillräckligt

bra alternativ till bilpendling för de som bor ”utsocknes”. Bygg ut järn-
vägen! Fler avgångar med tåg och buss behövs. Det är inte bara bilarna som
är problemet, det är vårt behov av kommunikation. I staden åker jag spår-
vagn, promenerar eller cyklar.

336 Fråga 40 – Bygg fler p-platser.
812 Fråga 53 – Blev förvånad, lättade på gasen.
394 Fråga 40 – Se till att det finns vettiga kringfartsalternativ.
263 Fråga 40 – Tidsbegränsning. Matarbussar. Lånecyklar. Mindre tunga trans-

porter.
966 Fråga 40 – Bygga ut ringväg, så att trafiken inte leds genom stan.

Fråga 53 – Kör mjukare!
98 Fråga 40 – Fler filer förbi stan.
167 Fråga 53 – Sänkte hastigheten.
845 Fråga 53 – Genom att köra ”lugnare”.
937 Fråga 40 – Nya leder runt stan. Bygg om Tingstadtunneln.
259 Fråga 40 – Vägtullar.
759 Fråga 40 – Laga befintliga vägar. Sluta bygga om och stänga av infarts-

lederna.
879 Fråga 53 – Mjukare körning.
580 Fråga 40 – Andra energislag.
632 Fråga 53 – Lugnare tempo.
340 Fråga 40 – Mer och bättre kollektivtrafik och billigare nu kostar den lika

mycket som bilen när vi är två som åker!!
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Brantingsmotet

169 Fråga 40 – 1. Använda spårvagn, elbuss till centrum. 2. Parkplatser mera
utanför centrum ev. garageplatser ”sponsrade” av affärer. Fråga 53 – Jag
försöker alltid ha ett ”ägg” mellan foten och gaspedalen. Tyvärr är avståndet
mellan upplysningsskylt och tavlan för kort (kurva) samt bilkö förkortar.

175 Försöker köra på ett ”mjukare” sätt.
362 Fråga 40 – Fler filer. Ej så långa spårvagnsfordon. Ej så långa bussar.

Trafikljus som går i rytm.
180 Fråga 40 – Fritt åkande med allmänna transporter, buss, spårvagn – ofta

och dygnet runt. Gratis.
264 Fråga 40 – En ny älvförbindelse!
286 Fråga 48 – Skylten var enligt mig felplacerad. Den förorsakade snabba in-

bromsningar precis efter kurvan. Många som såg skylten ställde sig på
bromsen innan dom såg vad det var!

290 Fråga 40 – Ändra människors vanor, demokratisk fördelning av den liten
syra som är kvar på jorden mellan människor och maskiner. Länge leve
gamla livet. Började före industrins inträde på jorden. Det var utan anmärk-
ning. Vi lever helt fel idag. Huvudsaken är livsstilen, sedan industrins
början har det skett mycket fel för det vanliga livet på jorden. Allting tyder
på att vi lever mycket dåligt. Den europeiska generationen tror på det som
de har ärvt och de tror det är det naturliga livet som de har. De har svårt att
skilja mellan naturliga och syntetiska. Men det är lättare att behålla livs-
stilen hos tredje världen. Hjälpa dem att behålla det goda som de har och
utveckla det utan att göra samma fel att se pengar överallt och det ska vara
motivet för samarbete.

327 Fråga 40 – Gratis parkering strax utanför Göteborg, billig pendeltrafik till
centrum, och ofta.

328 Fråga 40 – Ja, flera vägar som kan koppla E6 och 45 utan att passera
Göteborgs Centrum. Fråga 53 – Genom att kunna göra något åt detta så att
min bil skall ha mindre utsläpp eller lära mig köra på ett sätt så att kunna
påverka miljö.

331 Fråga 40 – Alla stora leder går igenom Göteborg, lös så att tung trafik inte
måste köra igenom stan. Mer överfarter över älven, så minskar kör-
sträckorna.

