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(huvudförfattare).  
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Invånarnas syn på den framtida trafiken i Linköpings stadskärna – resultat från 
en enkätundersökning 
av Tomas Svensson och Per Henriksson 
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581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Trafikens utformning i stadskärnorna bör baseras på en avvägning mellan tillgänglighet 
för enskilda bilister och biltrafikens konsekvenser för andra trafikanter och stadsmiljön i 
övrigt. Det är kommunens trafik- och stadsplanering som måste ta ansvaret för trafikens 
utformning i stadskärnan. Frågan är vilket beslutsunderlag som kommunen ska 
använda? Ett alternativ är att utforma enkäter med olika alternativa framtidsbilder eller 
scenarier och den vägen ta reda på invånarnas uppfattning, vilket är den metod som har 
valts för undersökningen som presenteras i rapporten.  

En enkät skickades ut till ett urval av alla invånare i Linköpings kommun i åldrarna 16–
79 år. Enkäten innehåller tre olika framtidsbilder för trafikens utformning i Linköpings 
stadskärna. Enkäten finns med som bilaga (bilaga 1) till rapporten. Alternativens 
rubriker och utfallet av valfrågan framgår av följande figur: 

 

 

Drygt 19 % av de tillfrågade anser att Linköpings stadskärna i högre grad än idag bör 
anpassas till biltrafik enligt alternativet Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt 
bilarna i Linköpings stadskärna. I detta alternativ utformas gatorna först och främst 
med tanke på god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter med låga 
avgifter.  

Alternativet Lägre hastigheter inom Linköpings stadskärna har valts av drygt 30 %. I 
scenariot är innerstadens gator fortfarande öppna för biltrafik i samma utsträckning som 
idag, men den del av utrymmet som bilar tillåts utnyttja är mindre och antalet parke-
ringsplatser längs gatorna minskas. Hastighetsgränserna sänks generellt och är högst 
30 km/tim.  
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Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet En stadskärna där gång, cykel och 
kollektivtrafik prioriteras har valts av mer än hälften av respondenterna. Boende i 
området tillåts köra bil på vissa gator till och från parkeringsplatser för invånare i 
stadskärnan. Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikappfordon, varutransporter etc. 
får använda vissa gator på gåendes och cyklisters villkor och tillfälligt stanna utanför 
olika målpunkter i stadskärnan på anvisade platser. All övrig parkering hänvisas till 
parkeringshusen.  

Detta innebär att över 80 % av Linköpings invånare är för en utformning av stads-
kärnans trafik som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering än vad som 
är fallet idag. Omkring hälften av Linköpings invånare stödjer långtgående förändringar 
där fotgängare, cyklister och busstrafik prioriteras högt. Den andra gruppen, som utgör 
en knapp tredjedel, förespråkar något mer försiktiga åtgärder där lägre hastighetsgränser 
och begränsat utrymme för biltrafik används för att prioritera fotgängare och cyklister. 

Använder man ofta bil i Linköpings stadskärna och ställer höga krav på att kunna 
parkera i närheten av besöksmålet, ökar sannolikheten för att Bättre framkomlighet och 
mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna väljs. Är det istället så att man ofta 
går, cyklar eller åker buss i Linköpings stadskärna ökar sannolikheten för att något av 
de två andra alternativen väljs. 

Män är i större utsträckning än kvinnor anhängare av Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna... Är respondenten bosatt utanför Linköpings stadskärna fram-
står det alternativet som mer attraktivt. Bor man i radhus, villa etc. och har parkerings-
möjligheter i närheten av bostaden ökar också sannolikheten för att det alternativet 
väljs.  

Andelen som föredrar Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna… ökar 
med körkortsinnehav, antal bilar i hushållet och årlig körsträcka i bil. Men det kan 
konstateras att En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras väljs av den 
största andelen av individerna också bland de invånare som i stor utsträckning använder 
bilen i sitt dagliga liv. 

Ett intressant resultat som följer av analysen, och som på ett tydligt sätt signaleras av 
det totala utfallet för huvudfrågan, är att en stor majoritet av de Linköpingsbor som kör 
och parkerar bil i stadskärnan föredrar en omläggning av trafiken i innerstaden till 
förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Detta resultat visar på behovet av den typ 
av undersökningar som redovisas här. En stor majoritet av invånarna i Linköping är 
anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i stadskärnan under förutsättning att den 
minskande tillgängligheten med bil samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för 
möjligheterna att gå, cykla och åka med buss i samma område. En sådan omläggning av 
trafiken uppfattas av de flesta invånare i Linköping som att staden får en bättre och mer 
attraktiv stadskärna. 
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living in the area are allowed to drive on certain streets to and from parking spaces. 
Service vehicles such as taxis, vehicles for disabled people, goods deliveries etc. may 
use certain streets with respect to the conditions of pedestrians and cyclists and use 
temporary parking spaces in the city centre at the designated locations. All other parking 
is directed to parking houses.  

To sum up, this means that over 80% of the population of Linköping is in favour of a 
traffic policy and street design that are more restrictive with regard to car traffic and car 
parking than is the case today. About half of Linköping residents support far-reaching 
changes involving better conditions for pedestrians, cyclists and bus priority. The 
second group, which represents one-third, advocates more moderate measures such as 
lower speed limits and limited space for cars to give priority to pedestrians, cyclists and 
public transport.  

Frequent use of the car in Linköping city centre and requests to be able to park near the 
visiting location, increase the likelihood that Better accessibility and more street space 
for cars in Linköping city centre is selected. Frequent walking, cycling or travelling by 
bus to Linköping city centre increases the likelihood that any of the other two scenarios 
is selected.  

Men are more often than women of the option Better mobility and more street space for 
cars ... Is the respondent living outside the city centre of Linköping the attractiveness of 
the car adapted option increases. If you live in a terraced house, villa, etc. and have 
parking opportunities close to home it also increases the likelihood that the car option is 
chosen.  

The proportion who prefer Better mobility and more street space for cars ... increases 
with driving license, number of cars in the household and the annual mileage of the car. 
But it can be stated that a city centre with walking, cycling and public transport priority 
is elected by the majority of individuals also among those who frequently use car in 
their daily lives.  

An interesting result arising from the analysis and in a clear manner is signaled by the 
overall outcome for the main question, is that a large majority of the inhabitants who 
drive and park the car in the city of Linköping prefer to change the traffic situation in 
the inner city in favour of cycling, walking and public transport. This result shows the 
need for the type of studies that is reported here. A large majority of people living in 
Linköping are supporters of less car traffic and parking in the city centre, provided that 
the lower access for cars is combined with positive impact on the opportunities to walk, 
cycle and travel by bus in the same area. Most residents in Linköping think that such a 
change of traffic priorities makes the city center better and more attractive.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”En god boendemiljö” eller ”en attraktiv innerstad” där värden som ”skönhet, trevnad 
och trygghet” tillgodoses, kan sägas vara allmänna nyttigheter eller allmänna tillgångar. 
En renodlad allmän nyttighet eller tillgång kännetecknas av att ytterligare individer kan 
tillgodogöra sig den utan att minska den mängd som finns kvar till andra. Nyttigheten 
kan därför inte säljas på vanligt sätt via en marknad eftersom det inte finns någon 
möjlighet att utestänga individer som inte betalar. Hur mycket som ska produceras och 
förbrukas måste bestämmas på något annat sätt.  

Men värdet av nyttigheten för en enskild individ behöver inte vara helt oberoende av 
andra individers beteende. En park kan beskrivas som en allmän tillgång. Men om vissa 
besökare skräpar ned, vandaliserar eller uppträder störande minskar värdet av parkbe-
söket för andra som vistas i parken. Om en individ besöker parken en enstaka gång eller 
kan förutsäga att andras beteende kommer att minska värdet av att besöka parken, finns 
det få skäl för individen att själv uppträda på ett sådant sätt att parkens värde bevaras. 

Denna diskussion är direkt överförbar på det problemområde som rör avvägningen 
mellan individuell nytta av biltillgänglighet och den allmänna nyttan av biltrafikbe-
gränsningar. En individ eller ett enskilt hushåll kan finna det ytterst bekvämt att utnyttja 
bilen i så stor utsträckning som möjligt. Bilen möjliggör flexibla transporter utan byten 
och resandet kan kontrolleras direkt av individens eller hushållets beslut om avgångstid 
och resväg. Det finns inga tidtabeller eller biljetter att hålla reda på. Bilen kan användas 
för att transportera skrymmande varor och tunga matkassar mellan butiker och bostäder. 
För att bilen ska kunna utnyttjas effektivt ska användandet vara befriat från hinder och 
bilen ska kunna framföras så nära start och mål, t.ex. butiker och bostäder, som det är 
praktiskt möjligt. 

Det är dock ett ofrånkomligt faktum att individens möjligheter att utnyttja bilen är bero-
ende av andra individers/hushålls bilresande. Ju fler som använder bil desto sämre blir 
situationen för det enskilda hushållets bilanvändning. Trängsel uppstår på vägar och 
gator och det blir svårare att hitta lediga parkeringsplatser. Dessutom påverkas vi nega-
tivt av andra förändringar som orsakas av den växande biltrafiken. Inslaget av ”skönhet, 
trevnad, och trygghet” i stadsmiljön minskar med ökande biltrafik, buller, avgaser och 
olycksrisker. Det blir svårare och farligare att gå och cykla. Underlaget för lokal kollek-
tivtrafik och närservice försvinner. Välkända exempel på konsekvenser av den ökande 
bilanvändningen är minskad turtäthet och högre biljettpriser för bussar samt nedlagda 
butiker, postkontor och annan närservice i bostadsområden och stadsdelscentrum. 

