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FOLKOMRÖSTNINGEN om VALLALEDEN
- Analys av valresultatet beträffande ett

omstritt vägprojekt i Linköping

av Stefan Grudemo

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

REFERAT

Våren 1989 genomfördes en kommunal folkomröstning i Linköping om

den s k Vallaleden.

Vallaområdet är beläget nära Linköpings innerstad. Det består av

friluftsmuseet Gamla Linköping, Valla fritidsområde (med lek-

park, djurhagar etc.) samt Vallaskogen därmellan.

Sedan 1955 har politikerna i Linköping diskuterat en väg genom

skogen. Vallaleden skulle vara en del av en ringled kring

innerstaden och vissa inre stadsdelar. De lokala 'politikerna

lyckades dock aldrig fatta något beslut om Vallaleden utan

beslöt till sist att anordna en lokal folkomröstning, vilket är

mycket ovanligt i Sverige.

Alla invånare över 17 år i Linköpings kommun var

röstberättigade. Ungefär 50 % röstade. Inte mindre än 73,5 % av

dessa sade nej till vägen.

I efterhand har en analys av valresultatet gjorts. Analysen är

baserad på en postenkät till ett slumpmässigt urval av

Linköpingsbor. Valanalysen presenteras i föreliggande studie.
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II

THE LOCAL REFERENDUM ABOUT VALLALEDEN

- Analysis of the referendum result regarding a controversial
road project in Linköping

by StefanGrudemo
Swedish Road and Traffic Research Institute(VTI)
8-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

A local referendum about the so-called "Vallaleden" was held in

Linköping in the spring of 1989°

The Valla area is situated near Linköping city centre. It

consists of the open-air museum. Old Linköping and Valla

recreation area and also the Valla wood in between.

Since' 1955 politicians in Linköping have been discussing a road

through the wood. Vallaleden would be part of a ring-road around

the city centre and some inner suburbs. However, the politicians

never managed to take a decision about Vallaleden, but decided

finally to arrange a local referendum, which is very unusual in

Sweden.

All inhabitants more than 17 years old in the municipality of

Linköping were entitled to vote. About 50 % did so. No less than

73.5 % of these said "No" to the road.

After the referendum.an analysis of the result was made. The

analysis is based on a questionnaire to randomly selected people

in Linköping. An analysis of the questionnaire answers is

presented in this study.
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III

FOLKOMRÖSTNINGEN om VALLALEDEN
- Analys av valresultatet beträffande ett

omstritt vägprojekt i Linköping

av Stefan Grudemo

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Föreliggande arbete vill bidra till att öka förståelsen för hur

människor resonerar beträffande en väg som inkräktar i natur- och

rekreationsområden.

Diskussionen om den sk Vallaleden i Linköping pågick under många

år och kuLminerade i den kommunala folkomröstningen som.hölls den

23 april 1989. Resultatet blev en kraftig övervikt för nej till

leden.

Efter valet skickades en enkät till slumpmässigt utvalda personer

boende i Linköpings kommun. När icke-röstarna, d v 3 de som upp_

gav_ att de inte deltog i folkomröstningen, exkluderats visar det

sig att förhållandet mellan andelen ja- och nej-röstare stämmer

väl överens med folkomröstningens. Däremot är enkätens andel

icke-röstare betydligt mindre än i folkomröstningen.

De sam uppgav att de deltog i omröstningen om.Vallaleden kan de-

las in efter dels objektiva faktorer och dels subjektiva fakto-

rer. Viktiga objektiva indelningsgrunder är ålder, kön och bosta-

dens läge i förhållande till den eventuella Vallaleden. Som synes

i tabell A är nej-röstarna i majoritet i alla därav härledda

undergrupper.

När urvalet indelas efter mer subjektiva uppfattningar hos de

röstande ser man vissa avvikelser från ovannämnda mönster. Av det

relativa fåtal som var övertygade om att leden skulle ha dragits

i tunnel 1/3 av sträckningen, var en knapp majoritet ja-röstare.
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IV

En knapp majoritet av den tredjedel av de röstande som ansåg att

Vallaleden skulle ha avlastat innerstaden från trafik röstade ja.

I detta sistnämnda fall bör dock en varning för "efterrationalim

sering" utfärdas, dvs man söker skäl till varför man röstade ja

och då är argumentet om avlastning ett bra sådant

 

    

Tabell A _ Enkätresultat i sammandrag

Ja % nej % Blankt %

18-49 år 17,5 81,6 0,9
50" år 29,4 68,9 1,7

Män 29,7 68,9 1,4
Kvinnor 15,4 83,6 1,0

Bostadens läge är sådant att

- Vallaleden finns inom gång-
avstånd 19,1 80,9 m

- bostadsgatan skulle ha av-
lastats från trafik 35,0 65,0 m

- Vallaleden skulle ha varit en bra
färdväg i NV-SÖ riktning 29,7 69,3 1,0

- bostaden ligger i Lkpgs tätort
men ovanstående ej tillämpligt 22,9 74,7 2,4

- bostaden inte ligger i Lkpgs
tätort 13,0 87,0 -

Hur skulle restiden för arbetsresor
med bil ha förändrats?
w Ingen förändring 16,0 83,2 0,8
m Restiden skulle ha minskat

1-15 min 27,5 72,4 m
n Vet ej, ej svarat (117 st) 34,8. 62,9 2,3

Vad trodde man om Vallaledens ut-
formning?
- Övertygad om att den vid ja-seger

skulle dragits i bergtunnel 1/3 52,4 47,6 -
w Ej övertygad om att den vid jaw

seger skulle dragits i berg"
tunnel 1/3 15,4 83,3 1,3

Vad trodde man om Vallaledens effekt
på innerstadstrafiken?
u Innerstaden skulle ha avlastats 53,4 45,2 1,4
- Ingen skillnad för innerstaden 6,2 93,0 0,8
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1 INLEDNING

Vägar skall byggas för att tillgodose det transportbehov som

finns. Med andra ord skall en väg tjäna allmänheten och byg-

gas i dess intresse. På senare år har det emellertid blossat

upp flera strider om planerade och påbörjade vägar. I vissa

fall har s k trädkramare med hjälp av olika utomparlamenta-

riska metoder försökt stoppa byggena. Oftast är det fråga om

vägar som på något sätt inkräktar på vacker natur och/eller

uppskattade rekreationsområden.

Det tycks således som om.ett flertal vägar byggs i strid.med *

allmänhetens vilja. Eller är det så att den lilla minoriteten

är högljudd i sina protester medan den stora majoriteten sam-

tycker men är tyst?

Vägverket försöker med hjälp av ensamhällsekonomisk kalkyl,

en sk objektanalys, utröna om en tilltänkt väg är samhälls-

ekonomiskt lönsam. Det går till så att så mycket som möjligt

av de förändringar den nya vägen väntas ge upphov till pen-

ningvärderas; förändringar i antal olyckor, restidsåtgång,

fordonskostnader, gatudriftskostnader, buller, avgaser. Andra

effekter ges en verbal bedömning som sedan vägs mot de pen-

ningmässiga effekterna. En viktig effekt som.Vägverket hit-

tills ansett inte kunna penningvärderas är intrång i natur-

och rekreationsområden. På grund av detta har flera omstridda

vägar befunnits ekonomiskt lönsamma och byggts.

På VTI har vi fått i uppdrag av Vägverket att försöka av-

hjälpa ovannämnda brist genom att försöka utveckla en metod

att penningvärdera en vägs natur- och rekreationsintrång. Det

har. vi gjort, och det gör vi, med hjälp av sk Contingent

Valuation Method (CVM)-studier (fritt översatt hypotetisk

marknadsvärdering). Denna metod går ut på att man med hjälp

av hypotetiska frågor försöker få människor att värdera ett

intrång i pengar.
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Det är emellertid också viktigt, förutom penningvärderingen,

att försöka utröna varför en människa tycker si eller så om

en omstridd väg. Varför sade Linköpings-borna i folkomröst-

ningen om.Vallaleden nej till leden när den enligt Vägverkets

kalkylmetoder skulle vara en väldigt lönsam väg?

Folkomröstningens resultat gav besked om att det inte är på

det sättet (åtminstone inte i fallet med Vallaleden) att den

lilla minoriteten år högljudd och protesterar medan den stora

majoriteten samtycker men är tyst. Istället visade det sig

att en stor majoritet ansåg att Vallaledens fördelar underm

steg dess nackdelar och kostnader.

Med en bättre förståelse för hur människor resonerar när det

gäller en våg av Vallaledens typ kan många uppslitande väg-

strider undvikas i framtiden. Detta kan ske genom att en pla-

nerad väg redan på ett tidigt skede i projekteringen ges en

annan sträckning, slopas helt eller kanske dras i tunnel.
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2 VALLALEDENS HISTORIK

Vallaskogen är en välbesökt rekreationsskog belägen nära

Linköpings innerstad. Den genomkorsas av flera cykel- och

promenadstigar.. (Bl a är dessa resväg för många cyklister

till och från det närbelägna universitetet).

På ena sidan av den mest besökta delen av skogen ligger ett

koloniområde och Valla fritidsområde (med minidjurpark, lek-

park, minigolf och ridhus) och på den andra sidan Gamla

I Linköping (ett friluftsmuseum.med ditflyttade sekelskiftes-

hus).

Första gången tanken på en väg genom Vallaskogen väcktes var

1955, då en skiss till en Vallaled gjordes av en trafikkon-

sult. 1968 kom leden med i en generalplan och 1972 utreddes

åtta olika alternativ till leden. (Se bilaga 1a.) Man kom

fram.till att en led i skogens nordöstra del var att föredra.

Leden skulle vara en del av en yttre ringled. (Benämningen

yttre ringled kan tyckas något missvisande eftersom.f1ertalet

stadsdelar skulle ligga, och ligger, utanför denna).

Året därpå, 1973, togs Vallaleden upp i Vägverkets bidrags-

plan. 'Nu hade emellertid en opinion mot leden börjat protes-

tera och en aktionsgrupp samlade 1974 in 17 000 namnunder-

skrifter mot Vallaleden.

Trafikplan 1976 slog fast att en Vallaled "skall byggas om

det inte går att på andra sätt dämpa biltrafiken". Trots den-

na formulering beslöt kommunfullmäktige 1978_att söka stats-

bidrag för hela sydvästra länken, dvs etapp 1, Södra länken

och etapp 2, Västra länken (Vallaleden). Majoriteten som.rös-

tade för detta bestod av socialdemokrater och folkpartister.

Mot att söka statsbidrag röstade en minoritet bestående av

centern, moderaterna och vpk. Vpk föreslog också redan i

detta skede en folkomröstning.

VTI MEDDELANDE 613



Innan det att fullmäktige tagit detta beslut överlämnades

13 000 namnunderskrifter mot Vallaleden.

Vägverket meddelade att statsbidrag skulle utbetalas för syd-

västra länken men bara under förutsättning att båda etapperna

byggdes. Om bara etapp 1, Södra länken, skulle byggas skulle

kommunen själv få stå för hela kostnaden.

I december 1979 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en

Vallaled i öppet schakt. Mot det reserverade sig moderaterna,

vilka förespråkade en bergtunnel. Centern deltog inte i bem

slutet. Ett socialdemokratiskt förslag att bygga Vallaleden i

betongtunnel förkastades.

Tunnel-alternativen innebar att en tredjedel av leden (genom

den mest välbesökta delen av skogen) skulle dras i tunnel.

Bergtunneln skulle sprängas ned i berggrunden och skogen

skulle då åtminstone delvis lämnas intakta Betongtunnel-al-

ternativet innebar att leden skulle läggas i ett djupt

schakt, vilket sedan skulle överdäckas på den aktuella delen.

Viss plantering skulle kunna utföras på överdäckningen men

det tunna jordlagret skulle inte medge skogsplantering.

1984 genomfördes vissa förberedande gallringar i Vallaskogen.