339 Fråga 40 – Bättre genomfartsleder så att trafiken flyter bra även vid hög
belastning. Fråga 53 – Skylten fungerade inte när jag passerade den.

206 Fråga 40 – Bilfria zoner. Bilfritt innanför Vallgraven.
241 Fråga 40 – Man löser naturligtvis inte miljöproblemet med bättre infarter

till Göteborg men man minskar ju bilköerna och därmed avgaserna. Bättre
och snålare bilar behövs. Fråga 53 – Jag har svårt att tro att det är möjligt
att mäta en enskild bils utsläpp när bilarna ligger så nära varandra. Dess-
utom måste ju vindriktningen påverka mätningen. Jag tror att mätstationen
finns där för att man skulle ”vakna till” inte för att göra en korrekt mätning.

246 Fråga 40 – Lägre skatter på drivmedel för yrkestrafik. Fråga 53 – Lugnare
körning.

249 Fråga 40 – Få Swebuss att sköta sina åtaganden eller byt bolag, bussar som
ofta uteblir utan information. Detta är enda anledningen att jag kör bil!!!!
Provade att åka spårvagn och buss knappt ett år, men gav upp. SWEBUSS –
Usel/obefintlig trafikinformation när bussar uteblir, vilket är ofta! Tid-
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punkten (trafikinfo) vet aldrig något som gäller Swebuss, men vagnarna har
dom 100 % koll. Bussarna har ofta allvarliga brister som är direkt trafik-
farliga! Dessa brister ”rullar” vidare vecka efter vecka trots att man har
påpekat för föraren. Bussarna uteblir så ofta att det är omöjligt att passa
tider på jobbet (möten m.m.). Varför stänger man en väntsal (Hj.brant) när
det blir kallt för att uteliggare lägger sig där ibland, är det en förhoppning att
de ska frysa ihjäl och så är problemet löst? Fråga 53 – Kall motor ger
”höga” avgaser, olycklig placering av mätning för min del.

252 Fråga 40 – Ändrade arbetstider så att trafiken inte skall ske på samma tid-
punkt 07.30–08.30. Fråga 53 – Minska farten.

254 Fråga 40 – Kan man minska tomgångskörningen (stopp i trafiken) vore det
positivt. Se till att trafiken flyter, inte står still i stan.

262 Man tänkte efter en stund innan man återgick i den vanliga rytmen.
265 Fråga 40 – Färre rödljus och förstås färre köer, där bilar står på tomgång

utan att komma dit de ska. Färre vägbulor, där alla saktar ner och accelererar
direkt efter. Men det måste vara samma information och i rimlig jämförelse
med andra utsläpp. Källor! (Det får inte låta som att bilismen är fruktans-
värd av andra källor släpper ut mycket mer ..). Fråga 53 – Skylten var av-
stängd båda gångerna jag åkte förbi. Jag fattade inte riktigt vad som skulle
visas på den, men det hade varit kul med ett värde för vår bil.

266 Fråga 40 – Det bästa vore om giftigheten i avgaserna kunde minskas.
Många kan inte vara utan bilen. Fråga 53 – Det är en påminnelse hur viktig
miljön är. Kör gärna den gamla vägen till Ljungskile istället för motorvägen
(E6) för att slippa få in avgaser från en tätare trafik på motorvägen. På
promenader väljer jag gärna vägar som ligger en bit från trafiken.

269 Fråga 40 – Sänkt skatt och inför vägtullar.
172 Fråga 40 – Spårvagn och buss = avgiftsfria. Fråga 53 – Körde ”lite”

lugnare!
242 Fråga 40 – Bygg ut vägarna.
464 Fråga 40 – Problemet är att för många kör genom Göteborg för att komma

dit de ska åka. Bygg därför bättre ringleder och på rätt ställe. Exempelvis
RV40 från Borås som mynnar ut mitt i Göteborg istället för att grenas ut vid
Landvetter för att slippa mer genomfartstrafik än nödvändigt. Denna ”nya”
led skulle med fördel också kunna användas av trafik på E6:an som kommer
från norra Bohuslän och som skall till Halland. Därmed minskar också
trafikstockningarna på Gårdaleden vilket ger betydligt bättre miljö för både
Göteborgare och trafikanter.