En intressant aspekt av den här problematiken är att det kan ifrågasättas om dagens 
trafiksituation i städer representerar en avvägning som motsvarar det som befolknings-
majoriteten vill ha. Detta beror i första hand på att kopplingen mellan den egna bilan-
vändningen och konsekvenser för stadsmiljön är obefintlig. Om det enskilda hushållet 
väljer att minska bilåkandet får man inga positiva effekter i utbyte i form av en lugnare 
biltrafik, bättre stadsmiljö etc. så länge som alla andra använder bilen i samma omfatt-
ning som tidigare.  

Ett hushåll på några personer kan inte påverka trafiksituationen i en stad med 100 000 
invånare, men om hushållet hade garantier för att det egna beteendet fick direkta 
effekter på stadsmiljön, dvs. om tillräckligt många gjorde som hushållet, kan det inte 
uteslutas att många skulle föredra en situation som kännetecknas av ett större inslag av 
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1.3 Metod och datainsamling 

Den centrala avvägningen rör förhållandet mellan den individuella nyttan av biltillgäng-
lighet och den allmänna nyttan av en god stadsmiljö. Det finns ingen fungerande mark-
nad där avvägningen kan göras. Nyttigheten ”god stadsmiljö” kan inte köpas till mark-
nadspris i önskad mängd. Detta innebär att kommunens planering måste fungera som 
”ställföreträdande konsument”, vilket i sin tur medför att ett relevant beslutsunderlag 
måste tas fram. 

Detta kan göras på olika sätt. Ett alternativ kan beskrivas som ”social ingenjörskonst” 
och består av att olika miljöfaktorer identifieras, kvantifieras och värderas inom ramen 
för en kalkyl. Detta är det traditionella angreppssättet i samhällsekonomiska investe-
ringskalkyler och används av t.ex. Trafikverket för att bedöma vilka vägar och järnvägar 
som ska byggas. Problemet är att ”mjuka värden” är svåra att fastställa i siffror, i jäm-
förelse med mer ”hårda värden” som kostnader för investeringar och drift. Ett ytter-
ligare problem är att risken för dubbelräkningar ökar när faktorer som ”skönhet, trev-
nad, trygghet”, tas med i kalkylen. ”Skönhet, trevnad och trygghet” är ju i sin tur bero-
ende av ett antal andra faktorer som delvis täcks av andra kalkylposter, t.ex. avgasemis-
sioner, buller och risk för olyckor. Dessutom är det svårt att bryta ned den komplexa 
stadsmiljön i olika avgränsade delar som kan värderas i kronor. 

En annan möjlighet är att direkt fråga invånarna om vilken utformning av stadstrafiken 
som de efterfrågar. Detta kan göras genom att låta invånarna ta ställning till olika alter-
nativ i folkomröstningar. Ett billigare alternativ är att med hjälp av enkätundersökningar 
kartlägga vad invånarna anser om stadens utformning rörande avvägningen mellan bil-
tillgänglighet för enskilda bilister och konsekvenser av frihet från biltrafik i olika 
dimensioner. Med ett begränsat antal enkäter riktade till slumpmässigt utvalda personer 
kan man, med utgångspunkt från en fastställd osäkerhet, dra slutsatser som gäller för 
alla berörda individer. Denna metod har tillämpats i den studie som presenteras här. 

En ytterligare fördel med denna metod är att olika faktorer kan föras samman i ”paket” 
för helhetsbedömningar. Detta innebär att de som svarar på enkäten måste väga olika 
faktorer mot varandra, faktorer som kan vara både fördelar och nackdelar för den en-
skilde. Trafik och stadsmiljö kan sägas vara ett område som kännetecknas av att det är 
olika sammanhängande lösningar som ska jämföras. En förändring av en faktor, t.ex. 
biltrafik, ger återverkningar på andra faktorer som kollektivtrafik, gång-/cykeltrafik och 
stadsmiljöns allmänna attraktivitet.  

För innerstädernas del är det många gånger samma individer som är både vinnare och 
förlorare när biltrafiken förändras. Om det blir fler restriktioner för biltrafik kan jag inte 
använda bilen på samma sätt som tidigare, vilket jag kan uppfatta som en försämring. 
Samtidigt kan det bli enklare och säkrare att gå och cykla i innerstaden och stadsmiljön 
blir attraktivare, vilket jag kan uppfatta som en förbättring. När jag ställs inför valet 
mellan olika alternativ där dessa faktorer varieras samtidigt, måste jag väga fördelar mot 
nackdelar för att kunna välja det alternativ som jag anser vara det bästa. Varje individ 
som svarar på enkäten måste göra just den avvägning mellan biltrafikens fördelar och 
nackdelar som bör styra trafikens utformning i innerstaden. 

I studien har en postenkät med tre olika scenarier för trafikens utformning i innerstaden 
använts. De olika alternativen presenteras i avsnitt 2.1. Metoden har utvecklats av Väg- 
och transportforskningsinstitutet, VTI, inom ramen för tidigare forskningsprojekt, se 
bl.a. Grudemo och Svensson (2000), Gustavsson (2000), Svensson (2000) a och b, 
Svensson (2003) samt Svensson och Haraldsson (2002) och (2005).  
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Enkäten, se bilaga, inleds med en beskrivning av tre olika scenarier eller framtidsbilder 
för trafikens utformning i Linköpings stadskärna. Efter beskrivningen följer enkätens 
huvudfråga där respondenten får ange vilken av de tre framtidsbilderna som hon/han 
väljer. I frågan anges att respondenten ska sätta sig in i en situation där det finns möjlig-
het att påverka framtiden för Linköpings stadskärna genom att rösta på en av de tre 
framtidsbilderna. 

Efter huvudfrågan följer frågor om respondentens resvanor i stadskärnan. Respondenten 
får ange hur ofta hon/han färdas i området fördelat på olika färdmedel. Därefter följer en 
fråga om ärende och frekvens för respondentens resor i undersökningsområdet. Respon-
denten får också ange om hon/han överhuvudtaget kör bil i stadskärnan och vilka parke-
ringsalternativ som används samt hur ofta de olika alternativen utnyttjas. Frågorna om 
resvanorna avslutas med frågor om den längsta gångtid som kan accepteras från p-plats 
respektive busshållplats till målet för respondentens besök i området. 

Enkäten avslutas med ett antal frågor om den som besvarar enkäten och om responden-
tens hushåll. Frågorna gäller var man bor och boendeform, man eller kvinna, ålder, av-
stånd till busshållplats från bostaden, körkort- och bilinnehav, körsträcka med bil, av-
stånd till p-plats eller garage från bostaden, hushållets sammansättning samt inkomster 
före skatt. Respondenten har också möjlighet att skriva in egna kommentarer på anvisad 
plats eller bifoga egna lösblad. 

Enkäten utformades av VTI tillsammans med Linköpings kommun. Som utgångspunkt 
användes en enkät som tidigare använts i Örebro kommun, se Svensson och Haraldsson 
(2005).  

Bruttourvalet utgjordes av 2 500 personer i åldern 16–79 år som var bosatta i Linköpings 
kommun. Utskicken genomfördes under våren 2010. Respondenten hade möjlighet att 
besvara enkäten antingen via webben eller via en pappersenkät. Linköpings kommun om-
besörjde kopiering och utskick av enkäten samt inmatning av svaren i en excel-fil. Två 
påminnelser skickades ut tillsammans med en ny enkät. 

Till VTI levererades en excel-fil med 1 467 poster. Tio av dessa utgjordes av respon-
denter som inte besvarat någon fråga (dock hade fyra lämnat kommentarer). Dessa tio 
exkluderades före analysen, sålunda återstår 1 457 svar, vilket innebär en svarsfrekvens 
på drygt 58 %. De allra flesta, 1 288 personer, valde att besvara pappersversionen av 
enkäten. I följande tabell beskrivs bortfallets orsaker. 

 

Tabell 1  Redovisning av bortfall. 

 Antal individer % 
Bruttourval 2 500  

   Avgår, tillhörde ej målpopulationen 2  

      

       
   

Nettourval 2 498 100,0 

  Besvarade enkäter 1 457 58,3 

  Bortfall 1 041 41,7 

     därav returnerade ej ifyllda enkäter 10  

     därav sjuka  2  

     därav avflyttade 51  
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1.4 Urvalets sammansättning 

Av de 1 451 personer som svarat på frågan om var de bodde, var det 9 % som bodde i 
Linköpings stadskärna, dvs. i det område som undersökningen avser. De flesta, 66 %, 
bodde i Linköpings stad, men utanför stadskärnan, medan återstående 25 % bodde utan-
för Linköpings stad, men i Linköpings kommun.  

Fyrtionio procent av respondenterna var kvinnor. Tre personer svarade inte på frågan 
om kön. Medelåldern var närmare 47 år (11 personer uppgav inte sin ålder). 

Omkring 88 % av de individer som var minst 18 år hade körkort för personbil (tre 
personer svarade inte på denna fråga). Närmare 15 % av samtliga respondenter tillhörde 
ett hushåll där ingen bil fanns disponibel för privat bruk, 55 % av hushållen hade 
tillgång till en bil, nästan 27 % två bilar och ca 4 % hade tillgång till tre eller fler bilar 
för privat bruk.  

En fråga handlade om körd sträcka med bil under det senaste året, både privat och i 
tjänsten. Inkluderas individer med körkort (1 234 personer), visade det sig att 5 % inte 
hade kört bil överhuvudtaget, 42 % hade kört upp till 1 000 mil, 34 % mellan 1 000 och 
2 000 mil medan 18 % körde mer än 2 000 mil under det senaste året (16 personer valde 
att inte besvara frågan). 

Drygt var fjärde person, 26 %, tillhörde ett hushåll med endast en person som var 16 år 
eller mer. Vanligast var att det ingick två personer på minst 16 år i hushållet (55 %). 
Motsvarande andelar för en hushållsstorlek på tre och fyra personer var 13 % respektive 
7 %. Svar från 25 respondenter saknas för denna fråga. 