Samma år bildades föreningen Rädda Vallaskogen".

1988 öppnades etapp 1 av sydvästra länken för trafik. Samti-

digt blossade debatten om etapp 2, Vallaleden, upp. Den fanns

nu i Vägverkets fördelningsplan med byggstart 1989 och öppna-

nde för trafik 1991. Inför valet i september deklarerade par-

tierna sina ställningstaganden. För leden uttalade sig mode-

raterna och folkpartiet. De. förordade emellertid olika ut-

formningar av ledenø Fp ville ha den i öppet schakt medan m

stod fast vid bergtunnelalternativet. Mot leden stod centern,

vpk, miljöpartiet och kds. Socialdemokraterna hade således
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avgörandet i sin hand. Partiet beslöt slutligen att stödja

vpkzs gamla förslag om folkomröstning, ett förslag som nu

fick majoritetens stöd i kommunfullmäktige.

Även om ovanstående ställningstaganden är partiernas offici-

ella var nästan samtliga partier splittrade i Vallaledsfrå-

gan. Deras officiella ställningstagande skiftade också under

åren fram.till 1988. Socialdemokraterna var för Vallaleden

ända till det att man stödde enfolkomröstning. Emot leden

har alltid centern och kds varit. Vpk var till en början för

leden men ändrade ståndpunkt 1974. Folkpartiet gjorde det

motsatta 1978, från att ha varit emot Vallaleden röstade man

det året för leden och har sedan dess varit dess förespråka-

re. Moderaterna var till 1980 motståndare till leden men det

året deklarerade man att man ville medverka till ett miljö-

vänligt utförande av den (dvs bergtunnel).

En karta över Vallaleden visas i bilaga lb.
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3 FOLKOMRÖSTNINGEN on VALLALEDEN

Tidpunkten för den kommunala folkomröstningen fastställdes

till söndagen den 23 april 1989. Det skulle endastvara möjw

ligt att rösta ja eller nej till leden, inte på något alterm

nativ, t ex öppet schakt eller bergtunnel.

Två kampanjgrupper, en för leden och en emot leden, bildades

inför omröstningen. Dessa förde under ett par månaders tid

innan Vallaledsvalet en intensiv kampanj där de i lokalpress

och på olika möten_argumenterade för sitt ställningstagandee

Lokalpressen var också full av artiklar om insändare där både

fackmän och lekmän redogjorde för sina åsikter.

I korthet argumenterade de olika sidorna på följande sätt:

Ja-sidan

Vallaledsvalet handlar om två
skilda miljöintressen, miljön
i Vallaskogen och miljön i
innerstaden. Vallaleden skul-
le kraftigt avlasta innersta-
den från trafik och därmed
förbättra miljön där. Männi-
skornas hälsa i innerstaden
måste gå före trädens hälsa i
Vallaskogen.

Visserligen löser Vallaleden
ensam inte alla trafikproblem
men den är en förutsättning
för att minska trafiken i in-
nerstaden.

Lambohovsleden och Gzla Kal-
marvägen är ett orealistiskt
alternativ till Vallaleden.
De ger en för lång omväg'
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Nej-sidan

Miljön i Vallaskogen och miljön
i innerstaden behöver inte spew
las ut mot varandra. Miljön i
Vallaskogen kan hållas intakt
samtidigt som miljön i innersta-
den förbättras genom olika rem
striktioner. Vallaleden ensam
skulle endast marginellt avlaSta
innerstaden från trafik.

Vallaleden löser inga trafikpro-
blem. Vare sig man bygger Valla-
leden eller ej måste trafikre-
striktioner i innerstaden in-=
föras.

Lambohovsleden och Gzla Kalmar-
vägen är ett bra alternativ till
Vallaleden. De ger endast ca 3
min extra körtid. Det är skogen
värd.



Ja-sidan

Det är bortkastade pengar att
inte bygga Vallaleden. Om vi
inte bygger får vi inget
statsbidrag för redan byggda
Södra länken. Bygger vi leden
får vi statsbidrag för hela
Sydvästra länken. Detta inne-
bär att Vallaleden är gratis
att bygga för kommunen.

Vallaledens intrång i Valla-
skogen skall göras så skon-
samt som möjligt. Därför
skall sträckningen genom
skogens värdefullaste del
läggas i en bergtunnel (1/3
av ledens totala längd). Att
bygga leden i öppet schakt
förespråkar ingen idag.

Inför

Nej-sidan

Det är inte bortkastade pengar
att inte bygga Vallaleden. Det
uteblivna statsbidraget för Söd-
ra länken är en billig uppoff-
ring för att rädda Vallaskogen.

Vallaleden skulle spoliera
Vallaskogen och skära sönder
helheten G:la Linköping-Valla-
skogen-Valla fritidsområdeø Att
lägga 1/3 av leden i bergtunnel
är bara ett dyrare sätt att för-
störa skogen på. Dessutom är det
inget som säger att leden skulle
läggas i en sådan tunnel. Valla-
leden i öppet schakt är det al-
ternativ som finns i den gene-
ralplan som antagits.

folkomröstningen utarbetade de båda kampanjgrupperna en

informations-folder i vilken de argumenterade för sina respek-

tive ståndpunkter. Foldern utskickades till alla röstberättigade

personer.

Både Ja-sidans och Nej-sidans del i foldern var full av partiska

vinklingar, överdrifter, luddiga och värdeladdade formuleringar.

Ja-sidan presenterade en teckning som skildrade en grönskande,

Vallaskog med promenerande och cyklande .människor. Vallaledens

ena tunnelmynning syntes i ena kanten och var väldigt liten. De

nämnde ingenstans att Lambohovsledens tredje etapp snart skulle

öppnas för trafik och avlasta vissa gator. De använde sig av

överdrivna och luddiga fonmuleringar som "rädda Linköpings

stadskärna", "fungerande trafiknät", total miljösyn", övergri-

pande lösning på trafikproblemen".
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Nej-sidan visade en teckning där man såg kanten av Gamla Linköu

ping ur flygperspektiv. Strax utanför Gamla Linköping gick en

Vallaled i öppet schakt spikrakt genom skogen. Ledens negativa

ingrepp beskrevs i värdeladdade formuleringar sam "låta Södra

länken plöja vidare", "hugga sönder Vallaskogen", "trafikdike".

Vallaleden benämndes som en motorled, vilket ger association

till en bred väg med 90- eller 110 km/h som hastighetsgräns.

(Foldern finns i sin helhet i bilaga 2).

Folkomröstningen föregicks som sagt av enlivlig debatt i lokal-

pressen. Undertecknad och Jan Owen Jansson bidrog med artiklar i

Östgöta Correspondenten 14 och 15 april och i Östgöten 18 april,

i vilka vi redogjorde för ledens samhällsekonomiska förutsätt-

ningar (ÖC-artikeln återfinns i bilaga 3).

I folkomröstningen deltog 45 881 av de 92 693 röstberättigade

personerna, dvs 49,5 %. Det var ett överraskande högt valdelta-

gande. Strax innan omröstningen trodde valnämnden på ett 30%-igt

valdeltagande»

25,7 % av de röstande röstade ja till Vallaleden, 73,5 % röstade

nej och 0,8 röstade blankt eller ogiltigt.

Resultatet blev således en stor majoritet för nej till Valla"

leden. I nedanstående tabell visas resultatet i de olika val-

distrikten. (Karta över valdistrikten: bilaga 4.)
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Tabell 1.

valdistrikt

Bankekind
Berga
Berga
Berga
Berga
Berga
Berga
Berga
Berga

Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Domkyrka
Ryd 1
Ryd 2
Ryd 3
Ryd 4
Skäggetorp 1
Skäggetorp 2
Skäggetarp 3
Skäggetorp 4
Skäggetorp'S
Skäggetorp 6
Flistad-Ljung
Johannelund 1
Johannelund 2
Johannelund 3
Johannelund 4
Johannelund 5
Johannelund 6
Kaga-Ledberg
Kärna 1
Kärna 2
Kärna 3
Landeryd 1
Landeryd 2

o
o
q
m
m
A
k
a
-
I

H
K
D
G
)
\
I
O
X
U
1

J
>
U
O
N
H

O
F
*
F
*
F
*
F
4

.
p
c
p
t
0
1
4

VTI MEDDELANDE 613

Folkomröstningens resultat i valdistrikten.

Procent i erlagda röster
valdel-
tagande % Ja

48,5 30,2
49,8 25,5
45,9 28,3
41,7 28,0
60,5 32,6
62,9 50,3
56,3 29,4
55,9 28,6
48,2 32,2
50,3 22,6
50,6 19,0
45,8 21,0
47,0 17,6
49,6 27,8
52,4 37,5
50,2 33,7
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valdistrikt
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Szt Lars
Szt Lars
S°t Lars
Szt Lars

Szt Lars

Sjögestad
Skede
Slaka 1
Slaka 2
Slaka 3
Stjärnorp
TÖrnev.-Ö Skrukeb
Ulrika
Vikingstad
vist 1
Vist 2
Vreta kloster
Vreta kloster
Vreta kloster
Vreta kloster
Vreta kloster
Vårdnäs
Vårdsberg
Västerl,-Björkeb
Ö Harg-Rystad 1
ÖrtomtawAskeby

G
N
U
'
l
o
h
M
N
I
-
l

M
a
t
h
H

VTI MEDDELANDE 613

valdel-

10

Procent i erlagda röster

tagande % Ja

56,6
51,5
44,4
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4 ANALYS AV OMRÖSTNINGEN GENOM ENKÃTSTUDIE

Vallaledsomröstningen gav oss ett utmärkt tillfälle att ingående

undersöka människors syn på en vägs natur- och rekreationsin-

trång. Hur värdesätts denna negativa effekt jämfört med de po-

sitiva effekter vägen kan ge i fonm av kortare resväg, avlast-

ning av starkt trafikerade innerstadsgator och bättre trafiksä-

kerhet? Vad påverkade hur man röstade i valet; vad man trodde om

Vallaledens avlastande effekt, hur man kände till statsbidrags-

frågan, åsikt om trafikbegränsning? Röstade män och kvinnor oli-

ka? Spelade personens ålder någon roll hur han eller hon rös-

tade? etc, etc.

Vi konstruerade en enkät (se bilaga 5) och skickade ut den till

704 st personer minst 18 år fyllda och boende i Linköpings kom-

mun. Dessa personer var slumpmässigt utvalda ur kommunens

adressregister. Urvalet gjordes stratifierat efter det att komr

munen delats in i fem.olika urvalsområden. (Se bilaga 6). Skälet

till denna indelning var att se om. bostadens belägenhet i för-

hållande till Vallaskogen kunde påverka hur man röstade och vad

man för övrigt hade för åsikter. Medvetet utvaldes procentuellt

fler personer i urvalsområdena nära Vallaområdet. Detta för att

dessa ansågs mer intressanta att studera. Tanken med indelningen

var följande:

Urvalsområde 1: Vallaområdet finns inom gångavstånd.
(2% urval = 169 st).

Urvalsområde 2: Skulle avlastats från trafik om Vallaleden
byggts. Vallammrådet finns inom gångavstånd.
(2% urval = 69 st).

Urvalsområde 3: Vallaleden skulle inneburit en bra färdväg.
(1% urval = 227 st).

Urvalsområde 4: Återstoden av Linköpings tätort.
(0,5% urval = 175 st).

Urvalsområde 5: Linköpings kommun utom Linköpings tätort.
(0,33% urval = 64 st).

Enkäten skickades ut i början av juni 1989. Efter ungefär tre

veckor,' då svarsfrekvensen var 48 %, skickades en påminnelse.
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Denna resulterade i att i mitten av augusti hade 63 % av de ut-

skickade enkäterna besvarats. Då sändes en andra påminnelse ut,

vilken ökade svarsfrekvensen till 68 %. Detta innebär att 477 av

698 personer besvarade vår enkät (fem personer hade flyttat från

den i adressregistret angivna adressen och en person hade avlim

dit, vilket ger nettourvalet 698 personer).