456 Fråga 40 – Billigare transporter från parkeringar utanför centrum.
Fråga 53 – Försöka att köra mindre och saktare.

267 Fråga 40 – Bättre kollektivtrafik.
297 Fråga 40 – Bro/tunnel från Hisingen.
298 Fråga 40 – Lär dig köra eccodriving.
390 Fråga 40 – Skapa bättre och effektivare kringleder. Fråga 53 – Mätningen

visade vikten av att inte accelerera för snabbt.
46 Fråga 40 – Smartare vägnät för att undvika köbildningar, ÄVEN under rus-

ningstid! Flackare vägbulor som man inte behöver tvärstanna för att glida
över. Bättre parkeringsmöjligheter! Ta bort spårvagnarna!

55 Fråga 40 – Lägg all tung genomfartstrafik i en slinga utanför stan!
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59 Fråga 40 – Bygg så trafiken flyter istället för proppas igen. Möjligen
passerkort. Innerstan kan ”dö ut” om det blir för krångligt, folk kör bil till
köpcentra istället ex: Backaplan, Göfab, Kållered.

60 Fråga 40 – Nolltaxa. Lokaltrafiken. Ringleder.
132 Fråga 40 – Jag anser att det borde gå att köra i city på ett mer funktionellt

sätt än idag eftersom vi ändå kommer att ungefär ?? bilar i city med när-
område borde det vara bättre om de kom ur, efter uträttat ärende, på ett
snabbare sätt.

247 Fråga 40 – Stora infartsparkeringar med busslinjer till C i ? från E6. Varvs-
området i Boda mellan Prem Toppen och älven transportgator. Fråga 53 –
Ny väg från E20 till Kviberg tunnel under Kortedala med stigning över järn-
vägen bro över älven då den trafiken ej belastar E6 Tingstadstunnel. Häng
på 2 filer på järnvägsbron till Uddevalla.

291 Fråga 53 – Visade olika information vid olika tillfällen beroende av hur
stark trafiken var. Bättre värde när jag var ensam trafikant.

432 Fråga 40 – Bilpass för att få köra i centrum. Fråga 53 – Skylten är en
trafikfara då alla tittar där och ej på vägen.

428 Fråga 40 – Bredda gatorna, ta bort cyklister från gatorna, asfaltera på
nätterna ev. fler broar och tunnlar över Göta älv eller helst asfaltera hela
älven.

280 Fråga 40 – Bygg ut Tingstadstunneln eller en överfart till vid Stigcenter.
27 Fråga 40 – Led trafiken runt stan, inte igenom. Ny motorväg förbi (E6–

E20).
386 Fråga 40 – 1) Bättre genomfarter t.ex. Marieholmsbro. 2) Ej tillåtet köra bil

utan katalysator. 3) Bygg ut motorgasnätet. 4) Premiera miljöklassade
fordon.

389 Fråga 53 – Det är alltid bra att veta att bilen är i god kondition.
404 Fråga 40 – Billigare kollektivtrafik från Härryda. Tätare turer. Slippa byten.
405 Fråga 40 – Bygg fler alternativa vägar till Tingstadstunneln, E6 utanför

centrala Göteborg, t.ex.
459 Fråga 40 – Pendelparkeringar i utkanten av Göteborg i kombination med

täta avgångar till Göteborg med t.ex. elbussar.
465 Fråga 40 – Bygg om lederna runt Göteborg så att man inte behöver åka

genom stan. Fråga 53 – Man fattar att man får hålla tillbaka lite på gasen.
Sunt förnuft.

