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FÖRORD

Denna studie har genomförts på uppdrag av Vägverket och

syftade till att undersöka vad trafikanten uppmärksammar i

trafikmiljön och vilken betydelse de lägger i begreppet

"komfort". Studien hade formen av en intervjuundersökning

som genomfördes under hösten 1989 på olika platser i Öster-

götlands, Kalmar och Västerbottens län.

Intervjuerna genomfördes av Irma Alm och Georg Magnusson.

Pia Ydringer överförde de på band inspelade intervjusvaren

till maskinskriven text varefter svaren analyserades av

intervjuarna . Rapporten har skrivits av Irma Alm och

Christina Ruthger har svarat för dess slutgiltiga

utformning.
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Bilisters uppfattning om körkomfort och om det svenska vägnätet

-= Pilotstudie

av Irma Alm och Georg Magnusson

SAMMANFATTNING

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka vad bil-

trafikanter uppmärksammar i trafikmiljön och vilken betydelse de

lägger i begreppet "komfort". Sammanlagt 50 personer intervjua-

des vid tre typer av vägar: motorväg samt bred och smal väg med

två körfält. Denna studie kan betraktas som en praktisk tillämp-

ning av den litteraturstudie (Alm, 1989) som resulterade i an-

tagandet att komfortupplevelsen varierar med det egna psykolo-

giska och fysiska tillståndet samt med den aktuella aktiviteten

och att det resultat man får vid försök att mäta upplevelsen

också beror av sättet att operationalisera den. Det framhölls

också i litteraturstudien att man, snarare än att fokusera tra-

fikanternas uppmärksamhet på endast en potentiell faktor i kom-

fortupplevelsen som t ex vibrationer, i stället bör ta reda på

vilka faktorer som kan öka/minska tillfredsställelsen och trygg-

heten under biltransporten.

Trots att resultatet från föreliggande intervjuundersökning ty-

der på att två tredjedelar av de intervjuade personerna ansåg

att de svenska vägarna i allmänhet har en god standard tyder

anmärkningarna rörande framför allt trafiksäkerhets- och fram-

komlighetsaspekter på att en hel del återstår att göra för att

trafikanterna ska uppleva biltransporter som tillfredsställande.

Resultatet tyder också på att de intervjuade hade varierande

uppfattningar om vad som menas med komfort. Den mångfald av fak-

torer som trafikanterna associerar med komfortbegreppet tillsam-

mans med en osäkerhet beträffande stabiliteten i komfortupple-

velsen över tid ligger till grund för ett förslag att studera

trafikanternas tillfredsställelse med eller acceptans av ett

antal grupper av variabler sådana som vägytestandard, drift,

vägnät, trafik och service.
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1 BAKGRUND

Riksrevisionsverket har i rapporten "Vägverkets underhåll av be-

lagda vägar" framhållit vikten av att Vägverket vid underhålls-

planeringen beaktar trafikanternas värdering av komfortupplevel-

sen. För att kunna göra detta måste då först komfortbegreppet så-

väl definieras som åsättas ett monetärt värde.

Föreliggande undersökning har genomförts på uppdrag av Vägverket

som ett led i strävandena att definiera komfortbegreppet och för

att försöka få en uppfattning om vad biltrafikanterna uppmärksam-

mar i vägmiljön och vad som kan störa respektive leda till kom-

fortupplevelse.

2 INLEDNING

Denna intervjustudie syftar i första hand till att belysa frågan

om vilka faktorer i systemet "individ-bil-omgivning" som biltraf-

ikanterna uppmärksammar under biltransporten. I andra hand till

att dels ta reda på vad biltrafikanterna menar med begreppet kom-

fort och dels undersöka huruvida variationer i vägstandarden

återspeglas i biltrafikanternas upplevelse av komfort respektive

di skomfort .

Den intervjuundersökning som här rapporteras är en explorativ fo-

rtsättning på den litteraturstudie (Alm, 1989) som från ett psyko-

logiskt-teoretiskt perspektiv analyserade komfortens definition

och betydelse i transportsystemet. I litteraturstudien definiera-

des komfort som en framför allt positiv affektiv reaktion på yttre

objekt eller yttre händelser och delvis som en kognitiv jämförelse

mellan referenspunkter och de aktuella objekten eller de aktuella

händelserna. Med andra ord, eftersom alla upplevelser alltid sker

mot bakgrund av en eller flera referenspunkter (Montgomery &

Drottz, 1984) kan komfortupplevelsen också påverkas av: (a) för-

väntningar baserade på starka, tidigare upplevda emotioner i

samspelet med samma eller liknande objekt eller händelser och (b)

jämförelseobjekt. Resultatet av litteraturstudien tyder på att det
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är otillräckligt att betrakta komfort som enbart en reaktion på

olika fysiska stimuli. Man bör i stället ta reda på vad trafi-

kanterna uppmärksammar i vägmiljön och vilka faktorer som kan

öka/minska komfortupplevelsen under biltransporten.