Svarsfrekvensen skiljer sig inte mycket mellan de olika urvals-

områdena. Högst svarsfrekvens är det i område 1 (71%) och lägst

i område 5 (66%).

341 av de 477 personerna uppgav att de röstade i folkomröstn

ningen om Vallaleden. När bestämde sig dessa för hur de skulle

rösta? Det visar sig, vilket kan ses i tabell 2 nedan, att de

flesta bestämde sig på ett tidigt stadium.

Tabell 2. Ja- och nej-röstarnas tidpunkt för ställningstagande
till sitt röstande.

Ja-röstarna Hej-röstarna
% %

Innan valkampanjen kom igång 72,6 66,1

Tidigt under valkampanjen 19,0 18,9

Sent under valkampanjen 7,1 11,8

Valdagen 1,2 2,0

Ej svarat på frågan - 1,2

De flesta hade således bestämt hur de skulle rösta redan innan

valkampanjen drog igång. Lite tillspetsat kan man säga att valu

kampanjen och allt den kostade i tid och pengar, var bortkastad.

Resultatet hade förmodligen blivit ungefär detsamma även utan

någon kampanj, möjligen med ett lägre valdeltagande.
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I nedanstående tabell jämförs enkätens 341 röstare med omröst-

ningens resultat. Beräkningarna i tabellen (samt även i tabell

4) av enkätens resultat är viktade så att hänsyn tas till de

olika urvalsområdenas storlek i förhållande till den totala

populationen.

Tabell 3. Jämförelse mellan folkomröstningens resultat och en-
kätresultatet, icke-röstare exkluderade.

Blankt/
Ja % nej % 'ogiltigt %

Folkomröstningens resultat 25,7 73,5 0,8

Enkätens resultat 22,6 76,2 \ 1,2

Sam synes stämmer vårt resultat ganska väl överens med omröst-

ningens. Dock är nej-röstarna något överrepresenterade. Detta

kan vara bra att ha i minnet när tabellerna i 4.2 och 4.3 stude-

ras. Förmodligen är nej-röstarna något överrepresenterade även i

dessa tabeller.

Man kan även jämföra enkätresultatet med folkomröstningsresulta-

tet och inkludera dem som inte röstade (icke-röstarna), vilket

ger följande tabell.

Tabell 4 Jämförelse mellan folkomröstningens resultat och
enkätresultatet, icke-röstare inkluderade. nu-4w

Blankt/ Röstade
Ja % nej % ogiltigt % ej %

Folkomröst-

ningens
resultat 12,7 36,4 0,4 50,5

Enkätens .
resultat 15,6 51,2 0,8 32,4

När icke-röstarna inkluderas skiljer sig procenttalen således'

ganska mycket åt. En trolig förklaring till detta är att de som

inte deltog i folkomröstningen är mindre benägna att besvara en-

käten. Med andra ord är förmodligen en stor andel av de 32% som
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inte besvarade enkäten icke-röstare. Detta skulle alltså vara

förklaringen till varför denna studie får som resultat att 32,4

% av de röstberättigade inte deltog i omröstningen medan soff-

liggarna" i själva verket var 50,5%.

4.1 Icke-röstarna

 

Vår undersökning uppvisar flest andel icke-röstare i urvalsområ-

de 5 (knappt hälften) och minst andel i område 1 och 2. Detta är

fullt logiskt eftersom område 1 och 2 mer eller mindre direkt

skulle 'påverkas av Vallaleden och område 5 inte skulle påverkas

alls.

Icke-röstarnas medelålder är överraskande nog lägre än både jam

och nej-röstarnas. (43 är mot jawröstarnas 53 år och nej-röstar

nas 47 år). Vi trodde nog att unga människor i större utsträckw

ning än gamla skulle engagera sig i Vallaleds-frågan och därmed

rösta°

Vad beträffar könstillhörighet så är icke-röstarna ganska jämnt

fördelade mellan män och kvinnorø

Hälften av dem som inte röstade var inte övertygade om att

Vallaleden vid en jamseger skulle dras i bergtunnel gendm den

känsligaste delen av skogen. Huruvida leden skulle dras i en

sådan tunnel var ett stort diskussionsämne i valkampanjen. Ja"

sidan hävdade att så var fallet medan nej-sidan menade att det

inte alls var säkert. En fjärdedel av icke-röstarna var emellerw

tid uppenbarligen osäkra beträffande detta och svarade inte på

om de var övertygade att Vallaleden skulle dras i tunnel vid en

ja-seger.

Knappt en fjärdedel av ickeåröstarna visade sig helt känna till

statsbidragsfrågan, dvs att Linköpings kommun skulle gå miste om

statsbidrag för Södra länken om Vallaleden inte byggdes, och att

det skulle utbetalas endast om, Sydvästra länken färdigställdes

genom Vallaledens byggande. Nära hälften visste ingenting om

statsbidragsfrågan.
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Beträffande diskussionen om Vallaleden som avlastare av inner"

stadsgator och därmed som miljöförbättrare var icke-röstarna

osäkra. En femtedel av dessa svarade nämligen inte på enkätens

fråga om detta. Knappt en tredjedel trodde att innerstadsmiljön

skulle förbättras någgt med en Vallaled medan drygt en av tio

trodde på en kraftig förbättring.

Hur ställde sig icke-röstarna till att genomföra trafikbegräne

sande åtgärder i innerstaden nu när Vallaleden inte blir av? Här

är fördelningen jämn. Knappt hälften för och knappt hälften emot

sådana åtgärder. En liten del svarade inte på frågan om detta.

Icke-röstarna skulle inte oftare åka bil till arbetet eller stu-

dierna om.Vallaleden fanns. Både utan och med Vallaleden är an-

delen som alltid åker/skulle åka bil knappt en fjärdedel och som

aldrig åker/skulle åka bil knappt en tredjedel.

Ungefär en av sju icke-röstare uppgav att de besöker Vallaskogen

minst en gång i veckan. En femtedel gör det aldrig.

 

4.2 Ja- och nej-röstarna - indelning efter objektiva

faktorer »

.4.2.1 Urvalsområden

De 341 personer som uppgav att de röstade i folkomröstningen kan

delas in på många olika sätt för att se hur resultatet påverkas.

I tabell 5 indelas enkäterna efter de olika urvalsområden, ur

vilka det slumpmässiga urvalet gjordes.
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Tabell 5 Enkätresultat, urvalsområden.

Ja % nej % Blankt %

Urvalsområde 1 (94 st) 19,1 80,9 m

Urvalsområde 2 (40 st) 35,0 65,0 -

Urvalsommåde 3 (101 st) 29,7 69,3 1,0

Urvalsområde 4 (83 st) 22,9 74,7 2,4

Urvalsområde 5 (23 st) 13,0 87,0 -

Vid en genomgång av resultatet i tabellen visar det sig att det-

ta är naturligt. I dmråde 1 fanns ett starkt motstånd mot leden.

Detta är naturligt eftersom man har Vallaskogen indm gångavstånd

och förmodligen utnyttjar denna flitigare än andra. Område 2 har

en relativt stor andel jawröstare. Detta är inte förvånande med

tanke på att man bor vid gator som var tänkta att avlastas av

Vallaleden, Motståndet mot leden var något mindre starkt i områw

de 3 än i område 4. Förklaringen till detta kan mycket väl vara

den utmärkta resväg som Vallaleden skulle skapat för boende i

dmråde 3, medan område 4 inte skulle påverkats på samma sätt.

Något förvånande är dock den väldigt lilla andel ja-röstare i
område 5. Boende utanför Linköpings tätort, dvs område 5, kan ju

inte utnyttja skogen så flitigt eftersom de bor långt ifrån den.

Tillförlitligheten för resultatet i denna grupp* måste dock be-

tecknas som ganska tveksamt eftersom gruppen är liten, endast 23

personer.

4.2.2 Åldersklasser

Åldern är en variabel sam kan antas vara av betydelse för hur

man röstade. Den allmänna uppfattningen skulle väl i så fall

vara att det största motståndet mot Vallaleden fanns hos unga

människor° I tabell 6 är de inkomna enkäterna indelade i ålders-

klasser,

I tabellerna 6-18 samt i de två nedre i bilaga 7 är de olika

procenttalen framräknade genom att andelarna ja-röster etc. är

viktade i de olika urvalsmmrådena. Detta är gjort för att hänsyn
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skall tas till stickprovens olika andelar av antalet röstberät-

tigade i varje urvalsområde. Inom parentes anges det faktiska

antalet enkäter inom.varje grupp.

Tabell 6. Enkätresultat, åldersklasser.

Ja % nej % Blankt %

18-33 år (87 st) 15,9 84,1 -

34-49 år (94 St) 19,0 79,4 1,7

50-65 år (81 st) 28,2 71,8 -

66- år (79 st) 30,8 65,6 3,6

Resultatet i ovanstående tabell visar sig stämma ganska väl

överens med hypotesen att unga människor var mer emot leden än

,äldre. 'I den yngsta klassen var motståndet mot leden mycket

starkt medan andelen ja-röstare för den äldsta åldersklassen

nästan fördubblas jämfört med den yngsta.

4.2.3 Män och kvinnor

Kvinnor var i större utsträckning än män emot leden. Detta är en

allmän uppfattning som bekräftas i undersökningen. I tabellen

nedan är enkätbesvararna indelade efter kön och resultatet är

entydigt; det största motståndet mot Vallaleden fanns hos kvin-

nor .

Tabell 7 Enkätresultat, män och kvinnor.

Ja % nej % Blankt %

Män (178 st) 29,7 68,8 1,4

Kvinnor (163 st) 15,4 83,6 1,0

I bilaga 7 återfinns tre korstabeller i vilka könstillhörig-

het ingår som variabel tillsammans med urvalsområden, ålders-

klasser och tillgång till bil.
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4.2.4 Barnhushåll

Drygt en fjärdedel av undersökningsdeltagarna bor i barnhushåll.

(Minst 'en av hushållsmedlemmarna är barn, högst 15 år gammalt).

Dessa jämförs i tabellen nedan med dem som inte har barn i sitt

hushåll. Det vanliga är naturligtvis att en person i ett barn-

hushåll är en förälder. Det Egg dock också vara ett hemmaboende

äldre syskon.

Tabell 8. Enkätresultat, barnhushåll.

Ja % nej % Blankt %

Barnhushåll (89 st) 8,7 91,3 m

Ej barnhushåll (252 st) 27,9 70,4 1,7

' Tabellen visar att barnhushåll var mycket starka motståndare

till Vallaleden. Det är inte förvånande. Vallaområdet måste an-

ses vara ett fint utflyktsmål för barnfamiljer.

4.2.5 Bostadstyp

Röstade villaägare annorlunda än boende i hyreslägenhet etc.?

För att få reda på detta kan materialet indelas efter bostadstyp

som i tabellen nedan.

Tabell 9. Enkätresultat, bostadstyp.

Ja % nej % Blankt %

Villa, parhus, radhus
(115 st) 28,0 72,0 m

Insatslägenhet (58 st) 23,0 74,6 2,4

Hyreslägenhet (158 st) 19,0 78,9 2,0

Annat boende (10 st) 2,6 97,4 -
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Som synes var villaägarna något mer välvilligt inställda till

Vallaleden än övriga. En förklaring till detta kan vara att de

oftast har en tomt att vistas på och inte har samma behov av

Vallaskogen för rekreationsändamål som övriga. Gruppen "annat

boende" består av boende i studentrum, på vårdinrättning och på

jordbruksfastighet. Resultatet för denna grupp kanknappast ana-

lyseras eftersom resultatet är beräknat utifrån så få personer.

Dessutom är gruppen heterogen.

4.2.6 Körkortsinnehav och bildisposition

Körkortsinnehavarna borde rimligtvis uppvisa större andel jan

röstare än dem som inte har körkort om en sådan indelning av

materialet görs° Tabellen nedan visar att så också är fallet.