I 63 % av hushållen fanns inga barn under 16 år, i 21 % bodde ett barn. Hushåll med två 
barn under 16 år utgjorde 12 % av urvalet, medan knappt 4 % av hushållen hade tre eller 
fler barn under 16 år hemmaboende. Sex respondenter avstod från att svara på denna 
fråga. 

Hälften av respondenterna bodde i lägenhet i flerfamiljshus, den andra hälften i radhus, 
kedjehus, parhus eller villa. Tolv uppgav inte boendeform. 

Hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt behandlades i en fråga. Till inkomst 
räknades förutom lön, även studielån, pension, bidrag eller liknande. Av de 1 403 som 
besvarade denna fråga, hade 11 % av hushållen en inkomst som var högst 10 000 kr, 
vilket var en lika stor andel som hade mer än 70 000 kr i månaden. En tredjedel, ca 33 %, 
tjänade mellan 10 000 och 30 000 kr och 30 % från 30 000 upp till 54 000 kr/månad. 
Återstående 14 % hade en månadsinkomst mellan 54 001–70 000 kr. 

Någon bortfallsanalys har inte genomförts. Med utgångspunkt från de förhållanden som 
beskrivs i materialet finns det inga skäl att befara att det skulle finnas någon systematisk 
skillnad mellan individer som har besvarat enkäten och de individer som återfinns i 
bortfallet. Finns det några sådana skillnader återfinns de i så fall bland de faktorer som 
enkäten och datamaterialet inte fångar upp. Svarsfrekvensen når också upp till en 
tillfredsställande hög nivå.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns någon anledning att misstänka 
att de som har svarat på enkäten inte ger en representativ bild av hur invånarna i 
Linköping i åldersintervallet 16–79 år vill att trafiken i Linköpings innerstad ska 
utformas. 
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2 Hur väljer Linköpings invånare? 

I enkäterna beskrivs tre olika alternativ i form av framtidsbilder för hur Linköpings 
stadskärna skulle kunna utformas med avseende på tillgänglighet för olika färdmedel. 
Enkäten finns med som bilaga (bilaga 1) till rapporten. De tre alternativens rubriker är: 

 

A) Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna 

B) Lägre hastigheter inom Linköpings stadskärna 

C) En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

 

Avsikten är att fånga upp invånarnas inställning till vilken utformning av trafiken i 
stadskärnan som är önskvärd och hur tillgänglig stadskärnan ska vara för bilister. Det är 
inte enbart möjligheterna att färdas med bil som beskrivs i de olika alternativen, utan 
även vilka konsekvenser olika grad av biltillgänglighet kan tänkas få för busstrafik, 
cyklister fotgängare etc. Varje alternativ illustreras också med hjälp av teckningar. 

 
2.1 Resultat av huvudfrågan 

En majoritet, eller 51 %, föredrog alternativet med en stadskärna där gång, cykel och 
kollektivtrafik prioriteras, drygt 30 % valde alternativet med lägre hastigheter inom 
stadskärnan och ökat utrymme för fotgängare och cyklister och knappt 20 % valde 
alternativet med bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings 
stadskärna, se figur 2. 

 

 
Figur 2  Fördelning på tre framtidsbilder för Linköpings stadskärna. Bygger på 1 386 
svar. 
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Närmare 20 (19,3) % av de tillfrågade anser att Linköpings stadskärna i högre grad än 
idag bör anpassas till biltrafik enligt alternativet Bättre framkomlighet och mer gatuut-
rymme åt bilarna i Linköpings stadskärna. I detta alternativ utformas gatumiljön först 
och främst med tanke på god tillgänglighet för bilar och goda parkeringsmöjligheter 
med låga avgifter. Fler parkeringshus byggs i stadskärnan och det blir också fler kant-
stensparkeringar på gatorna. Bilfria zoner som gågator behålls, men i huvudsak medför 
alternativet att biltrafiken ges större utrymme, vilket innebär ökad biltrafik i inner-
staden. Framkomligheten för fotgängare, cyklister och bussar försämras av mindre 
utrymme och tätare biltrafik. 

Alternativet Lägre hastighetsgränser inom Linköpings stadskärna har valts av drygt 
30 (30,2) % av alla som har svarat på frågan. I scenariot är innerstadens gator fort-
farande öppna för biltrafik i samma utsträckning som i dagsläget, men den del av 
gatorna som bilar tillåts utnyttja är mindre än idag eftersom körfälten är smalare för att 
få plats med cykel- och gångbanor. Antalet parkeringsplatser längs gatorna minskas. 
Hastighetsgränserna sänks generellt och är högst 30 km/tim. På gator med mycket 
cykeltrafik sänks hastigheten till 20 km/tim och på gator öppna för biltrafik i de mest 
centrala delarna är det gångfart som gäller. Framkomligheten för kollektivtrafiken för-
bättras när bilarna blir färre och trängseln mindre. Förutsättningarna för att cykla och gå 
i området förbättras med ökat utrymme och ökad framkomlighet för cyklister och fot-
gängare.  

Det för biltrafiken ännu mer restriktiva alternativet En stadskärna där gång, cykel och 
kollektivtrafik prioriteras har valts av mer än hälften av respondenterna (50,5 %). Bo-
ende i området tillåts köra bil på vissa gator till och från parkeringsplatser för invånare i 
stadskärnan. Servicefordon som färdtjänst, taxi, handikappfordon, varutransporter etc. 
får använda vissa gator på gående och cyklisters villkor och tillfälligt stanna utanför 
olika målpunkter i stadskärnan på anvisade platser. All övrig parkering hänvisas till 
parkeringshusen. Biltrafik som tillåts inom stadskärnan måste anpassa hastigheten till de 
gående och det blir inte längre möjligt att åka bil igenom stadskärnan. Det blir fler 
gågator och gångfartsområden, ökad prioritet för cyklister och mer utrymmen för 
cykelparkering. Bussresandet ökar när det blir fler bussturer till stadskärnan och förbätt-
rad framkomlighet.  

Utifrån fördelningen på de olika svarsalternativen som redovisats ovan kan invånarnas 
inställning till utformningen av trafikmiljön i Linköpings stadskärna sammanfattas på 
följande sätt: En femtedel anser att stadskärnan i högre utsträckning bör öppnas upp för 
ytterligare biltrafik och att mer utrymme används för bilparkering. Två förhållandevis 
stora grupper av de tillfrågade som tillsammans utgör över 80 %, är för en utformning 
av trafiken i stadskärnan som är mer restriktiv när det gäller biltrafik och bilparkering än 
vad som är fallet idag. Över hälften av invånarna stödjer långtgående förändringar där 
prioriteringen av fotgängare, cyklister och busstrafik ökar avsevärt i jämförelse med 
dagens situation. Den andra gruppen som utgör drygt 30 % av respondenterna, före-
språkar något mer försiktiga åtgärder där bilar tillåts trafikera stadskärnan, men i lägre 
hastighet och på ett mer begränsat utrymme i jämförelse med dagens situation.  

Med utgångspunkt från resultaten bör därför stadskärnan i Linköping i högre grad än 
vad som är fallet i dagsläget utformas för att förbättra förutsättningarna för cyklister, 
fotgängare och kollektivtrafikens resenärer på bekostnad av tillgänglighet för biltrafik 
och möjligheter att parkera bilen. En stor majoritet av Linköpings invånare anser att en 
sådan förändring skulle bidra till en mer attraktiv stadskärna.  
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3 Faktorer bakom individernas val 

I det följande analyseras ett antal signifikanta samband mellan utfallet på huvudfrågan 
och olika bakgrundsvariabler. Primärt analyseras om bakgrundsfaktorerna påverkar 
vilket alternativ som får flest ”röster”. Som kommer att framgå av redovisningen är 
majoriteten för den ”vinnande” framtidsbilden En stadskärna där gång, cykeltrafik och 
kollektivtrafik prioriteras stabil för de flesta kategorier av individer. Det beror helt 
enkelt på att drygt hälften av alla som har besvarat frågan har valt det alternativet. Skill-
naderna mellan olika kategorier av individer består i de flesta fall därför av skillnader i 
andelar för respektive vald framtidsbild inom ramen för samma rangordning som ges av 
hur alla har valt mellan alternativen. Det finns emellertid vissa intressanta undantag med 
kategorier där majoriteten av de ingående individerna har valt en annan framtidsbild 
som den ”vinnande” än vad alla intervjupersoner som helhet har valt. 

Det angreppssätt som tillämpas här baseras på analys med hjälp av korstabeller, där de 
olika förklaringsfaktorerna har relaterats till individernas val av alternativ. För varje 
variabel, eller enkätfråga, delas individerna in i olika delgrupper eller kategorier bestämt 
av hur de har besvarat just den enkätfrågan. Varje individ kommer därför att ingå i ett 
stort antal delgrupper, en grupp för varje fråga eller delfråga som besvaras i enkäten. 
Metoden kan beskrivas som att man belyser varje individs val, hur de har besvarat 
huvudfrågan om framtidsbilder, genom att i tur och ordning utgå från de möjliga 
förklaringsvariabler som återfinns i enkätmaterialet. 

De samband som visas i tabeller och figurer nedan har valts ut genom s.k. Chi-kvadrat 
tester med en signifikansnivå på 0,05. En signifikansnivå på 0,05 innebär att det är fem 
procents risk att det mönster som kan urskiljas i tabellerna inte skulle framträda om 
undersökningen utsträcktes till alla individer i populationen. Samband med signifikans-
nivåer på 0,05 eller lägre brukar kallas för ”statistiskt säkerställda”. För undersök-
ningens del innebär ett statistiskt säkerställt samband att det trots att sambandet endast 
baseras på 1 457 personer gäller för hela den grupp av individer som urvalet har dragits 
från (alla i åldern 16–79 år i Linköpings kommun). Huvuddelen av de samband som 
redovisas är statistiskt säkerställda, men i några fall kommer samband med något 
svagare statistisk signifikans att redovisas. Faktorer som inte kan passera detta signifi-
kanstest har utelämnats från redovisningen. Alla tänkbara förklaringsfaktorer som åter-
finns i enkäten har signifikanstestats. Av den bifogade enkäten, se bilaga, framgår vilka 
variabler som täcks av enkätfrågorna. 