Denna undersökning utgör ett sådant försök. De centrala frågorna i

undersökningen var fokuserade på komfortbegreppet; vad det in-

nebär, vad som behövs för att en bilresa skall vara komfortabel

och vad som verkar störande på komfortupplevelsen. Eftersom kom-

fortupplevelsen vid bilkörning kan antas vara åtminstone i någon

mån beroende av förarens inställning till bilkörning tillfrågades

ett antal bilister om vad de tyckte om att köra bil och vad det

var som föranledde detta.

Då det kunde förmodas att de intervjuade skulle ha svårigheter att

redogöra för det specifika innehållet i komfortupplevelsen och att

de parametrar som hör till vägmiljön och som skulle kunna inverka

på komfortupplevelsen kanske inte alls skulle komma att belysas,

ställdes ett antal frågor som var fokuserade på upplevelsen av

vägstandard, vägomgivning och vägservice. Dessa frågor var formu-

lerade på tre olika sätt, med i stort sett samma innehåll, vilket

avsågs ge vissa möjligheter till kontroll av svarens reliabilitet.

Dessa frågor var vidare uppdelade i två delar, en avseende det

svenska vägnätet i allmänhet och en avseende den väg de intervjua-

de nyss kört. Syftet med dessa alternativ var att försöka se om

svaren var knutna till de senaste upplevelserna eller var av en

mera generell natur. Slutligen ställdes även en fråga om den

intervjuades sinnesstämning för att utröna om den återspeglades i

komfortupplevelsen.

Eftersom det också kunde antas att den av de intervjuade nyligen

upplevda vägstandarden och -miljön kunde påverka intervjusvaren,

beslöts att genomföra intervjuerna på olika vägtyper och i två

olika regioner, södra och norra Sverige.
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3 METOD

3.1 Vägtyper

Intervjuerna genomfördes på nedan angivna platser.

3.1.1 Östergötlands län

E4 vid Herrbeta: Motorväg från Mjölby till Lövstad. Den skyltade

hastigheten är 110 km/h och beläggningen är asfalt. ÅDT - 18000.

Rv 32 vid Boxholm: Smal (7,5/7,2 m) och krokig mellan Mjölby och

Boxholm, 13m bred på en sträcka av cirka 2 km söderut från Boxholm

och därefter 7,5 m bred ned till gränsen mot Jönköpings län. Den

skyltade hastigheten är 90 km/h från Mjölby till Strålsnäs, 70

km/h från Strålsnäs till Boxholm och 90 km/h från Boxholm till

länsgränsen. Lokala avvikelser från dessa hastighetsbegränsningar

förekommer. Beläggningen är oljegrus. ÅDT - 5000.

3.1.2 Kalmar län 

566 vid Gamleby: Två körfält, 13 m bred asfalterad väg från Söde-

rköping till Västervik. Den skyltade hastigheten är 110 km/h med

lokala avvikelser. ÅDT - 6000 norr om Västervik och söder om

Söderköping och - 3000 vid Valdemarsvik, ungefär mitt emellan

Västervik och Söderköping.

3.1.3 Västerbottens län

E4 vid Hörnefors: Två körfält, 13 m bred asfalterad väg från en

punkt 25 km norr Hörnefors och ned till gränsen mot Västernorr-

lands län (35 km) . Den skyltade hastigheten är 110 km/h med lokala

avvikelser. ÅDT - 6000 norr om Hörnefors och - 5000 söder om.

E79 vid Granö: Smal (6,5 m ), krokig och ojämn väg från en punkt

80 km söder Granö till en punkt 35 km norr Granö. Beläggningen är
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i huvudsak oljegrus, skyltad hastighet 90 km/h med lokala av-

vikelser. ÅDT - 1200.

3 . 2 Intervjufrågor och procedur

Intervjuerna utfördes i ekologiska situationer och kan karakte-

riseras som djupintervjuer. För att undvika de störningar hos

bilisterna som kan förväntas om man stoppar dem utefter vägarna,

speciellt med utnyttjande av polis, valdes intervjuplatserna så

att erforderligt antal bilister kunde förväntas stanna efter eget

val. Intervjuerna genomfördes därför på bensinstationer och rast-

ställen med matservering, i flertalet fall en kombination därav.

Underlaget för de genomförda intervjuerna presenteras i Bilaga 1.