Tabell 10. Enkätresultat, körkortsinnehav1

Ja % nej % Blankt %

Har körkort (271 st) 25,0 73,8 1,2

Har ej körkort (69 st) 14,1 84,6 1,4

Alla körkortsinnehavare disponerar emellertid inte någon bil.

Därför kan det vara lämpligt att dela in enkätbesvararna i de

som disponerar bil för privat bruk och de som inte gör det.

Detta görs i nedanstående tabell.

 

En person svarade inte på frågan om körkortsinnehav.
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Tabell 11. Enkätresultat, biltillgångz.

Ja % nej % . Blankt %

Disponerar bil (233 st) 25,8 73,5 0,7

Disponerar inte bil (105 st) 15,0 82,2 2,8

Notabelt är att gruppen "disponerar bil" är mer än dubbelt så

stor som gruppen "disponerar inte bil". Resultatet är snarlikt

den förra indelningens resultat, dvs körkortsinnehavare/bilinne-

havare har en betydligt större andel ja-röstare än de som.ej

har körkort/ej har tillgång till bil. Detta resultat är ganska

självklart; den som skulle fått nytta av leden röstade oftare ja

än den som inte skulle fått det.

4.2.7 Bil till arbetet

Ungefär 1/5 av ja-röstarna åker alltid bil till arbetet eller

studierna och en lika stor andel gör det aldrig. Av nej-röstarna

åker drygt 1/10 alltid bil till arbetet medan mer än 1/3 aldrig

gör det. För ja-röstarna skulle andelarna inte förändrats nämn-

värt om.Vallaleden byggdes. Bland nej-röstarna skulle bilåkandet

minskat dvs andelen som alltid åker bil till arbetet minskat nå-

got och andelen som aldrig gör det ökat. Det senare måste för_

modligen ses som en protest hos många Vallaledsmotståndare mot

ett Vallaledsbygge.

, 4.2.8 Vinnare och förlorare

4.2.8.1 Tidsvinst

Inte många trodde att deras arbetsresor med bil skulle tagit

kortare tid om, Vallaleden fanns (mindre än 10%). Tidsvinsten

skulle kunna varit av två slag, dels kunde Vallaleden inneburit

 

Tre personer svarade inte på frågan om de disponerar någon bil.
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en vägförkortning av arbetsresan och därmed en tidsvinst, dels

kunde Vallaleden inneburit en avlastning och därmed en ökad

framkomlighet (med tidsvinst som följd) på andra gator där resan

sker.

Dessa tidsvinnare bör, trots att de är få, delas in i dem som

tror att de bara skulle vunnit en eller några minuter och de sam

tror att de skulle vunnit ända upp till 15 minuter. I den senare

gruppen uppvisar ja-röstarna klar majoritet. Endast en liten

tidsvinst innebär däremot inte att välviljan till Vallaleden

Ökade, vilket kan ses i tabellen nedan. Resultatet för de båda

"vinnargrupperna" är dock mycket osäkert eftersom det är beräk-

nat på så få röstande.

Tabell 12. Enkätresultat, tidsvinst.

Ja % nej % Blankt %

0 min, (195 st) 16,0 83,2 0,8

Små vinnare, 1-5 min
(18 st) 14,0 86,0 -

Stora vinnare, 8-15 min

Övriga (117 st) 34,8 62,9 2,3

Gruppen "övriga" är som.synes stor och består av dem som inte

svarat eller svarat vet ej. Den relativt stora andelen ja-rösta-

re i denna grupp antyder att det här kan finnas personer.som

skulle vunnit tid med Vallaleden dolda.

4.2.8.2 Vallaskogsbesök.

Flitiga Vallaskogsbesökare borde i större utsträckning än dem

som sällan eller aldrig besöker skogen varit emot Vallaleden.

Denna hypötes stöds i undersökningen. Den knappa tredjedel av

enkätbesvararna som besöker Vallaskogen minst en gång/vecka upp-

visar vid en beräkning ett betydligt större Vallaledsmotstånd

än övriga. Detta kan utläsas ur tabellen nedan.
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Tabell 13. Enkätresultat, besöksfrekvens i Vallaskogen.

Ja % nej % Blankt %

Besöker skogen minst
en gång/vecka (103 st) 13,9 86,1 -

Övriga inklusive ej
svarat på frågan (238 st) 25,4 73,0 1,6

4.2.8.3 Tidsvinst och Vallaskogsbesök

De två sista indelningarna, tidsvinst och besöksfrekvens i

Vallaskogen, kan vara intressanta att göra en korstabell av för

att se, om detta skulle förstärka effekten. För att inte grup-

perna skall bli för små slås små och stora tidsvinnare ihop.

Resultatet visas i tabell 14.

Tabell 14. Enkätresultat, tidsvinst och besöksfrekvens i Valla-
skogen.

Ja % Nej % Blankt %

Flitiga besökare och
tidsvinnare (14 st) 33,3 66,7 -

Flitiga besökare men
ej tidsvinnare (89 st) 11,4 88,6 -

Ej flitiga besökare men
tidsvinnare (15 st) 24,4 75,6 -

Ej flitiga besökare och
ej tidsvinnare (223 st) 25,5 72,8 1,7

Ur tabellen kan man utläsa att motståndet mot Vallaleden föga

överraskande stärks när man ser på dem som skulle fått enbart

nackdelar om Vallaleden byggts, dvs flitiga Vallaskogsbesökare

men ej tidsvinnare. Bland dessa var nästan 90% mot Vallaleden.

De som inte skulle påverkats alls om leden byggts uppvisar också

ett stort motstånd. Övriga två grupper är små och därför svåra

att dra några slutsatser utifrån.
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4.3 Ja- och nej-röstarna - indelning efter subjektiva fak-

Esser:

Hittills har indelningarna gjorts efter objektiva och faktiska

förhållanden. Nu skall vi se om indelningar i grupper efter sub=

jektiva åsikter och uppfattningar påverkar resultatet.

4.3.1 Övertygelse om bergtunnel

Påverkade om man trodde att bergtunneln skulle bli en realitet

eller ej vid en ja-seger hur man röstade? I tabellen nedan är de

inkomna enkäterna indelade och beräknade efter detta.

Tabell 15. Enkätresultat, övertygelse om bergtunnel.

Ja % nej % Blankt %

Övertygad om att Vallaleden
vid ja-seger skulle dragits
i bergtunnel, 1/3 (70 st) 52,4 47,6 -

Ej övertygad om att Valla-
leden vid ja-seger skulle'
dragits i bergtunnel,
1/3 (261 st) 15,4 83,3 1,3

Resultatet i tabellen är intressant och inbjuder till spekula-

tioner. Uppenbarligen trodde en ganska liten del av väljarna på

ja-sidan när denna hävdade att Vallaleden med säkerhet skulle

komma att dras i bergtunnel (ungefär en femtedel av vårt mate-

rial).

Hur hade valresultatet blivit om de lyckats övertyga fler? Un-

dersökningen visar ju att en knapp majoritet av de övertygade

röstade ja till Vallaleden. En majoritet av folkomröstningsdel-

tagarna kanske rent av röstat ja till Vallaleden. Nu är det

emellertid som synes en överväldigande nej-majoritet bland de

icke övertygade. Väldigt många ytterligare skulle alltså behövt

övertygas om bergtunnelns genomförande för att valresultatet

skulle förändrats på ett avgörande sätt.
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4.3.2 Kännedom om statsbidrag

Vallaleden skulle tveklöst blivit en bra affär för Linköpings

kommun, eftersom man vid dess byggande skulle fått statsbidrag

både för denna och den redan byggda Södra länkeno Hela detta

statsbidrag missar man nuo Var väljarna medvetna om dessa fakta

och hur påverkade detta hur man röstade?

Tabell 16. Enkätresultat, kännedom om statsbidrag.

Ja % nej % Blankt %

Helt medveten om stats=
bidragsfrågan (185 st) 28,1 71,4 0,5

Hört talas om statsbidragsm
frågan men ej säker på vad
den innebar (93 st) 20,7 77,7 1,6

Visste inget om stats-
bidragsfrågan (60 st) 13,4 84,0 2,6

Av tabell 16 framgår att över hälften av enkätbesvararna kände

till statsbidragsfrågan inför omröstningen, vilket måste anses

som överraskande många° Dessa personer uppvisar vid en beräkning

större andel ja-röstare än övriga, vilket kan bero på att i och

' med att man var medveten om.statsbidragsfrågan vägde man in den

kommunalekonomiska aspekten vid sitt ställningstagande. Relativt

ofta övervägde då Vallaledens fördelar dess nackdelar.

4.3.3 Tro på Vallaleden som avlastare av innerstaden.

Om, och i så fall hur mycket, Vallaleden skulle avlasta innerm

staden från trafik (och därmed förbättra miljön där) var ett

ständigt återkommande diskussionsämne i valkampanjen. Över hälfw

ten av undersökningsdeltagarna som uppgav att de deltog i folk*

omröstningen tyckte att denna diskussion var oväsentlig eftersom

trafiken skulle begränsas vare sig Vallaleden skulle byggas

eller ej. Resultatet för indelning efter tro på Vallaledens för-

måga att avlasta innerstaden, kan ses i tabell 17 nedan.
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Tabell 17. Enkätresultat, tro på Vallaleden som avlastare av
innerstaden.

Ja % nej % Blankt %

Tro på kraftig
avlastning (49 st) 92,9 7,1 -

Tro på någon
avlastning (69 st) 33,0 64,9 2,1

Diskussion oväsentlig
trafikbegränsning vare
sig med eller utan leden

(177 st) 5,8 94,2 m

Funderade inte över
innerstadsmiljön (40 st) 8,4 87,4 4,2

Tabell 17 indikerar att vad man trodde om.Vallaleden som avlas-

tare av innerstaden i mycket stor utsträckning påverkade hur man

röstade. De som trodde på en kraftig avlastning och de som

tyckte diskussionen var oväsentlig uppvisar ju som synes nästan

spegelvända procentsatser för ja- och nej-röstare; de förstnämn-

da en förkrossande ja-dominans och de sistnämnda en förkrossande

nej-dominans. Det är bara det att de sistnämnda, de som tyckte

diskussionen var oväsentlig, är flera gånger fler och därmed den

totala nej-andelen.

Om ja-sidan hade kunnat övertyga betydligt fler om Vallaledens,

enligt deras övertygelse, förträfflighet som innerstadsavlastare

hade således valresultatet kunnat bli ett annat.

4.3.4 Åsikt om.trafikbegränsning

En klar majoritet av dem.som deltog i folkomröstningen och en-

kätundersökningen hade en positiv inställning till att genomföra

trafikbegränsande åtgärder i innerstaden nu när Vallaleden inte

byggs. Beräkningar för dessa och övriga visas i tabell 18.
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Tabell 18. Enkätresultat, åsikt om trafikbegränsning

Ja % Nej % Blankt %

För trafikbegränsning
i innerstaden (226 st) 10,7 87,8 1,5

Emot trafikbegränsning _
i innerstaden (97 st) 50,7 49,3 -

Som synes skiljer sig resultatet kraftigt mellan dem som var för

respektive emot trafikbegränsningar] Motståndarna till trafikbem

gränsningar som också var motståndare till Vallaleden tycker k

uppenbarligen inte att trafiksituationen i innerstaden medför

några större problem och att det befintliga gatunätet utan för-

ändringar eller restriktioner klarar dagens trafik och den öka

ning som spås i framtiden. I annat fall hade de ju varit för

trafikbegränsningar och/eller Vallaleden. Motsatsen till dessa

motståndare till både trafikbegränsning och Vallaleden är tra-

fikbegränsningens förespråkare som också var för Vallaleden.

Dessa personer anser följdaktligen att trafiksituationen i

innerstaden är ett stort problem.eftersmm både en Vallaled och

trafikbegränsningar enligt deras åsikt borde genomförts.