Analysen ska tolkas som ett försök att utifrån olika infallsvinklar belysa det val av 
huvudalternativ som görs av individerna i undersökningen. Chi-kvadrat testet anger om 
de preferensskillnader mellan olika kategorier av individer som vi kan utläsa av 
tabellerna, är statistiskt säkerställda. Det bör påpekas att utfallen av statistiska tester här 
och uppdelningen av individer i olika kategorier, inte på något sätt kan förändra det 
totala utfallet av huvudfrågan, val av alternativ för trafikens utformning i innerstaden. 
Det spelar givetvis heller ingen roll för utfallet på huvudfrågan hur många individer som 
återfinns inom respektive kategori i tabellerna nedan. Det totala utfallet av huvudfrågan, 
som diskuteras i avsnittet ovan, ska ses som ett givet ingångsvärde i analysen av sam-
banden mellan olika faktorer och val av scenario. Analysen avser de mönster som kan 
urskiljas när individer som har valt olika alternativ för trafikens utformning i inner-
staden, jämförs utifrån ett antal olika utgångspunkter. 

Redovisningen kommer att följa den indelning av frågeblock som återfinns i enkäten. I 
det första avsnittet nedan redovisas hur val av framtidsbild/alternativ påverkas av indi-
vidernas resvanor idag. I första hand gäller frågorna hur individen reser/förflyttar sig 



 

VTI notat 18-2010 17 

inom undersökningsområdet Linköpings stadskärna. I det andra avsnittet visas hur val 
av alternativ påverkas av de variabler i enkäten som beskriver respondentens och hus-
hållets sociala och ekonomiska förhållanden, s.k. socioekonomiska bakgrundsfaktorer. I 
tabellerna kommer det alternativ som valts av störst andel inom respektive kategori att 
markeras med fet stil.  

 
3.1 Resvanor och val av framtidsbild 

3.1.1 Med cykel, till fots och med buss i Linköpings stadskärna 

I den första tabellen (tabell 2) visas hur val av alternativ kan relateras till hur ofta som 
individen färdas med cykel i undersökningsområdet, dvs. i Linköpings stadskärna. De 
andelar som visas utan parentes gäller för cyklandet under vinterhalvåret och de andelar 
som visas inom parentes gäller för cykelfrekvensen under sommarhalvåret. Samma 
teknik, med uppdelning av vinter- och sommarhalvår, kommer att användas vid 
redovisningen av hur de andra resvanorna påverkar valet av framtidsbild. 

 

Tabell 2  Resvanor med cykel vinter (och sommar) och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje vecka Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka 
gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

8,3 (9,9) 8,6 (11,4) 13,5 (11,7) 23,6 (29,8) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

24,4 (26,9) 36,6 (32,6) 31,2 (35,9) 31,1 (30,1) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

67,3 (63,3) 54,9 (56,0) 55,3 (52,3) 45,3 (40,1) 

Totalt 
100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,000 (0,000) 

 

Oavsett hur ofta man cyklar i stadskärnan är majoriteten av individerna för framtidsbild 
C, En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Hur cykelvanorna på-
verkar hur individerna väljer framgår i första hand av andelarna för alternativ A och C. 
Ju oftare man cyklar i Linköpings stadskärna, desto lägre andel som väljer alternativet 
med bättre framkomlighet för bilar (A) och desto högre andel som väljer det alternativ 
som prioriterar cyklister högst (C).  

I nästa tabell visas hur valet av alternativ påverkas av hur ofta som respondenten färdas 
till fots i undersökningsområdet. 
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Tabell 3  Gångvanor vinter (och sommar) och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

9,8 (11,8) 14,6 (12,8) 20,8 (23,7) 26,7 (23,8) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

30,6 (28,3) 32,8 (33,7) 30,5 (28,8) 28,1 (28,7) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

59,6 (59,9) 52,7 (53,5) 48,7 (47,5) 45,2 (47,5) 

Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,000 (0,000) 

 

Majoriteten för alternativ C är stabil även här. Individer som ofta går i Linköpings 
stadskärna väljer i större omfattning alternativ C i jämförelse med individer som sällan 
rör sig till fots i undersökningsområdet. För den sistnämnda kategorin är sannolikheten 
större att det bilanpassade alternativet föredras.  

I tabellen nedan visas sambandet mellan hur ofta individerna åker med buss till och/eller 
i undersökningsområdet och val av framtidsbild. 

 

Tabell 4  Resvanor med buss vinter (och sommar) och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

12,5 (14,9) 7,6 (9,3) 12,6 (13,6) 21,4 (19,8) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

27,9 (29,9) 29,8 (30,0) 27,8 (23,7) 33,3 (33,6) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

59,6 (55,2) 62,6 (60,7) 59,6 (62,7) 45,3 (46,6) 

Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,000 (0,000) 

 

För bussresandet gäller samma mönster som för cykelresandet och färdas till fots. Oav-
sett hur ofta individerna åker med bussen i stadskärnan föredrar en majoritet En stads-
kärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. Frekvensen för hur ofta man reser 
med bussen påverkar framförallt andelarna för alternativ A och C. Sannolikheten för att 
individer som åker med bussen varje vecka eller varje dag ska välja alternativet med en 
stadskärna med hög prioritet för kollektivtrafik är betydligt högre än motsvarande 
sannolikhet för de som aldrig åker buss i området. Det motsatta förhållandet gäller för 
det bilanpassade alternativet som föredras i större omfattning om individerna sällan 
använder bussen i stadskärnan. 
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Som framgår med all önskvärd tydlighet av tabellerna är sambanden de förväntade. Om 
individerna är frekventa cyklister, fotgängare eller bussresenärer till och/eller i stads-
kärnan, föredras alternativen som medför en ökad framkomlighet och tillgänglighet för 
just dessa färdmedel. Bland de respondenter som nästan varje dag cyklar eller går eller 
åker med bussen i Linköpings stadskärna, är det omkring 60–70 % som väljer En 
stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

 
3.1.2 Färdas med bil och bilparkering i Linköpings stadskärna 

En spegelbild av åsiktsskillnaderna som presenteras i tabellerna ovan framkommer om 
valet av alternativ relateras till om/hur individerna färdas med bil i Linköpings stads-
kärna samt hur bilen parkeras. I den första tabellen visas betydelsen av om respondenten 
överhuvudtaget använder bil i stadskärnan. 

 

Tabell 5  Använder bil i Linköpings stadskärna och val av alternativ, %. Endast 
respondenter i åldern 18 år och däröver ingår. Bygger på 1 324 svar. 

 Ja Nej 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

23,2 9,4 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

32,8 22,8 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

44,1 67,8 

Totalt 100 100 

p=0,000 

 

I enkäten har ca 76 % (eller 1 056 personer) av de vuxna individerna angett att de kör 
bil i Linköpings stadskärna. Resterande andel, omkring 24 %, kör aldrig bil i stads-
kärnan. Bortfallet på denna fråga uppgår till 7 personer. Oavsett om individen använder 
bil eller inte i Linköpings stadskärna, är alternativ C det som föredras av en majoritet. 
Sannolikheten att en individ ska välja alternativ A är betydligt högre om individen 
använder bil i Linköpings stadskärna, än om hon/han inte gör det. Det motsatta 
sambandet gäller för alternativ B och, framförallt, alternativ C. 

Hur valet av alternativ påverkas av hur ofta som respondenten kör bil i Linköpings 
stadskärna visas av följande tabell. De andelar som visas utan respektive med parentes 
gäller för bilkörning under vinterhalvåret respektive sommarhalvåret. 
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Tabell 6  Bilkörning vinter (och sommar) och val av alternativ, %. Endast respondenter i 
åldern 18 år och däröver ingår. Bygger på 1 109 respektive 1 094 svar. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

40,6 (45,6) 23,2 (23,7) 12,7 (13,3) 8,4 (8,0) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

28,9 (28,6) 38,0 (39,6) 31,6 (32,4) 22,0 (20,7) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

30,5 (25,7) 38,8 (36,7) 55,7 (54,3) 69,6 (71,3) 

Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,000 (0,000) 

 

Nu inträffar det intressanta att vi för första gången kan identifiera en kategori av indivi-
der som inte rangordnar de olika alternativen på samma sätt som den totala fördelningen 
i undersökningen. Bland de individer som ”nästan varje dag” använder bil i stadskärnan 
väljer drygt 40 % alternativ A, Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna som därmed blir den ”vinnande” framtidsbilden för kategorin 
”frekventa bilister”. Denna andel, frekventa bilister som väljer alternativ A, utgör om-
kring 7 % av samtliga vuxna individer som har besvarat enkäten och 9–10 % av alla 
som använder bil i stadskärnan överhuvudtaget. Som redan har konstaterats föredrar den 
största andelen av dessa alternativ A, en framtidsbild som i jämförelse med dagens 
situation innebär en ökning av utrymmet för biltrafik och parkering i Linköpings stads-
kärna. 

Omkring 30 % av ”frekventa bilister” är anhängare av alternativ B och ungefär lika 
många föredrar alternativ C. Andelen som väljer alternativ A är sedan kraftigt fallande 
när frekvensen för bilkörning i stadskärnan faller, samtidigt som andelen som föredrar 
alternativ C utvecklas i andra riktningen. Detta innebär att av de Linköpingsbor som vid 
en viss tidpunkt kör bil i stadskärnan anser en mycket stor majoritet att trafiken i inner-
staden bör utformas på ett sådant sätt att utrymme och hastighet för biltrafik sänks och 
att antalet parkeringsplatser minskas.  