Två intervjuare från VTI (denna rapports författare), stationerade

vid de olika intervjuplatserna enligt ovan, frågade förare i de

bilar som stannade vid de respektive platserna om han/hon var

intresserad av att delta i en intervjuundersökning angående trafi-

kanternas uppfattning om olika svenska vägar. De trafikanter som

visade intresse för intervjun (ca 95%) fick kartboken "Vägleder i

Sverige" som tack för deltagandet. Intervjuerna genomfördes i de

intervjuandes bilar. Deltagarna fick först fylla i ett frågeformu-

lär i vilket bakgrundsinformation om varje person insamlades och

sedan svara på de strukturerade frågorna samt eventuella följd-

frågor som skulle klarifiera vissa otydliga svar. Varje intervju

spelades in på band och tog mellan en halvtimme och en timme att

genomföra .

3.3 Deltagare

Sammanlagt 50 personer, 41 män och 9 kvinnor deltog i intervju-

erna, tio personer per intervjuplats. Åldersspridningen presen-

teras i Figur 1. De svarta delarna av staplarna avser de kvinnliga

deltagarna.
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Figur 1. Åldersspridning.

Den typ av resa som de intervjuade företog presenteras i Figur 2.
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Figur 2. Typ av resa.

Det genomsnittliga körkortsinnehavet var 17,5 år för kvinnorna och

26,9 år för männen. Kvinnornas genomsnittliga körsträcka var 39000

km/år och männen 35000 km/år. Detta är mycket långa medelkörsträc-

kor jämfört med riksgenomsnittet, speciellt för kvinnor. Valet av

intervjuplatser, i tre av fallen lunchrestauranger som huvudsak-

ligen kanske frekventeras av långkörande bilister, kan vara en

orsak till de långa körsträckorna. Vad avser medelkörsträckan för

de deltagande kvinnorna bör också observeras att endast nio kvin-

nor deltog och att en av dem uppgav den extremt långa körsträckan

150000 km/år. Medelkörsträckan för i undersökningen deltagande
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kvinnor blir med bortseende från denna långa körsträcka 25000

km/år vilket även detta torde vara över genomsnittet.

Av de intervjuade färdades 33 ensamma i bilen, 14 hade en med-

passagerare, två hade två medpassagerare, och en hade tre med-

passagerare i bilen.

3 . 4 Resultatbearbetning

Intervjusvaren grupperades i ett antal för varje fråga specifika

klasser. Detta utfördes av de två intervjuarna var för sig var-

efter skiljaktigheter i bedömningen diskuterades och den slut-

giltiga klassningen fastställdes. Överensstämmelsen mellan in-

tervjuarna var 80% och det bedömdes därför inte nödvändigt att

låta också en tredje person genomföra denna klassning. I de 20% av

bedömningarna där intervjuarna gjort olika bedömningar kunde efter

diskussion en gemensam ståndpunkt fattas.

Svaren på de allmänna frågorna redovisas samlat för alla inter-

vjuplatserna medan de platsspecifika frågorna behandlas separat.

En summering av de redovisade procenttalen ger ibland ett värde

större än 100 vilket beror på att en och samma person ibland givit

flera svar på samma fråga.

3.5 Resultatens generaliserbarhet

Några generella slutsatser går inte att dra av undersökningen,

eftersom de två viktigaste förutsättningarna för sådana inte är

uppfyllda. Resultaten kan dock tolkas som tendenser och utgöra

underlag för större undersökningar. Bristerna i studien är stick-

provsstorlek och urvalsfaktor. Eftersom endast 50 personer inter-

vjuades och att de dessutom inte var slumpmässigt urvalda kan man

inte betrakta materialet som representativt för alla svenska

bilförare.
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4 RESULTAT

Resultatet av intervjuerna presenteras under de två huvudrubrike-

rna "Allmänna uppfattningar" och "Specifika uppfattningar rörande

olika vägtyper".

Den första huvudrubriken har underrubrikerna "Uppfattningar om det

svenska vägnätet" och "Uppfattningar om bilkörning och komfort-

upplevelse".

Under den andra huvudrubriken redovisas svaren för varje inter-

vjuplats under rubrikerna "E4 Herrbeta", "E4 Hörnefors", "E66

Gamleby", som representerar vägtyper med god standard, och "E79

Granö" och "Rv 32 Boxholm", som representerar vägar med lägre

standard.

4 . 1 Allmänna uppfattningar

4.1.1 Uppfattningar om det svenska vägnätet
 

Svaren på frågan "Vad blir Du mest irriterad på när Du tänker på

de svenska vägarna i allmänhet?" delades in i kategorierna stan-

dard/linjeföring , underhåll (U) och annat (A). Beteckningen

(ES) avser "Ej svar".
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40 -  
  

 
20 -
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Figur 3. Svaren på frågan "Vad blir Du mest irriterad på när Du

tänker på de svenska vägarna i allmänhet?".
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Som framgår av Figur 3 var 32% missnöjda med vägarnas standard/-

linjeföring medan 30% anmärkte på underhållet.