4.4 Ovrigt

4.4.1 Sakfråga eller symbolfråga?

Det faktum att människor som sällan eller aldrig besöker skogen

och som inte heller skulle vunnit någon tid med Vallaleden of-

tast röstade nej (se 4.2.8.3) kan ses som ett intressant tecken.

Både ja-sidan och nej-sidan menade att Vallaledsfrågan var en

symbolfråga. Jawsidan tyckte att detta överskuggade de konkreta

sakfrågorna; att en protest'mot Vallaleden i första hand inte

var en protest mot själva vägen utan mot bilism, luftförore-

ningar, miljöförstöring etc.
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Nej-sidan hävdade att visst var Vallaledsfrågan en symbolfråga,

men även, och framförallt, en kamp mot en onödig trafikled. Att

rösta nej, menade nej-sidan, var i och för sig en symbol för att

säga stopp till den ökade bilismen och att säga ja till ett nytt

miljövänligt tänkande (symbolfrågan). Ett nej var emellertid

också, och det var minst lika viktigt, kort och gott ett nej

till Vallaleden (sakfrågan).

Många som.deltog i folkomröstningen såg nog, precis som de båda

sidorna påstod, Vallaledsfrågan som en symbolfråga. Den överväla

digande nej-majoriteten bland dem.som.sällan eller aldrig besöw

ker Vallaskogen och som inte heller skulle vunnit någontid med

Vallaleden tyder på detta. Om sedan symbolfrågan dominerade över

sakfrågorna, som.ja-sidan menade, kan man diskutera och ha olika

uppfattningar omr I de kommentarer som.många gav i enkäten finns

exempel på både hur sakfrågan och symbolfrågan dominerat när den

röstande lade sin röst (se bilaga 8).

4.4.2 Enkätbesvararnas övriga synpunkter

Många enkätbesvarare skrev ned sina åsikter om trafiksituationen

i Linköping och/eller förslag till hur trafiksituationen i sta-

den kan förbättras.

Det vanligaste förslaget var att förlänga Westmangatan till

Djurgårdsgatan eller Lambohovsrondellen. Detta är ett av de för-

slag som tillsammans med bl a Vallaleden funnits med som alter-

nativa trafiklösningar (se bilaga la) men som.röstats ned. En

utökad och förbättrad kollektivtrafik är ett annat sätt att för-

bättra trafiksituationen, menade flera personer.

Några personer var kritiska till enkäten och menade att en eller

flera frågor var ledande och/eller oklara.

Ett urval av kommentarer finns i bilaga 8.
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5 SLUTSATS

Som nämndes i inledningen har Vägverket utarbetat metoder att

penningvärdera de flesta av de effekter en ny väg förväntas ge

upphov till. Vissa effekter saknas dock, bl a den negativa

effekt man kan kalla "intrång i natur- och rekreationsområde".

Resultatet i folkomröstningen mm Vallaleden tyder på att intrång

av det slag leden skulle gjort utgör en mycket stor kostnad.

Vallaledens trafikekonomiska fördelar är mycket stora (trafiksä-

kerhet, tidvinst etc), vilket redogörs för i artikeln i bilaga

3. Trots detta och trots att leden skulle varit gratis för kom-

munen att bygga sade Linköpingsborna med stor majoritet nej till

den. Med andra ord bedömer Linköpingsborna att Vallaledens in»

trångskostnad är större än den stora trafikekonomiska vinsten.
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G: Westmangatan H: Kaserngatan

E: Genom skogenD: Mellan Vallaskogen och Valla fritidsområde F: Majgatan

A: Nåa Kalmarvâgen C: Mellan universitetet och Valla gård
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Alternativa trafiklösningar.
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INFORMATION OM FOLKOMåÖSTNINGEN DEN 23 APRIL
VALSEDLAR, RÖSTKORT OCH RÖSTANVISNINGAR SKICKAS SENARE.
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FÖR HÖGT KOLOXIDUTSLÄPP OCH BULLER!

Världshälsoorganisationens normvårde- för koloxidutsläpp är 7 milligram/kubikmeter
luft.

Som du ser på framsidan är trafiken på Drottninggatan enorm varje dag (l5- l6 OOO
bilar/dygn) och värdet på koloxidutsläppet är hela l2 milligram/kubikmeter luft.
Ohälsosamt!

  

Bullernivån kommer att öka från 70 db (A) till 73 db (A) om vi inte gör något åt vår
stadskärna.

För att rädda Linköpings stadskärna och utveckla möjligheten att få ett funge-
rande trafiknät måste vi se till helheten.

DET ÄR DÄRFÖR VI SKALL BYGGA VALLALEDEN!
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BÄTTRE MED VALLALED
Som du ser på kartan ovan kommer den alternativa leden att gå via Lambohov.

Du som bor i Skäggetorp, Ryd eller jägarvallen etc, kommer Du att åka via
Lambohov när du skall till Regionsjukhuset eller den delen av Linköping?

Du som bor i Hjulsbro, Ekholmen, Berga, Johannelund eller Sturefors etc,
kommer Du att åka via Lambohov för att komma till Gza Linköping eller den delen av
staden? ' I

Byggs Vallaleden kommer den sammanlagda resvägen att minska med
l0 000 fordonskilometer/dygn! ( I 000 mil)

lnom vår stadskärna skall vi minska trafiken med 50% de närmaste åren och bl a skall
Kaserngatan och Drottninggatan mer eller mindre stängas av för genomfartstrafik.
Vi har inget alternativ när det gäller att bygga avlastande trañkleder.

v1 BEHÖVER VALLALEDEN!
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Det ökade miljömedvetandet inom alla partier medför att leden kommer att dras så skonsamt
som möjligt. Mindre intrång fås om leden dras i en bergtunnel under den känsligaste delen
av skogen, den sk. Vallaskogen mellan Gza Linköping och Valla fritidsornråde (alt B). När Å / _______ ______
Vallaleden skall byggas kommer Itunnelalternativen att prövas. »V
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Bilaga 2
Sid 4 (8)

VI HAR INTE RÅD ATT AVSTÅ VALLALEDEN!
Den sydvästra länken består av Haningeleden, som är färdigbyggd, och Vallaleden.
Kommunen får omkring 36,5 miljoner i statsbidrag för sydvästra länken om den byggs
i sin helhet., Byggs inte Vallaleden förlorar alltså kommunen 36,5 miljoner kronor i
bidrag.

Även i det dyrare tunnelalternativet beräknas Vallaledens investering till 36,5
miljoner kronor.

I nuläget byggs alltså en Vallaled gratis för kommunen!

 

Det är viktigt att alla. som bor eller arbetar i innerstaden eller som be-
söker den lägger sin röst för jA till Vallaleden - av omtanke om miljön
och för en levande och fungerande stad!

  

VI VÄRNAR OM MILJÖN GENOM:
Att ha en total miljösyn.

Att ha en övergripande lösning på trafikproblemen.

Att ordna ett fungerande ringledssystem för trafiken.

Att hindra genomfartstraiik i innerstaden.

Att minska luftföroreningarna för dem som bor, arbetar och handlar i innerstaden.

  

RÄDDA STADSKÄRNAN

LÅT oss FÅ

  

[ SÄG JA TILL VALLALEDEN ]

  

.J
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INFORMATION OM FOLKOMROSTNINGEN DEN 23 APRIL
VALSEDLAR, RÖSTKORT OCH RÖSTANVISNINGAR SKICKASLSENARE.

   

 

A

 

NEJ TILL
VALLALEDEN

U
Därför skall du rösta

till Vallaleden:

- Gamla Linköping, Vallaskogen och
Valla gård är en helhet. Skär inte sön-
der helheten med en motorled.

 

-Vallaleden löser inte
trañkproblemen i innerstaden.

- Det finns en bättre lösning:
Kör Lambohovsleden-Kalmarvägen

Nej-kampanjens postgiro: 50440-7
Kontaktpersoner: Helena Pettersson, tel 013-822 09. Ingrid Bergengrcn, tel 013-13 54 11
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4 Vallaleden är onödig.
Det finns en bättre lösning.
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Om Vallaleden överhzwudtaget skafå någon avlastande effekt på trafiken i innerstaden krävs kraftiga trafikregleringar.
Annars blir den verkningslös. Att leda in trafiken på Lanibohovsleden-Kalmarvägen är en bättre lösning. Den skapar en
kringfartsled, utan att förstöra Palhskogen.

Vi vet att många människor behöver bilen Folkomröst-
ningen handlar inte heller om att vara för eller mot bilen.
Det vi röstar om är att bygga Valialeden eller inte.
\ Och det finns en bättre lösning; Ti 'Lta på kartan!

Istället för att låta Södra länken plöja vidare genom
Vallaskogen, låter vi trafiken vika av på Lambohovs-
leden. Genom att förlänga den fram till Nya Kalmarvägen
skapas en bra förbindelse för trafik mot bl a Ryd, Malm-
slätt, Vikingstad: Motala och Mjölby.

Förlängningen av Lambohovsleden har redan böij at
byggas och blir klar i sommar. Låt oss använda den
istället!

Lambohovsleden-Kalmarvägen skapar sam-
'ma sorts kringfartsled somVallaleden- Den blir
längre, men det handlar bara om ett par minu-
ters omväg med bilen.
Ar inte Vallaskogen värd det?

Vallaleden löser inteproblemen.
Trafikens minskning märks inte.

Trafiken i innerstaden är ett problem. Något måste göras.
Men Vallaleden löser inte problemet. .

Vallaledens förespråkare påstår att trafiken i innersta-
den ska minska med 30-40 procent när leden byggts.
Det är inte sant. Det är att ljuga med statistik.
En så stor minskning får man bara genom kraftiga tra-

fikregleringar i innerstaden och det vet Vallaledens
förespråkare. Fast det talar de inte gärna om.

Vallaleden i sig tar bara bort sex procent av trafiken i
innerstaden.*

Större än så blir inte minskningen när man jämför trafi-
ken före och efter att en eventuell led har byggts. Trafik-

VTI MEDDELANDE 613

regleringar måste alltså göras vare sic' man bygger leden
eller inte, Den mycket lilla effekt Vallaleden har på tra-
fiken äts snabbt upp av den årliga trafikökningen.

Vallaleden minskar bara trañken i innersta-
den med sex procent. Kommer du att märka av
en _sådan liten minskning?
Ar det värt att hugga sönder Vallaskogen för

det?

*Källaz Biltrafikprognos år 1990 och 2000, stadsbyggnadskonto-
ret 1987-01-07 Trafikräkning 1986, gatukontoret.
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Avständetfrån hörnet av Gamla Linköping till schaktkanten är bara 52 meter. Tror du att ett besök i Gamla I_.in;"co'ping
och Valla någonsin kan bli samma upplevelse som idag, sedan en trafikled byggts?

/ ' hl' "tm ' 1%
- i \ Zulu", i 4 '1:' .va ;

Bilden är komtmerad utifrân kommunens egna ritningar Över Vallaledens sträckning och utformning. Så här blir det.

S ° f' ° " 11 m 1 d 'a orstors Va a 0 e en byggs
Ett 1,6 kilometer långt kalhygge huggs upp genom att gjuta en betongtunnel genom skogen. I båda fallen rör
skogen. Tunga maskiner river sönder marktäcket. det sig om knappt 500 meter, dvs inte ens en tredjedel
Förutom den breda vägbanan krävs vägrenar, diken och av hela ledens längd.

I slänter. Genom terrängen schaktas ett upp till 40 meter Största delen skulle fortfarande gå ovan jord. Grund-
brett och 5 meter djupt trafikdike. Detta sänker grund- vattnet påverkas och från tunneln krävs skorstenar för av-
vattnet och uttorkning hotar skogen. gaserna.

Vallaleden kommer att passera närmare än hundra me- Skogen blir i alla fall stympad och mister sin orörda
ter från Gamla Linköping och Valla sjukhus. prägel genom buller och avgaser.