Ett liknande, men inte lika påtagligt, mönster som i tabellen ovan kan registreras om 
man ser närmare på hur de som åker med i bil som passagerare väljer mellan de tre olika 
framtidsbilderna. Detta redovisas i följande tabell. 
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Tabell 7  Åker bil som passagerare vinter (och sommar) och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

25,0 (32,3) 22,2 (23,4) 16,0 (16,8) 15,4 (14,0) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

33,3 (32,3) 34,8 (35,4) 31,3 (30,5) 29,6 (30,1) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

41,7 (35,5) 43,0 (41,1) 52,7 (52,7) 54,9 (55,9) 

Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,076 (0,003) 
 

De flesta individer väljer framtidsbild C oavsett hur ofta de åker med i bil som passage-
rare i Linköpings innerstad. Men andelen för alternativ C ökar samtidigt som andelen 
som väljer alternativ A minskar ju mer sällan som respondenten åker bil som passage-
rare i undersökningsområdet. Skillnaderna i val av framtidsbild som beror på hur ofta 
respondenterna är i undersökningsområdet som bilförare eller passagerare är betydligt 
mindre för den sistnämnda kategorin än vad fallet är för bilförarna.   

Om man kör bil för att besöka en målpunkt i Linköpings innerstad måste bilen också 
parkeras. I enkäten uppmanas respondenten att ange om parkeringen sker i p-hus, på 
gatan eller i annan typ av parkering. De två sistnämnda parkeringsformerna är också 
uppdelade efter om parkeringen är gratis eller avgiftsbelagd. Det är givetvis så att 
parkeringsfrekvensen är starkt korrelerad med hur ofta man kör bil i samma område. I 
tabellen nedan visas sambandet mellan frekvensen för parkering i p-hus och val av 
framtidsbild. 

 

Tabell 8  Parkering i p-hus och val av alternativ, %. Respondenter som svarat ”Ja” på 
frågan om man någon gång kör bil till Linköpings stadskärna och är 18 år eller äldre. 
Bygger på 876 svar. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

40,7 27,8 18,9 14,9 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

20,4 32,3 34,3 34,8 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

38,9 39,9 46,8 50,3 

Totalt 100 100 100 100 

p=0,000 

Majoriteten för alternativ C gäller för alla kategorier utan för respondenter som parkerar 
i p-hus varje dag där det är något fler som väljer alternativ A än alternativ C. Ju oftare 
man parkerar i p-hus desto större är sannolikheten att man väljer alternativ A. Om man 
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parkerar mer sällan ökar andelen som väljer En stadskärna där gång, cykel och kollek-
tivtrafik prioriteras, dvs. alternativ C. 

Hur sambandet ser ut mellan frekvensen för gatuparkering och val av alternativ framgår 
av tabellen nedan. Siffrorna utan parentes gäller andelen av respondenterna som har 
angett att de använder avgiftsparkeringar och siffrorna inom parentes visar samma 
andelar för de individer som parkerar på gatan utan avgift. 

 

Tabell 9  Parkering på gatan med avgift (gratis) och val av alternativ. Respondenter som 
svarat ”Ja” på frågan om man någon gång kör bil till Linköpings stadskärna och är 18 år 
eller äldre. Bygger på 693 respektive 623 svar. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

50,0 (56,3) 43,1 (33,9) 23,0 (26,7) 15,5 (18,5) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

35,7 (31,3) 30,3 (25,0) 31,7 (25,6) 33,6 (36,1) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

14,3 (12,5) 26,6 (41,1) 45,2 (47,7) 51,0 (45,4) 

Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,000 (0,000) 

 

Vad som nu kan registreras är att för första gången i redovisningen återfinns det katego-
rier av individer där andelen som väljer alternativ A, Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna, utgör fler än hälften av individerna i 
respektive kategori. Bland de respondenter som nästan varje dag parkerar på 
gatuparkeringar föredrar ca hälften Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt 
bilarna… Även bland de som varje vecka parkerar på gatan mot avgift är alternativ A 
det klart populäraste alternativet. Dessa grupper, dvs. de som parkerar på gatan varje 
dag och de som parkerar på gatan mot avgift varje vecka, utgör ca 10 % av 
respondenterna. I övrigt är mönstret detsamma, men tydligare, som för sambandet 
mellan parkering i p-hus och val av alternativ.  

Hur sambandet ser ut mellan val av alternativ och frekvensen för att använda andra 
parkeringsformer än p-hus och gatuparkering, t.ex. avgränsade parkeringsytor i mark-
plan, framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 10  Annan parkering med avgift (gratis) och val av alternativ, %. Respondenter som 
svarat ”Ja” på frågan om man någon gång kör bil till Linköpings stadskärna och är 18 år 
eller äldre. Bygger på 691 respektive 624 svar. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

47,5 (42,1) 33,0 (25,0) 19,7 (25,7) 19,9 (20,8) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

35,0 (28,9) 32,1 (36,7) 35,8 (29,2) 33,0 (32,2) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

17,5 (28,9) 34,9 (38,3) 44,5 (45,1) 47,1 (47,0) 

Totalt 100 100 100 100 

p=0,000 (0,085) 

 

Mönstret här är detsamma för de som parkerar i p-hus. Bland de individer som varje dag 
utnyttjar annan parkering mot avgift eller gratis är alternativ A det alternativ som får 
den högsta andelen ”röster”. För alla andra kategorier som återfinns i tabellen är andelen 
högst för alternativ C, En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. 

 
3.1.3 Accepterad gångtid från p-plats och busshållplats 

Vad som är av stor betydelse i trafik- och stadsplaneringen är att ha god kunskap om 
vilka tillgänglighetskrav som invånarna egentligen ställer vid besök i centrum av staden. 
I enkäten finns därför frågor om den längsta gångtid som kan accepteras från parke-
ringsplats respektive från busshållplats till den plats som ska besökas i Linköpings 
stadskärna. I nedanstående tabell visas hur respondenterna har besvarat dessa frågor. 

 

Tabell 11  Accepterad längsta gångtid från p-plats och busshållplats till målpunkt i 
Linköpings stadskärna, %. 

Accepterad gångtid Från p-plats Från buss-
hållplats 

0–3 minuter 9,1 23,1 

4–6 32,4 33,9 

7–10 29,0 19,3 

11–15 15,5 6,3 

Mer än 15 minuter 7,8 2,9 

Ingen uppfattning 6,3 14,5 

Totalt 100 100 

 

Som framgår av tabellen har respondenterna betydligt högre krav på att det ska finnas 
hållplatser i närheten av besöksmålet än vad fallet är för motsvarande krav på bilparke-
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ring. Närmare 60 % av de individer som har besvarat enkäten anser att busshållplatsen 
ska ligga inom 0–6 minuters gångtid från besöksmålet. Motsvarande andel för avstånd 
från parkeringsplats är omkring 40 %. Detta innebär att en stor majoritet av de 
respondenter som har besvarat frågan accepterar en viss gångtid från parkeringsplatsen 
till besöksplatsen i Linköpings stadskärna. Med en promenad på 6 minuter kommer man 
ca 400 meter vilket är längre än avståndet mellan parkeringshusen och mitten av 
stadskärnan i Linköpings innerstad. Det är ca 10 % av respondenterna som ställer de 
högsta kraven på att kunna parkera i anslutning till eller förhållandevis nära den punkt 
som man ska ta sig till, t.ex. en butik. 

De skillnader som visas i tabellen ovan påverkar också vilken framtidsbild som indivi-
derna väljer i enkätens huvudfråga. Hur detta samband ser ut för alla som haft någon 
uppfattning om längsta accepterad gångtid visas i nedanstående tabell. 

 

Tabell 12  Accepterad längsta gångtid från p-plats (busshållplats) och val av alternativ, %. 

 0–3 min 4–6 min 7–10 min 11–15 min Mer än 
15 min 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i Linköpings 
stadskärna 

47,2 (23,4) 27,0 (13,2) 12,4 (14,6) 9,5 (10,6) 7,6 (10,8) 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

27,6 (30,7) 33,2 (33,3) 32,1 (28,7) 32,7 (32.9) 20,0 (16,2) 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

25,2 (45,9) 39,8 (53,6) 55,6 (56,7) 57,8 (56,5) 72,4 (73,0) 

Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

p=0,000 (0,000) 

 

Bland de respondenter som inte accepterar mer än 0–3 minuters gångtid från p-plats är 
Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna… det alternativ som väljs av den 
största andelen. Det rör sig om ca 4 % av respondenterna. För de individer som kan 
acceptera 15 minuter eller ännu längre gångtid från både p-plats och hållplats väljs 
alternativ C av drygt 70 % av individerna. Kategorin består av ca 5 % av det totala 
antalet intervjupersoner i undersökningen. Av tabellen framgår också att förändringarna 
går åt samma håll för sambandet mellan val av alternativ och accepterad gångtid från 
både p-plats och hållplats. Sambandet är emellertid betydligt starkare för accepterad 
gångtid från p-plats än från busshållplats. Andelen som väljer alternativ A faller med 39 
procentenheter om de två gränsintervallen för accepterad gångtid från p-plats jämförs 
med varandra. 

 
3.1.4 Ärenden till Linköpings stadskärna 

Avslutningsvis i detta avsnitt redovisas hur frekvensen för individernas resor i området, 
kopplat till olika ärendetyper, påverkar valet av framtidsbild. De ärendetyper som kart-
läggs är fyra till antalet: ”arbete, skola eller liknande”, ”ärende för arbetets räkning”, 
”handla eller andra ärenden” samt ”nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon”. För de 
sistnämnda två ärendegrupperna är emellertid signifikansgraden svagare vad gäller 
samband mellan valet av framtidsbild och frekvensen för de relevanta ärendetyperna. 
Ärendegruppen ”nöjen, fritidsaktiviteter eller besöka någon” redovisas inte eftersom det 
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inte finns något signifikant samband mellan frekvens för det ärendet och val av 
framtidsbild.  

Hur frekvensen för ärendegruppen ”arbete, skola eller liknande” påverkar val av alter-
nativ framgår av följande tabell. 