Den dominerande anmärkningen mot vägstandarden, åtta av 16, var

att vägarna ofta är för smala.

I svarskategorin "annat" är det främsta irritationsmoment andra

trafikanter. Trafikreglering och då huvudsakligen hastighets-

begränsningarna, kom på andra plats.

Motsvarande fråga avseende de svenska vägarnas omgivning i all-

mänhet avslöjade att dålig röjning vid sidan av vägen, och därav

följande svårigheter att upptäcka t ex älgar, var den vanligaste

irritationskällan som påtalades av 20% av de tillfrågade.

Vad avser servicen, eller närmare bestämt rastplatser, bensin-

stationer och restauranger, vid de svenska vägarna gällde anmärkn-

ingarna i huvudsak standarden/tillgängligheten där 36% ville ha en

förbättring samt underhållet på befintliga rastplatser som av 10%

ansågs vara bristfälligt. Önskemålen om förbättrad standard/till-

gåänglighet var mycket diversifierad och inga klart gemensamma

synpunkter kunde konstateras. Dock kan nämnas att fyra av de

tillfrågade efterlyste flera toaletter vid rastplatserna, tre

ville ha nödtelefoner efter vägarna, tre ansåg att tillgången på

enklare rastplatser med bänkar och bord var dålig och likaledes

tre ansåg att befintliga rastplatser borde aviseras tidigare så

att ett trafiksäkert stannande kan förberedas. Anmärkningar mot

bensinstationernas förekomst, öppethållande och tillgänglighet av

betjäning framfördes av sex av de tillfrågade. Anmärkningarna mot

underhållet av rastplatserna avsåg bristfällig tömning av sop-

tunnor och rengöring av toaletter.

Svaren på frågan "Vad är det som är bra med de svenska vägarna i

allmänhet?" kategoriserades på samma sätt som svaren på den före-

gående frågan.
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Figur 4 presenterar den procentuella fördelningen på respektive

svarskategori.
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Figur 4. Svaren på frågan "Vad är det som är bra med de svenska

vägarna i allmänhet?".

En majoritet av de intervjuade, 62 %, tyckte att de svenska vä-

garna i allmänhet har en bra standard, jämfört med andra västeu-

ropeiska länder som framför allt Norge och England. Endast 10%

däremot ansåg att underhållet förtjänade epitetet bra.

Vad avser de svenska vägarnas omgivning i allmänhet tyckte 28% av

de tillfrågade att naturen var vacker, resten lämnade inget svar.

Beträffande servicen vid de svenska vägarna ansåg 36% att stan-

darden och tillgängligheten var tillfredsställande medan 4% för-

klarade sig nöjda även med rastplatsernas underhåll och övriga

hade inget svar på frågan.

Svaren på frågan "Vad tycker Du att samhället borde satsa pengar

på när det gäller vägar?" indelades i kategorierna bygga bättre

vägar (BY), underhåll (U), bygga förbifarter (F) och annat (A).

Majoriteten av de intervjuade tyckte att pengarna borde satsas på

att bygga bättre vägar, dock inte nödvändigtvis motorvägar, utan

man borde rusta upp smala, kurviga, grusbelagda och underdimensio-

nerade vägar (se Figur 5) .
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Figur 5. Svaren på frågan "Vad tycker Du att samhället borde

satsa pengar på när det gäller vägar?".

I kategorin annat, inryms en blandning av insatser som t ex, att

resurserna borde satsas på att utbilda trafikanter, renhållning,

bygga ut till samma vägstandard över hela landet och att satsa

pengarna på alternativa färdmedel såsom tåg.

4 , 1 . 2 Uppfattningar om bilkörning och komfortupplevelse

Frågan "Hur kändes det att köra den här vägen?" indelades i ka-

tegorierna avslappnad, stressad, orolig och annat.

Av de intervjuade kände sig 64% avslappnade under körningen, 8%

kände sig stressade, 18% oroliga och övriga (10%) hade olika upp

levelser såsom trötthet p g a vägens tråkighet, irritationer öve

andra trafikanter.

Frågan "Tycker Du om att köra bil?" besvarades av en övervägande

majoritet, eller 70%, av de tillfrågade med ja medan 10% svarade

nej. En besvarade inte frågan och 18% tyckte om att köra bil

ibland. De situationer som dessa sistnämnda inte tyckte om var

stadskörning, liten och trång bil och långa resor.