Byggs Vallaleden förlorar Gamla Linköping möjlig-
Bygga tunnel inget alternativ heten att Växa.

Att bygga en tunnel är bara ett dyrare sätt att förstöra
skogen på.

Det har föreslagits att spränga fram en bergtunnel eller

CA. 35 METER

I
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Så har skar Vallaledens rraji/adikeii ger-iom skogen. i' :vid ha ?7027 och _iordmassor schakras undan.
Tror du att Vallaskogen blir den samma efter det? VT I MF nn F] ANnF (5, 1 3
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I alla tider har barnen kuntöra si frittc gåa° pptäcktsfärdi Vaogen Lågt brtfrå jli och

   
   

la, ' ' 'i «

;i nu 73.. gå

störande trafik. Ska barnen få göra det även i framtiden? Det avgör Du i folkomröstningen.
Rösta nej till Vallaleden!

Förstör inte helheten.
Valla är mer än en skog.

Vallaskogen är i sig unik på flera sätt. Få stora
sräder har'en så stor och orord skog så nära stads-
kärnan. I skogens sluttningar Hnns spår av isti-
den. Här finns gravfält från järnåldern och rester
av den gamla Eriksgatan.
Om vårarna breder vitsipporna ut sig. I träden

hörs grönsångamas svirrande sång. Floran är rik.
Här växer sällsynta och fridlysta orkidéer.
Enfärsk inventering visar att här finns nästan

en tredjedel av Sveriges 1800 blomväxter och
ormbunkar. '

På var sida om skogen ligger Gamla Linköping
och Valla gård. Populära utflyktsmål för både
turister och linköpingsbor. Barn och gamla.
Cyklister och Hanörer.

Visste du att åtta av tio linköpingsbor besöker
Vallaområdet minst en gång om året?

Tillsammans bildar Gamla Linköping,
Vallaskogen och Valla gård en oersättlig
helhet. Den helheten skulle skäras sön-
der av en motorled.

Valla ligger i ett område som växer
och där tusentals människor bor och
arbetar., .
Ar det verkligen ännu en motorled

dessa människor behöver?
Eller lugn och ro i en skog med frisk

luft?

Att tänka framåt.
Att bevara. Vallaskogen handlar också om någon-
ting större. Om vår miljö och framtiden.

Skogsdöd och haVSdÖd. Det är två sidor av
samma sak. Bilavgaserna bidrar till luftförore-
ningar och övergödning av mark och vatten.
Trafikproblemen kan i längden inte lösas med
fler vägar.
_Den planerade motorleden genom Valla är ett

 

resultat av 50- och 60-talens tänkande Ett för-
åldrat.tänkande som inte hör hemma i ett mo-
dernt och miljömedvetet samhälle.

Vi måste tänka om. Det är de flesta eniga om
idag. Nu är det du som väljer.

Låt inte gamla och föråldrade idéer
segra i folkomröstningen.Tänk framåt!

Nej?

 

r Därför
röstar jag
NEJ till
Vallaledeni

 

Martin Lönnebo,
biskop:
-Därför att jag är
Övertygad om att
Framtiden skulle rösta
nej.

   

  

   

  

; l a,
Håkan Löfstedt,
ordförande i fastig-
hetsnämnden (s):
-Problemen i inner-
stan består även om
Vallaleden byggs.

Sven Eng, ombuds-
man i Svenska Kom-
munalarbetareför-
bundet:
- När Lambohovsle-
den förlängts blir den
ett fullgott alternativ.

Henric XVeyde, civil-
ekonom i databran-
schen. Medlem i mo-
derata samlings-
partiet:
-Jag kör hellre runt
skogen.

Louise Hoffsten,
sångerska:
--Vallaleden är en för-
åldrad ide' - idag
måste milion komma i
första hum
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Artikel i Östgöta CorreSpondenten 14 och 15 april 1989.
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Nyväg skall vara lönsam

 

_;

D En viktig effekt av Vallaleden är inte prissatt i nån
MMatteus! som gjordes 1980 som beslutsunderlag för
den s k Sydvästra länken, nämligen intrångskostnaden i
Vållaskogen. Det snedvrlder bedömningen och därför
måste denna. kostnad inräknaairbetonar professor JAN

. OWEN JANSSON och forskningsassistent STEFAN GRUo

DEMO vid väg» och mamumwt. m. i Linköping. Al-
ternativet med en bergtunnel från rondell till rondell ger
ingen intrångskostnad och är att föredra om leden byggs,
hävdar artikelförfattarna'. De, återkommer i ämnet i mor-

. gondage'ns tidning. I

ENLIGT amsnAGssE.
SLU-T skall varje ny väg vara'

.miqlrt lönsam,

v -För'att'utröna detta skall väg-
'inveiteringar föregås av en

'- samhällsekonomisk kalkyl. en
': a'k_ objektanalys. Vägverket

tagit fram metoder för att
uttrycka de flesta effekter en

' väg förväntas ge upphov till i
kronor. -

-En-sådan objektanalys gjor-
'deá 1980 som beslutsunderlag.
för den s k Sydvästra länken i
Linköping (=. ^ den redan
byggda Södra länken + Valla-
le'dep). l 'vidståendeltabells
forêta kolumn sammanfattas-
'resultatet därav. "ä \

_--u

Den amiga :airsal tabel:
len ger nuvärdet av. effektnet-
tot attjämföra med alternativ-
kutnaden för vägbygget på
sista raden. Ett minimikrav

' på. ett objekt är förstås att ef-'
.fektnettot överstiger alterna-
üvkosmaden. men vägansla--
gen är numera så knappa att
det är vanligt att nettonyttan
är minst dubbelt' så stor som
anläggningskostnaden.

Den ursprungliga objektana-
lysen påvisade som synes god'
lönsamhet; Nuvärdet av netto:
nyttanär mer än. tre gånger
större änanläggningskostna-
den. ' - v .

ändagskosinaden

Åtminstone en viktig effekt' i
är inte priSsatt: intrångskost»
naden i Vallaskogen. Det är en
generell brist i; objektanaly-
een. somsnedvrider bedöm- -

ningen av många Väginveste-
ringar. På uppdrag av vägver»
ket fömökeeråYE'Iatt finns *

i

( kommer att kraftigt :begrän-
'-.'_ u'- ' I "': O 4

-en metod att värdera *natur-
miljöintrånget av nya vägar.

Vi är inte färdiga med me-
todutvecklingen. men en del
intressanta resultat förelig-
ger.

ningar i form av hypotetisk
marknadsvärdering) värderat
intrångskostnaden av E 6:an i
Ljungskile. Klockartorpsleden
EVästerås, Söderleden l-Norr-
öping, GillbergaJeden l

. skilstuna och Säter-ivägen' i
. Mölnlycke.

. . h

Ny objektanalys

- oss sistnämnda väglnveste-
ringen: intrång i ett populärt
strövomracle påminner myc-
ket om. vad som kan ske' med
Vallaskogen. Vi har försökt
komplettera den ursprungliga
objektanalysen av Sydvästra
länken-medi förstahand in.
trängskostnaden. Dessutom
ger andra faktorer nya förut-
sättningarförkaikylen:

1. Det viktigaste är förstås
att'del 1 av Sydvästraiänken
- den s k Södra länken mellan
-Smedstadsvagen och Lambo.
hovsleden '- har byggts., Nu
bör därför en ny objektanalys

_\ göras. för del 2 - vallaleden.
- (Resultatet av - en separat
objektanslys för del 1 framgår
av den andrakolumnen ltabel- k

len.) ' _ _

2:1.ambohovsleden är färdig
fram till gamla Kalmar-vägen

och kommer att vara'förbun-
den med nya Kalmar-vägen.
sommaren 1989.

3., Trafiken i innerstaden

Hittills har vi med_
CVM-atudier (enkätundersök- '

  

t .Nr

1 .I '

Samhallsekonomisk kalkyl

Sydvästra länken Södra länken Vallolerlsn _ n
OBJEKT- ursprunglig objektanalys __
-ANALYSEH objektanglys ieiterhand Upper schakr Be'rgtunnel lI3 Eergrunnel lll
MILJ KR Prisnivå 1980 Prisnivå 1985 Prisnivå 1990 Prisnivå 1990 Prisnivå 1990

Effekter. per år -

Trafiksäkerhet +4,0 +0,4 +1,5 +1,5 +1,5

Tidsvinst +3,3 -0,l +133 + 13,9 +13,9
Fordons- och .
gatudriiiskostnad '+ 0,8 -=-2.l +3,9 +3,4 +3,1
Buller. och avgasminskning på
avlastada leder +0,8 +0,3 +0,9 +0,9 +0,9
Intrångskostnad . si värderat ej värderat (-28) (-14) _(0)
luvinle av nettooitokton ' +173 -29 -152 + lll +377
Altsrnativlrostnad för !
investeringen (anläggnings-
kostnad x skatteiaktor i och
H (1.5 från år 1985) 50 _ 75 42 59 118

      

'Vallaleden är från biltrafikekonomisk synpunkt ett bra projekt. hävdar artikelförfattarna. De.
.föredrar alternativet med bergtunnel från rondell till rondell
mesyren att lägga en tredjedel av sträckan i twrneLNuvärd
årliga be10pp somdiskonteras med fem procent varje år unde

sas oavsett om Vallaleden
byggs eller ej. "inom vår stad-
skärna skall vi minska trafi-
ken med 50 procent de när-
maste åren och bl a skall Ka-
serngatan och Drottninggatan
mer eller mindre 'stängas av
för genomfartstrafik" (citat
från ja-sidans information in.
förfolkomröstningen).

Sannas. nyttoeffekter

Hänsyn är tagen till dessa
nya' förutsättningar i de
objektanalyser av tre alterna-

A tiv för Vallaleden som är.sam-' -

manfattade i tabellenJNyttoéf-
fekterna är i stort desamma

för, alla tre 'och skiljer sig
främst från den urSprungliga
analysen genom penningvär-
dets fall.

Det kan vid första anblicken

tyckas märkligt att nyttan av

Vallaleden i form av olycka,
buller- och avgasminskning på
avlastade leder är 'väsentligt

år innan min .ur-

sprungliga 'objektanalysen
1980. Det förklaras av att man
då antog att viss trafik genom
innerstaden skulle omfördelas
till Sydvästra länken. medan*
objektanalyserna för Vallaie-
den bygger på förutsättningen
att innerstaden kommer att
befrias 'från genomfartstrafik
med direkt trafikbegränsande
åtgärder under alla omstän-
digheter.

Kostnaderna

Kostnaderna är mycket

ollkai de tre alternativen.
Kostnaderna för naturmiljöln-
trånget har satts inom paren»
tes för att markera att de i
motsats till nyttoposterna inte
ar uträknade enligt vägver-
kets beräkningshandlednlng
utanär egnauppskattningar.

Bygga leden i. öppet schakt
är miljöintránget maximalt - .
28 miljoner är vår grova upp- 7
skattning i analogi med Möln. .
lyckebornas värdering av Sä«

.4,a'ul aAl'. |

 

- -J olika'
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(kolumnen längst t h) framför "halv-

et är vaijet i dag av en framtida serie
r 40 år framåt och summeras. 3

terivägens naturmiljöintrang
-- och skulle man lägga den i
tunnel från rondell till rondell
finns ingen intrångskostnad.

Den svåraste uppskattu
ningen gäller mellanalternati»T
vet. som motsvarar det berg.:
tunnelalternativ som ja-sldari

nämner i infonnationsbrogn
schyren, i vilket en tredjedeig

av leden går i umnel;;__Y_i'ha:%
schablonmässigt halverat
trångskostnaden i det alternaéi
tivet. , ' -' "77

JAN OWENJANSSON, ;i
STEFANGRUDE'MOG r
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?ÄVEN ÖM flera *av våra
uppska når det gillar

'I _ kostnaderna idroch effekterna

-t'tade

av en Vallaied iir' 'schablon-
s'rtade. Arreth tankevdc-
kande.. ' '
vid långsiktiga lnvesterings»

beslut av det aktuella slaget är
osäkerheten om *ettekterna
viktig att, ta haneyn un. Man

. bor ,inte bara se pd'det förvara-a_
-' ._nettoresultatet utan

_' " . överväga? konsekven.
av . telbedömnlngar. In.