 

Tabell 13  Frekvens för ärende ”arbete, skola eller liknande” och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

19,9 16,8 28,4 14,7 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

29,0 35,8 28,4 30,3 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

51,1 47,4 43,1 54,9 

Totalt 100 100 100 100 

p=0,030 

 

Som framgår av tabellen är sambanden förhållandevis svaga och lite otydliga. Vad som 
framför allt påverkar det statistiska sambandet är att den grupp som har angett frekven-
sen ”varje/varannan månad” uppvisar ett avvikande mönster i jämförelse med de övriga 
frekvenskategorierna. I den gruppen har närmare 30 % valt alternativ A, Bättre fram-
komlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna, vilket framförallt 
återspeglas i en förhållandevis låg andel för alternativ C.  

Sambandet mellan frekvenser för ”ärende för arbetets räkning” och val av framtidsbild 
beskrivs av följande tabell. 

 

Tabell 14  Frekvens för ärende ”för arbetets räkning” och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

25,0 28,4 16,4 16,0 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

35,0 30,2 29,2 29,6 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

40,0 41,4 54,4 54,5 

Totalt 100 100 100 100 

p=0,004 

 

I det här fallet kan ett tydligare mönster registreras. Skillnaderna i tabellen består fram-
förallt i hur stor andel som väljer alternativ A respektive alternativ C. Individer som 
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ofta, varje dag eller varje vecka, utför arbetsrelaterade ärenden Linköpings stadskärna 
har en större benägenhet att välja Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt 
bilarna…, dvs. alternativ A. Med fallande frekvens för det aktuella ärendet ökar andel-
en som väljer alternativ C, En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.  

Sambandet mellan frekvensen för att ”handla eller andra ärenden” i Linköpings stads-
kärna och valet av framtidsbild redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 15  Frekvens för ärende ”handla eller andra ärenden” och val av alternativ, %. 

 Nästan varje 
dag 

Varje 
vecka 

Varje/varannan 
månad 

Aldrig eller 
någon 

enstaka gång 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

23,0 18,4 16,0 25,4 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

25,0 32,6 32,4 17,9 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

52,0 49,0 51,6 56,7 

Totalt 100 100 100 100 

p=0,061 

 

Det finns en svag tendens att fler väljer alternativ A om frekvensen är ”nästan varje 
dag” i jämförelse med ”varje vecka” och ”varje/varannan månad”. I övrigt är sambandet 
förhållandevis svagt och mönstren otydliga och svåra att urskilja. 

Om tabellerna ovan jämförs framgår att det framförallt är en hög frekvens för arbets-
relaterade ärenden som ger utslag i en större andel för Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna. Frekvent arbets- och studiependling 
samt att handla ofta i området ger inte samma ökning av den andel som väljer alternativ 
A. Som för huvuddelen av den tidigare analysen gäller att majoriteten för En stadskärna 
där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras är tämligen stabil. 

 
3.1.5 Sammanfattande diskussion 

Utfallet av huvudfrågan visar att drygt 50 % av respondenterna väljer En stadskärna där 
gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras (C), omkring 30 % väljer Lägre hastigheter 
inom Linköpings stadskärna (B) och 19 % Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme 
åt bilarna i Linköpings stadskärna (A). Denna tydliga fördelning och rangordning av 
svaren gör att motsvarande bild framträder när respondenterna grupperas i kategorier 
och svaren på huvudfrågan jämförs mellan de olika grupperna. Majoriteten för fram-
tidsbild C är förhållandevis stabil och i de flesta fall är också rangordningen av 
alternativen densamma som för det totala utfallet.  

När betydelsen av olika res- och parkeringsvanor relateras till hur individerna väljer, 
framträder ett förväntat mönster. Använder man ofta bil i Linköpings stadskärna och 
ställer höga krav på att kunna parkera nära besöksmålet, ökar sannolikheten för att 
framtidsbild A väljs. Bland de respondenter som varje dag använder bilen i stadskärnan 
och som ställer de högsta kraven på tillgänglig parkering är omkring hälften av 
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individerna anhängare av framtidsbild A. Är det istället så att respondenten ofta går, 
cyklar eller åker buss i Linköpings stadskärna ökar sannolikheten för att något av de två 
bilrestriktiva alternativen, framtidsbild B och C, föredras.  

Det kanske mest intressanta resultat som följer av analysen, och som på ett tydligt sätt 
signaleras av det totala utfallet för huvudfrågan, är att en stor majoritet av alla som kör 
och parkerar bil i dagsläget i Linköpings stadskärna föredrar en omläggning av trafiken 
i innerstaden till förmån för cykel-, gång- och kollektivtrafik. Denna förändring ska 
göras på bekostnad av minskade utrymmen och prioritet för biltrafik och bilparkering. 
Av de Linköpingsbor som trafikerar gatunätet i stadskärnan en genomsnittlig dag är en 
stor majoritet anhängare av framtidsbild B eller C.  

Detta resultat är ett stöd för diskussionen i inledningen av rapporten om sociala dilem-
man och visar på behovet av den typ av undersökningar som redovisas här. En klar 
majoritet av invånarna i Linköping är anhängare av mindre biltrafik och bilparkering i 
stadskärnan under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil samtidigt 
ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla och åka buss samt de 
positiva effekter på stadsmiljön generellt som beskrivs i framtidsbilderna. En sådan 
omläggning av trafiken uppfattas av de flesta invånare som att centrala Linköping blir 
en bättre och mer effektiv stadskärna. 

 
3.2 Sociala och ekonomiska faktorer och val av framtidsbild 

Av bilagan framgår att enkäten innehåller ett antal frågor om respondenten själv och 
respondentens hushåll. På samma sätt som för resvanorna har dessa faktorer kors-
tabellerats mot huvudfrågan, val av framtidsbild, för att belysa hur skillnader mellan 
individer och hushåll påverkar vilket alternativ som väljs. Resultaten från den analysen 
kommer att redovisas i detta avsnitt. Även för dessa faktorer gäller att det är en stabil 
majoritet av individerna i de olika kategorierna som föredrar alternativ C, En stadskärna 
där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. För nästan samtliga delgrupper som ana-
lyseras har framtidsbild C attraherat den största andelen av individerna. Skillnader 
mellan hur olika individer väljer kommer framförallt till uttryck i varierande andelar för 
framtidsbild A och C. 

Alla bakgrundsfaktorer som registreras av enkäten kan dock inte uppvisa något signifi-
kant samband med hur respondenterna svarar på huvudfrågan om val av framtidsbild. 
Det finns ingen skillnad mellan hur individer i olika åldrar väljer alternativ. Hur många 
individer som hushållet består av samt hur många av dessa som är hemmaboende barn 
under 16 år, har heller ingen statistiskt signifikant betydelse för valet av framtidsbild. 
Samma sak gäller för den sammanlagda hushållsinkomsten före skatt. 

 
3.2.1 Skillnader mellan hur män och kvinnor väljer framtidsbild 

Skillnader mellan hur män och kvinnor väljer framtidsbild framgår av följande tabell. 
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Tabell 16  Kön och val av alternativ, %. 

 Kvinna Man Totalt 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

13,9 24,3 19,2 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

31,4 29,1 30,2 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

54,7 46,7 50,6 

Totalt 100 100 100 

p=0,000 

 

Bland männen är alternativ A ett populärare val än vad som är fallet bland kvinnorna. 
Nästan en fjärdedel av männen är för en utökad biltillgänglighet i Linköpings stads-
kärna. Kvinnorna väljer i större utsträckning än männen alternativ C. Bland kvinnorna 
föredrar fler än hälften framtidsbilden En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras (C). Framtidsbild B attraherar en ungefär lika stor andel av både kvinnor och 
män. 

 
3.2.2 Bostadens lokalisering och utformning 

Var någonstans i kommunen respondenterna bor påverkar valet av framtidsbild, vilket 
redovisas i nedanstående tabell. 

 

Tabell 17  Bostadsområde och val av alternativ, %. 

 Linköpings 
stadskärna 

I Linköpings 
stad men 
utanför 

stadskärnan 

Utanför 
Linköpings 

stad 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

18,5 16,6 26,0 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

33,1 29,0 32,6 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

48,4 54,4 41,4 

Totalt 100 100 100 

p=0,000 

 

Som framgår av tabellen är det en skillnad för utfallet om respondenten bor i eller 
utanför Linköpings stad. Bland de respondenter som bor utanför Linköpings stad väljer 
26 % den biltillgänglighet som följer av framtidsbild A. Bland de som bor i det område i 
Linköpings stadskärna som framtidsbilderna avser, är det omkring 48 % som anser att 
trafiken bör utformas enligt alternativ C och drygt 18 % som föredrar alternativ A. Av 
tabellen framgår även att andelarna för majoritetsalternativet C är högre för respon-
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denter som bor i staden, men utanför stadskärnan, än vad som är fallet för de två övriga 
grupperna, dvs. boende i Linköpings stadskärna och boende utanför Linköpings stad. 
Ett intressant resultat att notera är att även bland de respondenter som bor i kommunen 
utanför själva staden är framtidsbild C det alternativ som väljs av flest individer, drygt 
40 %. 

I vilken typ av bostad som respondenten är bosatt i påverkar också valet av framtidsbild. 
Bostadsformen samvarierar i stor utsträckning med var någonstans i Linköpings kom-
mun, enligt ovan, som respondenten bor. 

 

Tabell 18  Bostadstyp och val av alternativ, %. 

 

 Lägenhet i 
flerfamiljshus 

I radhus, 
kedjehus, parhus 

eller villa 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

14,9 23,9 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

28,0 32,3 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

57,0 43,8 

Totalt 100 100 

p=0,000 

 

De som bor i lägenhet i flerfamiljshus föredrar i stor omfattning framtidsbild C, En 
stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras. De flesta av dessa individer 
är bosatta i Linköpings stad. De som bor i radhus, kedjehus, parhus eller villa föredrar 
också alternativ C totalt sett, men det är en relativt sett större andel av dessa som väljer 
alternativ A. 