Svaren på frågan "Vad är det som får Dig att tycka om, alternati

inte tycka om, att köra bil?" indelades i kategorierna frihets-

känsla/kontroll, avslappning, och behov/nödvändighet.
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Frihetskänsla/kontroll visade sig vara en viktig orsak, för 32% av

de svarande, till att man tyckte om att köra bil men lika många

tyckte att avslappning var den viktigaste orsaken. De cirka 30% av

de svarande som inte tycker om att köra bil eller tycker om det

ibland återfinnes i kategorien behov/nödvändighet eller besvarade

inte frågan.

Svaren på frågan "Vad menar Du med komfort?" indelades i kateg-

orierna subjektiv upplevelse (Su), objektiv upplevelse (Ou) och ej

svar (Es) .

De flesta (58%) associerade komforten med en yttre, objektiv fö-

reteelse såsom bil, väg, trafikflöde, service etc. Som subjektiva

upplevelser har klassats sådana definitioner på komfort såsom

avslappning, bekvämlighet, behaglighet, tillfredsställelse, val-

möjlighet, kravuppfyllnad, att ha det bra osv. Av de tillfrågade

uttryckte 50% komforten i sådana termer. I dessa båda grupper in-

går 16% som associerade till såväl objektiva som subjektiva krite-

rier. Slutligen kunde 8% inte ge något svar (se Figur 6).
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Figur 6. Svaren på frågan "Vad menar Du med komfort?".

Frågan "Kan man uppleva en bilresa som komfortabel?" besvarades

jakande av 90% av de intervjuade.

Svaren på frågan "Vad behövs för att Du skall tycka att en bilresa

är komfortabel?" indelades i kategorierna bra bil (Bb), bra väg

(By), resesällskap (Rs), service/omgivning , eget tillstånd
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(Et) och ej svar (Es).

De villkor som måste vara uppfyllda för att en bilresa skall kunna

upplevas som komfortabel presenteras i Figur 7.

 
100 -

%

80 -  

 
60 -

40 -

 
20 -  

   
 

 
 

       

Bb By Rs $0 Et Es

Figur 7. Svaren på frågan "Vad behövs för att Du skall tycka att

en bilresa är komfortabel?".

En stark majoritet av de intervjuade ansåg sålunda att framför

allt en bra bil i kombination med en bra väg ledde till upplevel-

sen av en komfortabel resa.

Figur 8 visar svaren på frågan "Vad kan störa Din upplevelse av

komfort när Du kör bil?". Svaren har indelats i kategorierna
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Figur 8. Svaren på frågan "Vad kan störa Din komfortupplevelse

när Du kör bil?".
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vägstandard (Vs), bilstandard (BS) , andras beteende (Ab),

service/omgivning (So), eget tillstånd (Et) och ej svar (Es).

Den vanligaste orsaken till störd komfort visade sig vara andra

trafikanters uppträdande men även vägstandarden, vägens omgivning

och servicen kring vägen spelade stor roll (se Figur 8).

4 , 2 Specifika uppfattningar rörande olika vägtyper

Som nämnts i metodavsnittet ovan genomfördes intervjuerna vid

vägar av olika typ. De inledande frågorna avsåg den aktuella vägen

som de intervjuade just hade kört och syftade till att efterlysa

synpunkter och önskemål specifikt associerade till respektive

vägtyp.

De aktuella vägavsnitten har beskrivits i kapitel 2 medan infor-

mation om ålders- och könsfördelning, ändamålet med resan och

genomsnittligt antal år för körkortsinnehavet för de intervjuade

på respektive plats redovisas i Bilaga 2.

4 , 2.1 E4 Herrbeta

Se sid 3 för beskrivning av intervjuplatsen.

Åldersspridning, typ av resa samt genomsnittligt körkortsinnehav

redovisas i Bilaga 2.

Intervjuerna utfördes på parkeringsplatsen utanför en lunchres-

taurang belägen intill en bensinstation.

På frågan "Hur skulle Du beskriva vägen, dess omgivning och ser-

vicen utmed vägen?" svarade beträffande vägen samtliga intervjuade

mycket bra eller bra. Det som uppfattades som bra var att vägen

var rak och jämn och att den erbjöd god sikt. Tre av de inter-

vjuade tyckte att det var bra att vägen hade fyra körfält. Hastig-

hetsbegränsningen 110 km/h ansågs av två vara bra medan två andra
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tyckte att den var för låg varav en egendomligt nog ansåg att det

var lätt att bli fartblind p g a den låga hastigheten. Den normala

innebörden av fartblindhet är ju annars att tillvänjning till hög

hastighet medför att den höga hastigheten kan upplevas som låg. En

ansåg det stressande att tvingas hålla hastighetsbegränsningarna i

en bra bil och en anmärkte på bländning från mötande bilister på

nätterna.

Fyra av de intervjuade upplevde vägens omgivning som ordinär och

fyra som monoton/tråkig medan övriga två tyckte att omgivningen

var trevlig/vacker.