277 Fråga 40 – Undvika att äldre bilar kör i trafiken, då de släpper ut mer än lite
nyare fordon. Fråga 53 – Jag undviker att accelerera hastigt!

281 Fråga 53 – Man blir medveten om att hög hastighet släpper ut mer för-
orenat. Borde finnas på fler ställen.

282 Fråga 40 – Bygga vägar nya broar ut från Göteborg. Ni kan använda kaffe-
pengar till rätt miljö. Fråga 53 – När man ser såna skyltar man tänker på
miljö mera.

350 Fråga 40 – Kringled utanför och runt Göteborg.
87 Fråga 40 – Utöka och förbättra kollektivtrafiken. Bättre framkomlighet för

bussar – attraktivare att åka kollektivt. Lägre priser. Fråga 53 – Kör lugnare
och jämnare!

90 Fråga 40 – Låt de som ”bor på landet” betala (vägtullar) för att komma in i
city.

93 Fråga 40 – Ta bort vägbulorna och låt trafiken rulla i en jämn hastighet.



Bilaga 2
Sid 13 (15)

VTI notat 18-2002

94 Fråga 40 – Tag bort 90 % av alla vägbulor – orsakar nedbromsning från
t.ex. 50 km till 20–30 km och sedan acc. till 50 igen. I stället för att göra
framkomligheten bättre, gör man gatorna smalare, t.o.m. 1/3 av tidigare
(t.ex. Vasagatans början). Bulor och smalare gator gör trafiken osmidig med
större utsläpp som följd! Fråga 53 – Mina ”utsläppssiffror” stämde inte med
de som kollats av aukt. Verkstad för kort tid sedan!

104 Fråga 40 – Bra kollektivtrafik! Svårt/dyrt att parkera! Fråga 53 – Accelere-
rade lite lugnare ett tag, men sen glömde jag det väl efter nån timme.

107 Fråga 40 – Ta bort köer till och från arbetet (detta är redan på G).
Fråga 40 – Öka möjligheten till parkering samt att trafiken skall flyta bättre
i stället för alla köer i stan.

117 Fråga 40 – Flera vägar/tunnlar måste byggas omdelbart så alla fordon kan
undvika köra igenom stadscentrum och månadskort borde bli billigare så att
folk anser att åka kollektivt är lönsamt. Fråga 53 – Jag var nöjd att jag
skadar inte miljön inom bilkörning.

140 Fråga 40 – Ta itu med problemen. Tingstadstunneln, det största miljöhotet
någonsin i Göteborg stillastående köer 4–6 timmar varje dag!!!

259 Fråga 40 – Om avgasproblemet är löst. T.ex. elbilar är detta transportmedel
helt överlägset – eftersom man ofta har tunga bördor som skall fraktas hem
– går inte med sedvanliga transportmedel.

322 Fråga 40 – Bättre förberedelse med bussar som håller i tiden – gör att folk
vågar lämna bilen hemma – man uppmuntrar folk till att åka kommunalt
men gör inget för att hjälpa till.

144 Fråga 40 – Bättre genomfartsleder så man slipper kö.
137 Fråga 40 – Öka framkomligheten i stan. Ta bort allt som hindrar framkom-

ligheten. Retar bara upp förare. Arbeta för att ändra attityden hos bilförare.
Hänsyns tagande fartkontroller, att släppa fram varandra. Styra ut de stora
tunga transporterna utanför stan. Fruktansvärt att ligga med en jättestor last-
bil med släp på var sida om sig. Minsta lilla rörelse och en liten personbil
krossas.

167 Fråga 40 – Lägg genomfart E6–E20 utanför stan!
61 Fråga 40 – Fler fordon som körs på alternativa bränslen. Behöver inte bli

färre bilar, bara de är bättre!
433 Fråga 40 – Utbildning till bilister hur man bör köra vid rusningstrafik!
278 Fråga 40 – Ej bilar och bussar i centrala Göteborg bara spårvagnar. Fråga

53 – Använd bilen när det behövs ta bussen istället för bilen till centrala
Göteborg stäng av bilen så fort man stannar.