En faktor som samvarierar med bostadsområde och bostadstyp är avståndet mellan 
bostadens ytterdörr och parkeringsplats eller garage. Detta avstånd har därför också ett 
signifikant och tydligt samband med hur respondenten svarar på valfrågan, vilket 
framgår av följande tabell. 
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Tabell 19  Avstånd mellan ytterdörr och p-plats/garage och val av alternativ, %. Endast 
respondenter i åldern 18 år och däröver ingår. Bygger på 1 304 svar.  

 0–10 m 11–24 m 25–49 m 50–100 m Mer än 
100 m 

Har ej 
p-plats/ 
garage 

A) Bättre framkomlighet 
och mer gatuutrymme åt 
bilarna i Linköpings 
stadskärna 

26,9 20,0 18,1 14,2 14,5 9,5 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

29,5 33,5 32,9 28,4 31,8 28,4 

C) En stadskärna där 
gång, cykel och 
kollektivtrafik prioriteras 

43,5 46,5 49,0 57,4 53,6 62,1 

Totalt 100 100 100 100 100 100 

p=0,000 

 

Ju längre avståndet är mellan bostadens ytterdörr och p-plats/garage, desto större andel 
av respondenterna väljer alternativ C och desto lägre andel väljer alternativ A. Andelen 
som väljer alternativ B påverkas inte av avståndet mellan ytterdörr och p-plats/garage. 

 
3.2.3 Innehav och användning av bil 

I enkäten ställs också frågor om bilinnehav och hur bilen används. De samband som kan 
utläsas mellan dessa faktorer och hur respondenterna väljer alternativ framtidsbild i 
enkätens huvudfråga går i förväntad riktning. Till att börja med finns det en skillnad 
mellan hur de 88 % av individerna i materialet som har körkort väljer alternativ, i 
jämförelse med de 12 % som är körkortslösa. Detta samband framgår av tabellen nedan. 

 

Tabell 20  Körkortsinnehav och val av alternativ, %. Endast respondenter i åldern 18 år 
och däröver ingår. 

 Har körkort Saknar 
körkort 

Totalt 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

20,3 15,6 19,7 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

31,3 22,1 30,3 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

48,4 62,3 50,0 

Totalt 100 100 100 

p=0,005 

 

De som inte har körkort väljer i betydligt större omfattning det mer bilrestriktiva alter-
nativet C än vad individer med körkort gör. Har respondenten körkort är sannolikheten 
högre att alternativ A väljs, även om skillnaden stannar vid ca 5 procentenheter. 
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I förväntad riktning går också sambandet mellan hur många bilar som respondentens 
hushåll förfogar över och val av framtidsbild, vilket beskrivs i följande tabell. 

 

Tabell 21  Antal bilar i respondentens hushåll och val av alternativ, %.  

 Ingen bil 1 bil 2 bilar 3 eller fler 
bilar 

Totalt 

A) Bättre framkomlighet och 
mer gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

4,9 18,1 26,2 43,4 19,2 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

27,6 29,6 35,0 18,9 30,3 

C) En stadskärna där gång, 
cykel och kollektivtrafik 
prioriteras 

67,5 52,4 38,8 37,7 50,5 

Totalt 100 100 100 100 100 

p=0,000 

 

Ju fler bilar som hushållet har tillgång till, desto större sannolikhet att alternativ A väljs. 
Omvänt gäller att individer som bor i hushåll med få bilar eller ingen bil alls är mer 
benägna att välja framtidsbild C. Om respondenten bor i hushåll med tre eller fler bilar 
rangordnas alternativ A som det bästa alternativet sett för gruppen som helhet med en 
procentandel på drygt 43 %. Det kan jämföras med de respondenter som bor i billösa 
hushåll där det är knappt 5 % som föredrar alternativ A, Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna.   

Motsvarande skillnader kan också registreras om individernas användning av bil, mätt 
som antal körda mil totalt under det senaste året, relateras till val av framtidsbild. 
Sambandet visas i tabellen nedan. 

 

Tabell 22  Antal körda mil per år och val av alternativ, %. Endast respondenter som har 
körkort ingår. 

 0 1–1 000 1 001–2 000 Mer än 2 000 

A) Bättre framkomlighet och mer 
gatuutrymme åt bilarna i 
Linköpings stadskärna 

1,8 14,9 21,5 34,6 

B) Lägre hastigheter inom 
Linköpings stadskärna 

27,3 30,6 32,9 31,3 

C) En stadskärna där gång, cykel 
och kollektivtrafik prioriteras 

70,9 54,5 45,5 34,1 

Totalt 100 100 100 100 

p=0,000 

 

Som framkommer av tabellen ökar andelen som väljer alternativ A, Bättre framkomlig-
het och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna markant med stigande kör-
sträcka samtidigt som andelen som väljer alternativ C faller. Bland de som kör mer än 



 

32 VTI notat 18-2010 

2 000 mil per år väljs de tre olika alternativen av en ungefär en tredjedel var av respon-
denterna i kategorin, med en knapp majoritet för alternativ A. 

 
3.2.4 Sammanfattande diskussion 

I ännu högre grad än vid analysen av resvanor och val av framtidsbild, framgår hur 
stabil majoriteten är för framtidsbild C, En stadskärna där gång, cykel och kollektiv-
trafik prioriteras, när sociala och ekonomiska variabler relateras till val av alternativ. I 
nästan samtliga fall attraherar alternativet den största andelen av individerna i de olika 
kategorierna. Undantaget gäller för respondenter som har tre eller fler bilar i hushållet 
och för de som kör bil mer än 2 000 mil per år där alternativ A, Bättre framkomlighet 
och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna väljs av den största andelen av 
respondenterna. 

Män är i större utsträckning anhängare av Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme 
åt bilarna i Linköpings stadskärna än vad kvinnorna är. Är respondenten bosatt utanför 
Linköpings stadskärna, i synnerhet utanför stadsgränserna, framstår alternativ A som ett 
bättre alternativ än vad som är fallet för individer som bor inne i staden. Bor man i 
radhus, villa etc. och har parkeringsmöjligheter i närheten av bostaden ökar också 
sannolikheten för att framtidsbild A väljs.  

Respondentens körkortsinnehav, tillgång till en eller flera bilar och hur mycket dessa 
bilar används påverkar valen av framtidsbilder i förväntad riktning. Andelen som före-
drar alternativ A ökar med körkortsinnehav, antal bilar i hushållet och körd sträcka i bil. 
I nästan samtliga fall väljs alternativ C av den största andelen av individerna i respektive 
kategori. Det kan därför också här konstateras att alternativ C, En stadskärna där gång, 
cykel och kollektivtrafik prioriteras väljs av den största andelen av respondenterna 
också bland de hushåll och individer som i stor utsträckning använder bilen i sitt dagliga 
liv. 

Det kan också konstateras att resultaten från Linköping till stora delar sammanfaller 
med de resultat som finns från motsvarande undersökningar i Sundsvall (Svensson och 
Haraldsson, 2002) och Örebro (Svensson och Haraldsson, 2005). En stor majoritet av 
invånarna i dessa medelstora svenska städer är anhängare av mindre biltrafik och bil-
parkering i stadskärnan under förutsättning att den minskande tillgängligheten med bil 
samtidigt ger direkta positiva konsekvenser för möjligheterna att gå, cykla och åka med 
buss i samma område. En sådan omläggning av trafiken uppfattas av de flesta invånare 
som att staden får en bättre och mer attraktiv stadskärna. 
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Nu vill vi på kommunen veta vad just Du tycker om framtidens trafik i Linköpings 
stadskärna. Genom att svara på frågorna i undersökningen är Du med och påverkar 
hur framtidens Linköping ska se ut.

Det tar bara cirka 15 minuter att besvara enkäten. Det finns även möjlighet att be-
svara frågorna via internet.

Ta chansen att påverka trafiken i Linköping!

Jag hoppas på Din medverkan och tackar Dig på förhand för Din hjälp!

Med vänlig hälsning

Muharrem Demirok
kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor

Hur vill Du ha gatorna och 
trafiken i Linköpings stadskärna?

Bilaga 1 
Sidan 1 av 12
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S:t Larsgatan

Stora 
torget Storgatan

Drottninggatan

Nygatan

Lilla 
torget

H
am

ngatan

Strandgatan

Kungsgatan

Trädgårds-
torget

Vasavägen

Ågatan

Domkyrkan
S:t Lars-
kyrkan

Stångån

Stångebro
Snickaregatan

Klostergatan

Järnvägsgatan

Rese-
centrum

Brand-
station

Åhlens

Gyllen

Gränden

Filbyter

Linköpings stadskärna.

Vi beskriver på följande uppslag tre olika fram-
tidsbilder för trafiken i Linköpings stadskärna. 
Framtidsbilderna gäller för stadskärnan som vi-
sas på ovanstående karta. De förklarande texter-
na och teckningarna motsvarar inte exakta gator 
i stadskärnan, utan visar mer allmänt hur en ut-
veckling kan se ut. 

Försök att tänka Dig in i hur varje framtidsbild 
skulle kunna se ut i Linköping. När Du läst ige-
nom alla tre framtidsbilderna A, B och C, ber 
vi Dig välja vilken av dem Du tycker bäst om. 

För att få så bra underlag som möjligt vill vi ock-
så att Du svarar på några frågor om dina resvanor 
och om Dig själv och ditt hushåll.

Vi hoppas att Du vill besvara enkäten och skicka 
in svaret i det bifogade portofria svarskuvertet 
inom en vecka.

Hur vill Du ha gatorna och 
trafiken i Linköpings stadskärna?

Du kan även besvara enkäten via internet ge-
nom att gå in på www.linkoping.se/trafikenkat
Klicka på länken svarsformulär och ange lösen-
ord 12trafik34. 