Hälften av de intervjuade upplevde servicen utmed vägen som bra.

Tre tyckte att servicen var dålig, långt mellan rastställen och

avsaknad om information om bilservice, medan två tyckte sig inte

ha behov av service.

På frågan "Om Du fick bestämma hur den sträcka Du just har kört

skulle se ut. Vilka egenskaper skulle då vägen och omgivningen ha

och vilken service skulle finnas utmed vägen?" svarade, vad avser

själva vägen, åtta av de intervjuade att de inte skulle ändra på

något. En ansåg att vägen skulle förses med en bredare mittremsa

och den återstående att mittremsan skulle förses med blomster-

planteringar eller en skiljemur av betong samt att man skulle

belägga vägytan med grövre asfalt.

När det gäller omgivningen kring vägen ville sju av de intervjuade

behålla omgivningen som den är medan övriga önskade sig en annan

natur runt vägen.

Sex av de intervjuade skulle förbättra servicen utmed vägen. Det

som efterlystes var enkla rastplatser, toaletter, nödtelefoner och

information om bilservice.
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4 , 2 . 2 E4 Hörnefors

Se sid 3 för beskrivning av intervjuplatsen.

Åldersspridning, typ av resa samt genomsnittligt körkortsinnehav

redovisas i Bilaga 2.

Intervjuerna genomfördes på parkeringsplatsen till en kombinerad

bensinstation och lunchrestaurang.

Frågan "Hur skulle Du beskriva vägen, dess omgivning och servicen

utmed vägen?" besvarades av nio av de intervjuade med mycket bra

eller bra och av en med mindre bra. Det som uppfattades som bra

med vägen var att den är bred och framkomlig, att det går att göra

ofarliga omkörningar, att det finns 2,5 m vägren, att den har fast

beläggning och att det inte förekommer några skarpa kurvor. Att

vägen däremot representerar en tråkig transportsträcka, och att

det finns många långtradare på vägen, uppfattades som mindre bra

av de intervjuade. Det som upplevdes som dåligt med vägen var bl a

att anpassningen hastighetsbegränsning-bil-väg är undermålig, att

vägen är tråkig och att folk som kör på vägrenen utgör en säker-

het srisk.

Vägomgivningen upplevdes som ordinär av hälften av de intervjuade

medan två tyckte att den var monoton/tråkig och en trevlig/vacker.

Två personer anmärkte på att det saknas viltstängsel och att

röjningen på sidan av vägen är bristfällig.

Sex av de intervjuade var nöjda med servicen utmed vägen även om

en av dem, tillsammans med ytterligare två, ansåg sig inte ha

behov av någon service och två tyckte att den var dålig.

På frågan "Om Du fick bestämma hur den sträcka Du just har kört

skulle se ut. Vilka egenskaper skulle då vägen och omgivningen ha

och vilken service skulle finnas utmed vägen?" svarade sex perso-

ner att de var nöjda med vägen som den är, två ville att den

skulle breddas medan en ville att vägen bättre skulle ansluta till

naturen. De kurvor som då skulle uppstå förväntades ge lägre

hastigheter och därmed förbättra säkerheten. Den återstående

VTI MEDDELANDE 693



16

personen ville att vägen skulle förses med oljegrusbeläggning som

han ansåg hålla bättre.

När det gäller vägens omgivning skulle fem av de intervjuade

framför allt röja utmed vägen och sätta upp viltstängsel. Tre var

nöjda med vägomgivningen som den är och två besvarade inte frågan.

Vad avser servicen utmed vägen skulle nio av de intervjuade inte

ändra på något, varav två ansåg sig inte ha behov av någon ser-

vice. Den återstående personen efterlyste nödtelefoner och natt-

öppna bensinstationer.

4 , 2 . 3 566 Gamleby

Se sid 3 för beskrivning av intervjuplatsen.

Åldersspridning, typ av resa samt genomsnittligt körkortsinnehav

redovisas i Bilaga 2.

Intervjuerna utfördes på parkeringsplatsen utanför en lunch-

restaurang belägen intill en bensinstation.

Åtta av de intervjuade besvarade frågan "Hur skulle Du beskriva

vägen, dess omgivning och servicen utmed vägen?" med att vägen var

mycket bra eller bra medan två tyckte att den var mindre bra.

Det som uppfattades som speciellt bra var att man kan hålla en

jämn hastighet på vägen, att det är mest 110 km/h och att det

finns en vägren som möjliggör omkörningar. Det som uppfattades som

mindre bra var förekomsten av många långtradare och den släta

vägytan som blir hal vid regn. Det som uppfattades som dåligt var

avsaknad av vägmarkeringar och att förekomsten av sträckor begrän-

sade till 70 km/h försvårar ett effektivt utnyttjande av automa-

tisk farthållare.