408 Fråga 40 – Färre/mindre trafikarbeten. Om trafikarbeten; så på natten för att
minska köerna. Färre trafikljus.

20 Fråga 40 – Underlätta allt som går för privatbilismen, bygg bättre genom-
fartsleder, mer parkeringsplatser.

86 Fråga 40 – Led trafiken i största möjliga utsträckning utanför centrum.
80 Fråga 40 – Begränsa nyttotrafiken på för- och eftermiddagarna.
58 Fråga 40 – Ytterligare anslutningar över älven.
53 Fråga 40 – Fler broar över älven!
52 Fråga 40 – Upprätta vägtullar på de stora infartslederna till Göteborg och ta

ut avgift för passage.
42 Fråga 40 – Bygg ringvägar.
23 Fråga 40 – Lägg motorväg utanför Göteborg.
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204 Fråga 40 – Möjliggör jämn trafikrytm. Vägbulornas antal reduceras. Ex.vis
behövs de inte i anslutning till rondeller. Bygg minst en tunnel + en bro
(2x3 filig) över älven. Dra E6:an innanför Göteborg (öster om). Prioritera
järnvägsgods och bygg om godslinjer för tåg. Separata trsp-vägar för tung
trafik till och från hamn och industriområde ex.vis v o norr Hisingen för
anslutning E6.

287 Fråga 40 – Ringar av stor trafik utanför centrum.
243 Fråga 40 – Ökad satsning på kollektivtrafik. Småbussar i områden där det

är långt till buss- eller spårvagnshållplats. Fråga 53 – Undvek att gasa.
Körde på en högre växel.

209 Fråga 53 – Jag tycker om att köra bil sakta inom stad och centrum och köra
miljövänlig bil.

170 Fråga 40 – Fler miljöbilar och färre vanliga. Bättre och säkrare cykelvägar.
Flexiblare kollektivtrafik = ersätt vissa spårvagnar med biogasbussar eller
motsvarande.

114 Fråga 40 – Stryp inte trafiken i stan. Öppna fler genomfarter. Som det nu är
står bilarna i långa köer och förpestar luften. Fråga 53 – Enbart att någon
intresserar sig för hur bilförare + kringboende har det i stan, är enbart posi-
tivt. Även om jag tror att någon bra lösning på problemet ej är att förvänta.
Plocka gärna in några yrkesförare + poliser i trafiknämnden. Kanske blev
trafiksituationen i Göteborg lite bättre.

292 Fråga 40 – Som det är nu går det fortare att köra genom centrum än runt
Göteborg när man ska passera stan. Helt tokigt. En bättre genomfartsled
behövs, då behöver man inte köra genom centrum varje gång. Trafiken
minskar då där (fråga 39).

194 Fråga 40 – Ta bort enkelriktningar, avspärrningar så man slipper köra runt
hela stan. Gratis kollektivtrafik, cynka rödljus – grön våg!

237 Fråga 40 – Ta bort avstängningar att man inte måste köra runt flera kvarter
tills man kommer dit man vill. Ex: om man vill till Universern och kommer
från Södra Vägen!

360 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken så att man inte behöver köra bil.
Sparar idag 1.5–2.0 tim/dag genom bilkörning.

367 Fråga 40 – En bro från E6–E20 separat, då nästan försvinner nästan kön
helt.

375 Fråga 40 – Ställ bilen innan centrum och ser till att man åker spårvagn o
buss gratis i centrum. Den bästa lösningen med miljön. Fråga 53 – Ett bra
sätt att veta hur den ligger i utsläppet.

423 Fråga 40 – Jämför priset på att åka kollektivt i Stockholm och Göteborg,
det tror jag skulle lösa en del för oss som bor utanför Göteborgs kommun.