Au J 1 Il 'L- .I L rr

' förvisso osakra. men man tar
. en storochonödigriskom man

drar-vägen_ genom Vallasko-
gen."Belopp_en .kan'både över-

. . ° ' index-skatta denslama in-
.mgskosmadem . i

Halvmesyr _': _
"Wlaloden .i. öppet 'Schakt

' heat vägen 'vore mycket obeå
- ;tanksanm men,|iiven-altematla
Tvet att lägg'a.leden:,under sko-

a
I.

gen en' tredjedel av'istra'ckan
riskerar att med tiden framstå I
som._en olycklig shalvmcsyr. '
som starkt°minskar Valla.:

verde som rekréatlonsom-

S'ettl_ backspegeln iir fin na-
' 'tm-miljö en tillgång som ökat i
verde mer an något annat time
ligt. Dessutom ar det' tvek-
samt. om man som vi gjort i
den tabell som publicerades i
girdagens tidning. bör disken.
tera framtida miljökostnade'r
med samma rantesats som_de
innkekonomiska effekterna.
Det kan uppfattas som oetiskt '
att intranget i Vallaskogen

- nodviu'dsras för framtida ge-
nerationer. . '
ingen vet riktigtvvad en tum

nsl heta vAgen skulle kosta - '
vår uppskatmmg - är högst
schablonmdssig - men toleo
ransen för felbedömningar är
uppenbarligen mycket stor. et» -
tersom Vallaleden rent biltra-
nkskonomiskt _lir- ett mycket
bra projekt. Varför då ta ris-
ken tör en "flopp" genom en
billigare halvmesyr?

Janu vad?

Ovanstående'vander sig_ till" '
- besiutstattsma i kommunen.

-7

' . Att försöka'uttrycka alla etrek.
teripengar för att_ kunna vaga
nettonyttan mot anläggning - ,
kostnaden dr ett praktisktme
.ofullkomltgt hjälpmedel att
:att: beslut vid viiginveste-

Snart har besiuts'lattama
n unika' möjligheten ,att ta
i av alla lntressoiüi ° .

bors åsikt i trågan. Den
:april t ju .vitvaran sak _

visa _ de tycker att 'den
trattkékonomiska vinsten av
Vallaleden .överväger .an
trångskostnaden plus anläggc
ningskostnadsn.

° Frågan iir dock vad man
som: valjare i tolkomröáto
ningen skall göra. om man i

 

» omav man.:på

- Ei Om'h'ankpolidøkenssmmiitr tätorten '
till den ökade 'biltrafiken bör Vallaleded ana

läggasl innnel rondell till'ro'ndoll. Det är dyrt-
..'.|_4'us| 1_

men
'e "n 4

F. lönsamt.. Men om målat.
sikt minska biltrafiken, då.

bör pengarna satsas höja kvalitén för alterna-
'um iiirdmedel. skriver_ prdfessor JAN om
Jansson och mot. ' ' ^ STEFAN oaU.
DEMo vid vni' missing: den andra artikeln om

If Vallalede'n och de'samaitllsekonomlska-konsekven- '
Den'törsta variniördi fredag.

 

   

skapa geriVägardt basår, cykltls
:he/tar artikel/drfattq'rna j

.'stort delar den uppfattning'
_somuttrycktsovam ' v .

dteunmw§dmumwus'
. givelss avva ett jatiil_Valla.'..,'
'_-ledeninnebiin Ett hålt-spekt-.
mm av alternativ från gain
genom skogen till tunnel hela

_ vagen nu: öppet. och som var
tabell indikerar iir samhälle;
ekonomiskt sett skillnaden'dlir
emellan som .mellan natt och
dag. A

Skall hela den dyrbara (i tid

.9011
. __ törtüskas genom att'resuliatet'

pengsrl folkomröstningen

då kom v
ligt att tolka e

Vallaledsalternativen. En bin»

dande precisering från jun
sidan av vilket alternativ man
tänker verka tör att tå genom.
(ört ar ettabsolut krav.

En effekt av Vellaieden som

att tunnel hela vägen är bästa -
lösningen röstar nog linda' nej-v
awfruktanjbr de två. andra'

 

ntálet är att 'mins/cd biltrájilteni'i tätorten Linköpings/tull man inte bygga en ny väg föl-"den
tet' ochfotgängare och över huvudtaget underlätta för alternutivq fdrdngedel,

inte arvbeaktad itabeilen år
f nyskapad trafik. Den iir myc-

'Lr att b rökna (deg ejt en-
ligobjzkt sett* i ms

därför att negligerus i objekt-
4.; analyse

"Ny'tratik
Dot är dock klart att mir ett

helt vagndt exempelvis i en
tätort successivt törbattras -
görs -tinmaskigare och sten-
dardhöjs - genereras nya bil-
resor. Har man som övergri-
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utan* i 'stället

 

  

pande mål för den_långsiktiga
irafikpolitiken att söka .Alla
tillbaka biltratiktillleten. bör
man .mmm-'immun
vesteringar i genvägar ftir bil.
resor. liven om det kortsiktigt
kan leda till en minskning av
det totala. tratikarbctet.

Sum tema för ett långsiktigt
tratikpolitiskt program är det
dock en motsägeise att bygga
väg för att minska trafiken.
Om målet ar att minska biltra-

fiken i :starten skall man 1

stallet skapa getingar st busa
sar. cyklister och iotglngsre.
tömtom att prioritera kollek-
tivt-stilren i korsningar. ge
den exklusivamer etc.

Ingensan
För att återimyts till Label.

len. tycks Vailsleden i tunnel
hela vägen vara en samhällen
ekonomiskt lönsam investe»
ring (om inte miagznhgskoeto
naden iir kraftigt miderskate
tad), sett som ett isolerat proe

 

jekt. Man kan dock motivera'- *.z
et'tnej också. till det alternan *'
vet, om man anser att ett övero
gripande transportpolitiskt '
mål är att locka över resande_ _V
från bil till miljövånllgare.
idrdmedei.,
Är det ett mål för Linkö=

ping? Linköpmgspouumrna
lämnar oss valjare i sticket på.
denna punkt genom att under-
låta att klart deklareravad det
långsiktiga miljö. och trattk-
politiska målet sr. Vallaleds»
frågan borde ses i ett större
sammanhang. påpekar politi-
ker och planerare helt riktigt.
men hur skan man kunnagöra
det när styrrikmmgen inte är_
angiven., .

Statsbldragsfrågan

I tabellens andra kolumn an»
ges en "etterhandskonstruka
tion" av denobjektsnalys som
aldrig utfördes inr Södra Lan»
ken (del 1 i Sydvästra tanken).
När beslutet att sätta i gång .
det bygget fattades rådde .-
precis som i dag -_ostikerhe_t

om huruvida del 2 ridgonsin
skulle komma att byggas., I det
läget borde man ha undersökt
.om första etappen iir sam»
hallsekonomiskt lönsam i sig.

I etterhand kan konstateras 7
att så. inte iir tallet.. Nettonyte * '
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tan är rent av negativ. vilket*
innebär_ att hela mvesterings-'f i;
utgitten (motsvarande. femtio '1'
daghemsplatser under fyrtio_
år) riskerar att vara berikasS: I

Samhällsekonomisktj -*tade.

andras inte detta beklagligat '
förhållande av att del 2 utförs ii , 7;
en variant som degraderar .j
'Valiaskogsm _ .

Det intrikata i nuvarande; F:
läge är som bekant att Linkörj
pinga kommun riskerar. att gå.,
miste'om statsbidraget för den;
redan byggda Södra Minken;
om - inte också Vailaleden'
byggs. Det lir bara att_ hoppasJ

bidragstrmn tar ensam-1
llseko'homiskt Muttig' lösoá,

ning. så att de styrande l stagg
den inte ska kanns. sig tvungnafg

att av snltvt kommunalekono-_L;
misk hänsyn kasta goda;
pengar etter dåliga genom 'att'ç
fullfölja Sydvästra tanken en-:g
ligt den ursprungligaplanen.

JAN_ OWEN JANSSON-
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Enkäten.db.. .
iiiiifumrawh7thk

Ihsühnbt

1989-06-05

På Statens väg- och trafikinstitut (VTI) här i Linköping försöker vi ta
reda på hur människor värdesätter natur- ochrekreationsområden, och
vilka uppoffringar man är beredd att göra för att de skall förbli
orörda. Folkomröstningen om Vallaleden har gett oss en unik möjlighet
att tränga djupare i frågan. Vi behöver dock veta mer om.hur människor
tänker och tycker än vad själva valresultatet avslöjar.

Du har därför fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende
i Linköpings kommun. Genom att besvara enkätenkan Du hjälpa oss i vår
forskningsuppgift. Det är en mycket viktig fråga, eftersom Vallaleden
har många motsvarigheter i andra kommuner i Sverige. Med bättre för-
ståelse för varför resultatet av folkomröstningen blev som det blev, kan
man hoppas att det är lättare att fatta riktifa beslut i liknande fall i
framtiden.

Allt Du behöver göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftast
endast genom att fylla i ett X. *

Det är naturligtvis helt frivilligt att svara men varje uteblivet svar
minskar tyvärr undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om
Du ville besvara enkäten och skicka tillbaka den i det portofria ku-
vertet snarast. Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer
att kunna utläsa hur just Du svarat. Om Du av någon anledning ändå inte
vill medverka i undersökningen vore det mycket bra, om.Du ville skicka
in enkäten blank.

Det påskrivna numret används endast för att pricka av de inkomna svaren
så att påminnelse inte sänds till dem.som redan svarat.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Stef n Gru emo

tel. VTI Växel 013-20 40 00
direkt 013-20 42 93
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fVä -øch Tmfik- . 1
IIns'gi'tutet

Trafikavdelningen
Stefan Grndemo/EB

FRÅGEFORMULÅR

Din ålder: . . . . . . .. år

B Man [1 Kvinna

1. Hur många personer består Ditt hushåll av?

..... st varav ..... st är barn högst 15 år gamla.

2. Vilken typ av bostad bor Du i?

[:3 egen v'li-11a, parhus, radhus

insatslägenhet

E] hyreslägenhet

[:] annat boende, nämligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Har Du körkort?

E Ja E] Nej

4a Äger Du eller disponerar Du en bil för privat bruk?

[3 Ja D Nej

b) Om nej på a): Äger eller disponerar någon annani Ditt hushåll bil
för privat bruk? *

[3 Ja D_Nej

5. Hur röstade Du i folkomröstningen om Vallaleden?

D Ja D Nej :1 Blankt E] Inte alls

VTI MEDDELANDE 613
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6. När bestämde Du Dig för att rösta som Du gjorde?

[:] Innan valkampanjen kom igång (dvs före februari -89)

[:] Tidigt under valkampanjens gång

[:] Sent under valkampanjens gång

El Valdagen

7a Var Du övertygad dm att Vallaleden vid en Ja-seger hade dragits på
det sätt som Ja-sidan propagerade för, dvs 1/3 av leden i bergtunnel
och 2/3 i öppet schakt.

[:] Det var jag övertygad omo

[:] Det var jag inte övertygad om

b) Hade Du röstat annorlunda än Du gjorde om leden skulle dras i öppet
schakt hela vägen?

[:] Jag skulle ha röstat som jag gjorde

[:] Jag skulle ha röstat annorlunda

0) Hade Du röstat Ja om Du fått garantier för att leden vid en Ja-seger
dragits i tunnel hela vägen, vilket hade lämnat naturmiljön full-
ständigt orörd?