Två personer tyckte att vägens omgivning var trevlig eller vacker,

sex tyckte att den var ordinär och en ansåg den vara monoton eller
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tråkig. En av de intervjuade ansåg att vägen kunde vara farlig i

skymningen p g a viltrikedom och avsaknad av viltstängsel.

Sex av de intervjuade tyckte att servicen var bristfällig/dålig

medan övriga var nöjda med servicen utmed vägen.

På frågan "Om Du fick bestämma hur den sträcka Du just har kört

skulle se ut. Vilka egenskaper skulle då vägen och omgivningen ha

och vilken service skulle finnas utmed vägen?" svarade hälften av

de tillfrågade att de skulle bygga om vägen till en motorväg eller

åtminstone göra den bredare. Den andra hälften tyckte att vägen

skulle förbli oförändrad.

Åtta svarande ansåg att man inte skall göra några ingrepp i om-

givningen, utom att två av dem, samt ytterligare en av de in-

tervjuade, ville bygga förbifarter runt större tätorter, därvid

förmodligen syftande på Norrköping. En person ansåg omgivningen

oviktig.

Hälften av de intervjuade skulle förbättra servicen utmed vägen

medan den resterande halvan inte skulle ändra på något i detta

avseende. De förbättringar som efterlystes var rastplatser med

servering, obetjänade rastplatser med bord och bänkar, toaletter

och flera servicestationer. En person anmärkte också på att det

inte förvarnas om befintlig rastplatser utan att man får infor-

mation om rastplatserna samtidigt som man passerar dem, kanske

utan möjlighet att bromsa in på ett säkert sätt.

4 , 2 . 4 E79 Granö

Se sid 4 för beskrivning av intervjuplatsen.

Åldersspridning, typ av resa samt genomsnittligt körkortsinnehav

redovisas i Bilaga 2.

Intervjuerna utfördes även här på parkeringsplatsen utanför en

lunchrestaurang.
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På frågan "Hur skulle Du beskriva vägen, dess omgivning och ser-

vicen utmed vägen?" svarade tre av de intervjuade att vägen var

mycket bra eller bra, tre ansåg vägen vara mindre bra och fyra

dålig. Det som uppfattades som bra med vägen var att det är varia-

tion i linjeföringen vilket höjer uppmärksamheten och att vissa

avsnitt hade bra beläggning. Det som uppfattades som mindre bra

var att vägen är kurvig, backig, inte snabbkörd och att träden

står alldeles för nära vägen. Det som uppfattades som dåligt var

att vägen inte motsvarar kraven på en Europaväg, att det är svårt

att köra om långtradare, att den går genom små byar vilket ger

dålig framkomlighet, att den är dåligt underhållen, att den är

underminerad och att det finns för mycket älgar och renar på vägen

samt för lite poliser.

Majoriteten av de intervjuade, sju stycken, upplevde omgivningen

som vacker, två sade sig inte bry sig om omgivningen och en be-

svarade inte frågan.

Sex av de intervjuade tyckte att servicen utmed vägen var bra, tre

tyckte att den var bristfällig eller dålig och en ansåg sig inte

ha behov av service.

Frågan "Om Du fick bestämma hur den sträcka Du just har kört

skulle se ut. Vilka egenskaper skulle då vägen och omgivningen ha

och vilken service skulle finnas utmed vägen?" besvarades av sex

av de intervjuade med att de skulle bredda vägen, två var nöjda

med den i nuvarande skick även om en påtalade ett avsnitt med en

skarp kurva som borde åtgärdas. En ville flytta hela vägen till

strax norr om älvbrinken och en tyckte att underhållet borde vara

bättre.

När det gäller omgivningen var sex personer nöjda med nuvarande

situation medan två ville röja utefter vägkanterna för att få

bättre sikt. Två personer besvarade inte frågan.

Befintlig service ansågs av sju personer vara tillräcklig medan

två ville ha flera rastplatser och restauranger och en besvarade

inte frågan.
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4 , 2.5 Rv32 Boxholm

Se sid 3 för beskrivning av intervjuplatsen.

Åldersspridning, typ av resa samt genomsnittligt körkortsinnehav -

redovisas i Bilaga 2.

Intervjuerna utfördes vid en bensinstation belägen vid Boxholms

södra utfart.

På frågan "Hur skulle Du beskriva vägen, dess omgivning och ser-

vicen utmed vägen?" svarade sju av de intervjuade att vägen var

mycket bra eller bra, en ansåg den vara mindre bra och två dålig.