Alla uppgifter behandlas givetvis helt konfiden-
tiellt. Numret på svarsformuläret är endast till för 
att vi ska veta vilka som svarat och kunna skicka 
ut påminnelse till dem som inte svarat.

Om Du har frågor om enkäten kontakta Linkö-
pings kommun, Christer Nilsson telefon 013-
206356, Elinor Josefsson telefon 013-206705 
eller Birgitta Hjelm telefon 013-206352.

Undersökningen görs i samarbete med VTI i 
Linköping, som är ett oberoende forskningsinsti-
tut inom trafikområdet.

Bilaga 1 
Sidan 2 av 12
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Framtidsbild A

Framkomligheten för gående 
och cyklande minskar.

Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt 
bilarna i Linköpings stadskärna
Det blir mer biltrafik i och 
genom stadskärnan.

Stadskärnan anpassas för att 
rymma den ökade biltrafiken.

Kommunen försöker under-
lätta för bilisterna att parkera 
sina bilar i och nära stadskär-
nan. 

Bil
Det blir tillåtet att köra bil på 
flertalet gator i stadskärnan 
utom på nuvarande gågator.

Bilparkering
Ytterligare parkeringshus 
byggs i stadskärnan.

Det blir fler p-platser längs 
gatorna nära affärerna. 

Det är billigt att parkera i hela 
stadskärnan. 

Buss
Bussarna får svårare att ta sig 
fram när biltrafiken ökar.

Bilaga 1 
Sidan 3 av 12
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Gång
Inga nya gågator anläggs.

Trafikljusen släpper i första 
hand fram bilarna för att und-
vika bilköer. Det blir då längre 
väntetider för fotgängare.

Cykel 
Cyklister hindras ofta av den 
täta biltrafiken.

Det blir svårt att få plats med 
mer cykelparkering.

Bilaga 1 
Sidan 4 av 12
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Framtidsbild B
Lägre hastigheter inom Linköpings stadskärna
En större del av utrymmet på 
gatorna ges till fotgängare 
och cyklister för att de ska 
kunna ta sig fram bekvämt 
och säkert. 

De större gatorna i centrala 
Linköping får ett ganska smalt 
körfält i varje riktning för 
bilarna, för att få plats med 
både cykel- och gångbanor.

Lägre hastighetsgränser är till 
fördel för cyklister och fot-
gängare, men är till nackdel 
för biltrafiken. Lägre hastighe-
ter innebär mindre trafikbuller.

Bil
Hastighetsgränser: 30 km/tim 
i yttre delen av stadskärnan, 
20 km/tim (cykelfart) på vissa 
gator och gångfart i den mest 
centrala delen.

Det tar längre tid att köra bil i 
stadskärnan än det gör nu. 

Bilparkering
Bilar får parkeras i p-hus och 
på större p-platser på samma 
sätt som idag.

Vissa p-platser längs gatorna 
tas bort. 

Det blir i vissa fall längre att 
gå från bilen till butiker och 
arbetsplatser i centrum.

Buss
Färre bilar gör att bussarna 
kommer fram snabbare genom 
stadskärnan.

Bilaga 1 
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Gång
De nuvarande gågatorna är 
fortfarande gågator.

Vissa gator blir gångfartsom-
råden där bilarna får färdas på 
gåendes villkor.

Cykel
Ökad prioritet för cykeln 
genom cykelbanor och cykel-
fartsgator.

Fler cykelställ som gör det 
lättare att låsa fast cykeln sätts 
upp.

Bilaga 1 
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Framtidsbild C
En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik 
prioriteras
Gatorna byggs om för att 
gående och cyklister ska 
kunna ta sig fram enkelt och 
bekvämt.

Förbättrad framkomlighet för 
ökad busstrafik.

Färdtjänst, taxi, handikapp-
fordon och bilar som levererar 
varor till butiker får använda 
vissa gator på gåendes och 
cyklisters villkor.

Boende i stadskärnan får köra 
bil till och från egna p-platser.

Övrig bilparkering hänvisas 
till P-husen.

Utrymmet ökar för plante-
ringar, mötesplatser, ute-
serveringar och liknande. 
Minskad biltrafik ger låg 
trafikbullernivå.

Bil
Den biltrafik som tillåts inom 
stadskärnan ska anpassa has-
tigheten till de gående.

Det blir inte möjligt att åka 
bil genom stadskärnan utan 
genomfartstrafiken hänvisas 
till gator utanför stadskärnan.

Bilparkering 
Besökare som åker bil till 
stadskärnan hänvisas att par-
kera i p-husen.

Buss 
Några gator reserveras för 
bussar.

Antalet bussturer till centrum 
ökar vilket gör att fler väljer 
att åka buss.
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Gång 
Det blir fler gågator och gång-
fartsområden i jämförelse med 
i dag.

Cykel 
Cyklisterna prioriteras på 
cykelfartsgator. 

På gångfartsgatorna får cy-
klisterna färdas på de gåendes 
villkor. 

I centrum blir det gott om 
cykelparkeringar med tak och 
låsmöjligheter.
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Svarsformulär Löpnummer

Några frågor om dina resvanor idag:
 
2.  Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig inom Linköpings stadskärna under vinterhalvåret,  
 och hur ofta? (Sätt ett kryss per färdsätt)
    Varje/ Aldrig eller  
  Nästan Varje varannan   någon enstaka  
  varje dag vecka månad gång
 Cykel     
 Till fots     
 Buss      
 Kör bil      
 Åker bil som passagerare        
 Annat      

3.  Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig inom Linköpings stadskärna under sommarhalvåret,  
 och hur ofta? (Sätt ett kryss per färdsätt)
    Varje/ Aldrig eller  
  Nästan Varje varannan   någon enstaka 
  varje dag vecka månad gång
 Cykel     
 Till fots     
 Buss      
 Kör bil      
 Åker bil som passagerare        
 Annat      

Vi är tacksamma om Du skickar in svarsformuläret i det bifogade portofria svarskuvertet inom en 
vecka. Du kan även besvara enkäten via internet genom att gå in på www.linkoping.se/trafikenkat
Klicka på länken svarsformulär och ange lösenord 12trafik34. Du behöver även ange ovanstående 
löpnummer. Genom att svara via internet sparar vi energi och miljö.

1. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtidens trafiksystem i Linköpings stads- 
 kärna genom att rösta på en av de framtidsbilder A, B eller C som beskrivits.

 Vilken av framtidsbilderna skulle Du då välja? (Endast ett kryss) 

	 	 A  ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings stadskärna”

  B  ”Lägre hastigheter inom Linköpings stadskärna”

  C  ”En stadskärna där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras”

Vänd 
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4. Hur ofta har Du följande ärenden i Linköpings stadskärna?
 (Sätt ett kryss per ärende)
    Varje/ Aldrig eller
   Nästan Varje varannan någon enstaka  
  varje dag vecka månad gång/år   
 Arbete, skola eller liknande     
 Ärende för arbetets räkning     
 Handla eller andra ärenden     
 Nöjen, fritidsaktivitet eller     
 besöka någon

5.  Kör Du någon gång bil till Linköpings stadskärna?          Ja        Nej

6. Om Du svarat Ja på fråga 5: var brukar Du parkera och hur ofta?
 (Sätt ett kryss per typ av parkering)
    Varje/ Aldrig eller
   Nästan Varje varannan någon enstaka  
  varje dag vecka månad gång/år   
 I p-hus med avgift     
 På gatan med avgift     
 På gatan, gratis     
 Annan parkering, med avgift     
 Annan parkering, gratis

7. Hur lång är den längsta gångtid Du kan acceptera till den plats Du ska till i Linköpings  
 stadskärna.
 Från p-plats? 
 0-3 min 4-6 min 7-10 min 11-15 min mer än 15 minuter vet ej

 
8. Från busshållplats?
 0-3 min 4-6 min 7-10 min 11-15 min mer än 15 minuter vet ej
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Avslutningsvis kommer några frågor om Dig själv 
och Ditt hushåll:
 
9.  Inom vilket område bor Du?
       I Linköpings stadskärna (området på kartan på första sidan)
       I Linköpings stad men utanför stadskärnan
       Utanför Linköpings stad

10.       Kvinna            Man

11. Din ålder?   ............... år

12. Hur långt är det från Din bostad till närmaste busshållplats?
  0-100 m 101-200 m 201-400 m 401 m-1 km mer än 1 km

13. Har Du körkort för personbil?
       Ja  Nej

14. Hur många bilar har Du och Ditt hushåll tillgång till för privat bruk?
  Ingen bil 1 bil  2 bilar 3 bilar eller fler

15. Hur många mil har Du kört med bil under det senaste året, privat eller i jobbet?
  Inga 1-1000 1001-2000 mer än 2000

16. Hur långt är det från Din bostads ytterdörr till Din p-plats eller Ditt garage?
  0-10 m 11-24 m 25-49 m 50-100 m  mer än 100 m har ej p-plats  
       eller garage

17. Hur många personer 16 år eller äldre bor i Ditt hushåll, inklusive Dig själv?
  1 person 2 personer 3 personer 4 personer eller fler
 

Vänd 
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18. Hur många barn under 16 år bor i Ditt hushåll?
  Inga barn 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn eller flera

19. Hur bor Du? Om Du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
  I lägenhet i flerfamiljshus I radhus, kedjehus, parhus eller villa

20. Hur stor inkomst (lön, studielån, pension, bidrag eller liknande) före skatt har Ditt hushåll  
 ungefär idag? 
 0-10 000 kr/månad
 10 001-30 000 kr/månad
 30 001-54 000 kr/månad
 54 001-70 000 kr/månad
 mer än 70 000 kr/månad

Om Du har något Du vill tillägga kan Du skriva på egna lösblad och skicka med enkäten. Vi väl-
komnar Dina åsikter och synpunkter!

Tack för Din medverkan! 
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE
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