[] Ja, jag hade röstat ja

E] Nej, jag hade röstat nej

VTI MEDDELANDE 613
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8. Nu när Vallaleden inte byggs riskerar kommunen att mista 25 miljoner
kr i statsbidrag för den redan byggda Södra länken. Statsbidraget
utbetalas endast under villkoret att hela Sydvästra länken (Södra

länken + Vallaleden) görs komplett, dvs Vallaleden byggs. Pengarna
fryser troligen inne nu när Vallaleden inte byggs.

Detta innebär faktiskt att Vallaleden skulle ha varit gratis att
bygga för Linköpings kommun. Kände Du till dessa uppgifter på
valdagen (eller den dag Du ev poströstade)?

[:3 Jag var helt medveten om dessa fakta

1:] Jag hade hört talas om statsbidragsfrågan men var inte säker
på vad den innebar

[:] Jag visste inget om statsbidragsfrågan

9. Om man med säkerhet hade kunnat säga före valet att Vallaledsbygget
helt skulle bekostas av staten, hade Du då röstat annorlunda än Du

gjorde?

[:] Jag hade röstat annorlunda

|:] Jag hade inte röstat annorlunda

10. I Vallaledsdebatten diskuterades ofta innerstadsmiljön. Vad var Din
ståndpunkt i frågan inför röstningen om Vallaleden?

[:] Jag ansåg att innerstadsmiljön skulle starkt förbättrass om
Vallaleden byggs, genom att leden kraftigt skulle avlasta
innerstaden från trafik.

[:] Jag ansåg att innerstadsmiljön skulle förbättras något om
Vallaleden byggs, genom att leden i viss mån skulle avlasta
innerstaden från trafik.

[:] Jag ansåg att diskussionen om innerstadsmiljön var oväsentlig,
eftersom trafikbegränsande åtgärder skall genomföras i inner-
staden oavsett om Vallaleden byggs eller ej.

[:] Jag funderade inte alls över innerstadsmiljön inför röstningen.

VTI MEDDELANDE 613
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11. Nu när Vallaleden inte blir av, tycker Du det är rimligt att
genomföra trafikbegränsande åtgärder i innerstaden (försvåra
genomfart på Drottninggatan och Kaserngatan, fartdämpande
gupp etc.) för att förbättra miljön?

B Ja :I Nej

12a Hur ofta färdas Du med bil till och från Ditt arbete (Dina studier)

för närvarande?

D alltid E] mestadels E] sällan D aldrig

12b Hur ofta skulle Du färdas med bil till och från Ditt arbete (Dina

studier) om Vallaleden fanns?

1:] alltid [3 mestadels [j sällan [j aldrig

13. Hur mycket snabbare tror Du att en resa med bil till Ditt arbete
skulle blivit med Vallaleden?

. . . . . . . . . . . . . . . . .. minuter

14. Hur ofta besöker Du eller passerar Du igenom Vallaområdet?

Gamla Valla Valla-
Linköping fritidsområde skogen

E] E: [:] Nästan varje dag

Några gånger i veckan

Någon gång i veckan

8

Någon gang i månaden

Några eller någon gång
per år

D
E
J
D
E
J

D
D
D
D
D

U
D
D
E
J
D

Aldrig
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(J
T

Slutligen ber vi Dig som arbetar (studerar) i Linköpings tätort markera
arbetsplatsens (skolans) ungefärliga läge med ett X på efterföljande
karta. Om Du inte arbetar (studerar) i Linköpings tätort ber vi Dig an-
teckna yar här nedan.

\ x,.'4

Om Du har något Du vill tillägga går det bra att göra det här nedan.

Tack för Din medverkan!

VTI MEDDELANDE 613
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Kampletterande tabeller.

Enkätresultat, män och kvinnor och urvalsområden.

Ja % nej % Blankt %

Män i område 1 (41 st) 17,1 82,9 -

Män i område 2 (26 st) 34,6 65,4 -

Män i område 3 (54 st) 38,9 59,3 1,8

Män i område 4 (47 st) 29,8 68,1 2,1

Män i område 5 (10 st) 20,0 80,0 -

Kvinnor i omrâde 1 (53 st) 20,8 79,2 -

Kvinnor i område 2 (14 st) 35,7 64,3 -

Kvinnor i område 3 (47 st) 19,1 80,9 -

Kvinnor i område 4 (36 st) 13,9 83,3 2,8

Kvinnor i område 5 (13 st) 7,7 92,3 -

Enkätresultat, män och kvinnor och åldersklasser.

Ja % nej % Blankt %

Män 18-33 år (46 st) 18,8 81,2 -

Män 34-49 år (51 st) 29,0 71,0 -

Män 50-65 år (45 st) 33,3 66,7 -

Mån 66- år (36 st) 43,1 47,5 9,4

Kvinnor 18-33 år (41 st) 12,8 87,2 -

Kvinnor 34-49 år (43 st) 7,2 89,1 3,7

Kvinnor 50-65 år (36 st) 19,3 80,7 -

Kvinnor 66- år (43 st) 23,4 76,6 -

Enkätresultat, män och kvinnor och biltillgâng.

Ja % Nej % Blankt %

Män, disp. bil (146 st) 31,9 68,1 -

Män, disp. ej bil (31 st) 13,6 75,9 10,4

Kvinnor, disp. bil (87 st) 15,8 82,4 1,8

Kvinnor, disp. ej bil (74 st) 15,5 84,5 -
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Urval av enkåtbesvararnas kommentarer.

Ja-röstare

Bedrövligt att kommunen riskerar mista 25 miljoner! Jag tycker

om. blommor och kan även godtaga halvrutten skog men varför

skall dessa ting prioriteras? I stället bör vi givetvis tänka

på barn och vuxnas hälsa.

Om genomfart Drottninggatan/Kaserngatan försvåras hittar jag

nya vägar till Lärarhögskolan, Konserthuset, huvudbiblioteket,

Tornby o dyl. Det blir Hamngatan, Vasavägen, Industrigatan. Om

detta är bättre för miljön vete sjutton!

Jag anser inte att innerstadsmiljön eller miljön i sin helhet

blir bättre av att införa en massa hinder för trafiken, snara-

re tvärtom. Vad som 'skulle förbättra miljön är att införa

grön väg" på t ex Hamngatan och Industrigatan och ta bort

alla onödiga trafikljus eller åtminstone införa gult blinkande

ljus på s k övriga tider.

Nej-röstare

 

o Vallarondellen ligger för nära centrum. Ringleder ska ligga

längre ut.

o Ja-sidan pratade om tre olika alternativ på en gång och ingen

kunde garantera vilket det skulle bli! DÅLIGT!

Jag tycker att innerstaden skall vara bilfri, med undantag för

de boende, varutrzasporter, taxi och buss.

Vägtullar vid varje infart som skulle kosta 200:- varje gång

man åker in i centrala staden. Parkeringshus där pendelbussar

finns, vilka skulle vara gratis mot uppvisande av parkerings-

kort.

VTI MEDDELANDE 613
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0 En något märklig enkät. Det verkar nästan som om represen-

tanter för Ja-sidan vill ha reda på varför nej segrade så att

en liknande kampanj i framtiden, för något annat mål, kan läg-

gas upp på ett bättre sätt och därmed segra.

Frågorna är ibland formulerade så att man inte kan svara var-

ken ja eller nej, t ex fråga 11. Om jag behöver ta mig fram på

en viss gata så gör jag det, med gupp eller utan. Nedbroms=

ning, växling m.m försämrar då bara miljön.

Om jag mest cyklar, men ändå har bil, så är det naturligt om

de få gånger jag ska till stan med familjen tar min bil. Att

åka buss utan busskort (som ej lönar sig eftersom vi mest cyk-

lar) är alltför dyrt (tur och retur fyra personer = 48 kr) om

hela familjen ska med. Att utveckla kollektivtrafiken och göra

den mindre dyr att nyttja borde stå högt upp på listan för att

förbättra miljön.

0 Varför inte bygga leden där Westmangatan går, i stället för

att dra den genom skogen. Den är tillräckligt bred med vägbana

och trottoarer.

0 Jag har röstat NEJ av följande orsaker:

1 Vallaleden skulle underlätta trafiken mellan syd och väst,

t ex RyduRiL och Kärna-Ekholmen° Den skulle däremot vara

helt ointressant för trafik öst-väst, som t ex Tallboda-Ryd

eller nord-syd, t ex Ekolmen-Vreta Kloster. Den är likaså

ointressant för radiell trafik in mot centrum, t ex Viding-

sjö-Domkyrkan. Sistnämnda rutt åker jag p g a fritidsin-

tressen ofta flera gånger/vecka.

2 Vallaledens förtjänst är att avlasta Kaserngatan från tra-

fik mellan syd och väst. Belastningen på Drottninggatan

skulle troligen endast minska marginellt.

VTI MEDDELANDE 613
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3 En långt billigare lösning att avlasta Kaserngatan är att

Det borde ha skett samtidigt med att

sydvästra länken öppnades -88 för att avläsa effekten av en

Vallaled.

öppna Westmangatan.

4 Ingreppet i Vallaskogen omedelbart intill Gzla Linköping

bedömde jag som oacceptabelt.

5 Den omständigheten att moderaterna lyckades pressa igenom

den gigantiska, obegripliga Vallarondellen på 70-talet -

med hänvisning till statsbidrag - är inget argument för

fler teknokratiska dumheter av samma sort.

Vi har redan exploaterat vår jord tillräckligt. Det är dags

hjälpa till att läka såren i stället.I detta resonemang är ju

Vallaleden kanske av mindre betydelse men ändå en liten del.

Det är dags att vi människor inser att vi inte står över na-

turen (ekologiskt system) utan att vi ingår i det, Satsa

resurserna på att lära folkvad det innebär och lära oss leva

med detta faktum. Vallaleden är ett

Hårdare tag mot det och dem som förstör vår jord, d v 3 bl a

bilar. Tillbaka till naturen.

steg i fel riktning.

Icke-röstare

 

0 Jag arbetar i Linghem och åker från Vasastaden varje dag med

egen bil. Vallaleden berör mig inte direkt, det är ett av skä-

len till att jag inte röstade. Ett annat skäl var att jag var

osäker på min åsikt i frågan. Ett nej är ingen lösning och

trafikproblemen kommer att förvärras, det är vad mansamman-

fattningsvis kan vara säker på.

Att nej-sidan vann är inte konstigt. Det är lätt att spela på

känslor och vädja till folk om en ren natur etc. Att ja-sidan

inte lyckades är då inte konstigt, särskilt när man som ja-

röstare inte kunde vara säker på om det skulle bli öppen väg

eller tunnel. Detta tror jag gjorde folk förvirrade. Jag blev

det i alla fall.
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0 Jag ansåg mig inte tillräckligt insatt för att avgöra hur

kraftigt innerstadstrafiken skulle minska om Vallaleden

byggts. Dock värdesätter jag innerstadsmiljön högre än be-

varing av friluftsområden, typ Valla.

0 Öppna alla gator i innerstaden så att man slipper åka runt

halva staden. Det medför mycket utsläpp. Det blir också bättre

flyt i trafiken. Försök också minska trafikljusen. Viadukter

o dyl skuller underlätta mycket. Detta skulle vara tio gånger

bättre än Vallaleden. Fler p-hus skulle vara bra.

o Redan nu är trafiken hårt belastad på södralänken som jag

åker till mitt arbete. Politiker borde kunna fatta vettiga

beslut och våga göra det, inte överlämna obekväma beslut till

en folkomröstning till dem.som ej är 100 % insatta i besluten.

0 Jag hade röstat ja om det varit någon mening, d v 8 om tid»

ningarna inte skrivit att det är så många nej-ivrare som var i

majoritet.

0 Det ska inte byggas vägar och förstöra friluftsområden som

ligger så centralt. Min son skulle bli sjuk" om inte Valla"

tåget kunde köra sin vanliga tur genom Vallaskogen.
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