295 Fråga 40 – ”Grön våg” på så många ställen som möjligt!
273 Fråga 40 – Flytta motorvägen för fan!
222 Fråga 40 – Kör inte för fort och undvik tät trafik.
307 Fråga 40 – Vägtullar i innerstan skulle minska onödigt åkande. Förbättra

spårvägen/buss.
255 Fråga 40 – Ordna alternativ genomfartsväg E6.
219 Fråga 53 – Jag har insett hur mycket avgaser skadar miljö och vår framtid.
387 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken inför flexibel arbetstid. Fråga 53 –

Man såg tydligt att det gäller ”lätta på gasen”.
83 Fråga 40 – Att Norges all lastbilstrafik från kontinenten inte nödvändigtvis

måste passera centrala stan dvs. kringledsbygge av E6.
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424 Fråga 40 – Av alla miljarder kronor som läggs ned på trafikmiljön, borde
några gå till att lösa det största problemet, nämligen Tingstadstunneln. Nu
gör man allt utom just detta!

431 Fråga 40 – Se till att genomfartstrafik kan flyta snabbare och säkrare utan-
för statskärnan!

293 Fråga 53 – Mätstationen var felaktig gav utslag även på el-fordon.
105 Fråga 40 – Bättre genomfartsleder så att köerna minskar.
356 Fråga 40 – Se över förbränningsmotor. Alternativa bränslen. Subventionera

bilköp så att gamla bilar tas ur drift och Volvo och Saab får tack.
Fråga 53 – Automatiskt körde jag lugnare strax före skylten sedan ca 5 min
till därefter ”tappade skylten verkan”.

131 Fråga 40 – Utöka spårvagnstrafiken.
81 Fråga 40 – Alla leder m.m. kan gå utanför stan så att alla bilar inte behöver

köra igenom den. Endast boendes bilar i stan. Fråga 53 – Körde lugnare &
på lägre växel. Mer boendeparkering C4 & ej C4n så slipper man köra runt
hela stan för att hitta en parkering & därmed minska avgaserna.

278 Fråga 53 – Att det jag visste om min bil var sann.
461 Fråga 40 – Bättre framkomlighet i stan minskar exponeringstiden för bilar i

stan. Köer = tomgång med mycket avgaser.
469 Fråga 53 – Mjukare körsätt. Lugnare. Hålla hastighetsbegränsning.
308 Fråga 40 – Förbjud trafik inom vallgraven, öka kollektivtrafiken med

snabb-buss/spårvagnar in till city typ Centralen! Eller Heden!
342 Fråga 40 – Utöka kollektivtrafiken!
348 Fråga 40 – Förbättra kollektivtrafiken!
357 Fråga 40 – Gräv inte upp alla vägar samtidigt. Tag bort zonsystemet.

Minska vägbulor. Fråga 53 – Tillägg i debatten: Är uppväxt i Göteborg och
har kört i så gott som samtliga städer i Sverige (även utomlands). Trafik-
planerare i Göteborg är ett skällsord i övriga landet och jag kan inte annat än
hålla med. Man behöver inte ens grundskola (fråga 3) för att förstå att om
man gör det besvärligare för bilkörning (vilket verkar vara målsättningen) så
kommer varje bilist att spy ut mer avgaser. Lär av Stockholm!

88 Fråga 40 – Mer spårvagn och gasbussar och billigare biljetter. Jag menar
mindre betalt för transport i linjetrafik.

108 Fråga 40 – Ta bort gupparna och mindre trafikljus.
125 Fråga 40 – Billigare parkering på lite avstånd från Göteborgs centrum.
136 Fråga 40 – Bättre kommunal transport och gratis.
143 Fråga 40 – Att yrkestrafiken kör mer sansat och ej så aggressivt.
168 Fråga 40 – Gratis kollektivtrafik.
128 Fråga 40 – Billigare kollektivtrafik. Fråga 53 – Jag väntade på att bil-

köerna blev mindre innan jag körde vidare.
374 Fråga 40 – Billigare kollektivtrafik.
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