Trots att majoriteten av de intervjuade sålunda beskrev vägen som

mycket bra eller bra, kunde ingen mera specifikt ange vad som var

bra med den. Det finns anledning att tro att de framför allt

syftade på vägens omgivning, eftersom lika många upplevde omgiv-

ningen som vacker. Däremot har alla intervjuade uppgett vad som

var mindre bra eller dåligt med vägen. Sammanfattningsvis tyckte

de att vägen var krokig, backig, smal och tråkig, att vägbanan var

ojämn och spårig, att det var dåligt med omkörningsmöjligheter och

att det var störande med sträckor begränsade till 30 - 70 km/h.

Vad avser omgivningen tyckte som nämnts sju att den var trevlig

eller vacker medan två tyckte den var ordinär och en mono-

ton/tråkig.

När det gäller servicen utmed vägen tyckte sex personer att den

var bra, medan tre tyckte att den var bristfällig eller dålig även

om en av dem, tillsammans med den tionde personen, sade sig inte

efterfråga service i nämnvärd utsträckning.

På frågan "Om Du fick bestämma hur den sträcka Du just har kört

skulle se ut. Vilka egenskaper skulle då vägen och omgivningen ha

och vilken service skulle finnas utmed vägen?" svarade åtta av de

intervjuade att de ville räta ut linjeföringen och ta bort back-

krön. Tre av dem som ville förändra linjeföringen ville, tillsam-
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mans med ytterligare två, även göra vägen bredare. Tre personer

ansåg att man skulle bygga förbifarter runt samhället Sommen och

en person förklarade sig nöjd med vägen som den är.

Majoriteten av de intervjuade, sju stycken, skulle inte ändra på

något i omgivningen medan två ville förbättra sikten bl a genom

röjning av vägkantsvegetationen och en gav inget svar.

Fem personer var nöjda med servicen efter vägen medan fyra skulle

förbättra servicen genom bättre väghållning, snöröjning och

sandning samt toaletter på rastplatserna.
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5 SAMMANFATTNING AV INTERVJURESULTATEN

De erhållna intervjuresultaten sammanfattas nedan under tre rubri-

ker: "De svenska vägarna i allmänhet", "Komfort - Diskomfort" och

"Jämförelse mellan avgivna svar på de olika vägtyperna".

5.1 De svenska vägarna i allmänhet

Trots att nästan två tredjedelar av de femtio intervjuade ansåg

att de svenska vägarna i allmänhet har god standard jämfört med

många andra västeuropeiska länder fanns vissa anmärkningar som kan

sammanfattas under rubrikerna trafiksäkerhet och framkomlighet. En

fjärdedel av de tillfrågade anmärkte sålunda på bristande röjning

längs vägkanterna medan många också menade att en del vägar erbju-

der dåliga omkörningsmöjligheter. Några efterlyste också ökad

användning av förbifarter runt större tätorter för att därmed

förbättra framkomligheten.

Närheten till skogskanten upplevdes av en del som ett riskmoment

eftersom Sverige har stora älg-, rådjurs- och/eller renstammar i

olika delar av landet.

Följande åtgärder som syftade till att underlätta omkörningar ef-

terfrågades i undersökningen, Bredare vägar, uträtning av kurvor

och borttagande av backkrön.

Cirka en tredjedel av de intervjuade förklarade sig missnöjda med

servicens standard eller tillgänglighet. Å andra sidan ansåg också

en tredjedel att standarden och tillgängligheten var tillfreds-

ställande. Vad avser standarden hos befintliga rastplatser efter-

lystes bänkar och bord på de rastplatser som saknar detta.

Underhållet av befintliga rastplatser ansågs av 12% av de till-

frågade vara bristfälligt medan endast 4% tyckte att det var til-

lfredsställande. I samband med en resultatredovisning av denna typ

bör det kanske framhållas att det finns utrymme för två tolk-

ningar. I det här sistnämnda fallet kan då tolkningen vara antin-
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gen att 4% tyckte att underhållet är tillfredsställande medan 96%

tycker att det är dåligt, halvbra eller inte har någon uppfattning

eller att 4% tycker att underhållet är så bra att det bör fram-

hållas medan en okänd andel visserligen kanske tycker att det är

bra men inte så bra att dom genast kommit att tänka på det då

frågan skulle besvaras.

En standardfråga som ofta berördes beträffande rastplatserna var

bristen på toaletter men det framhölls också att de toaletter som

finns ofta är avskräckande dåligt underhållna. Det förefaller som

om flertalet av de intervjuade utnyttjar bensinstationernas toa-

letter eller naturen hellre än toaletterna på rastplatserna.

Majoriteten av de intervjuade (70%) ansåg att de resurser sam-

hället avsätter för vägnätet i första hand skall användas till att

bygga bättre vägar dock inte nödvändigtvis motorvägar. Föreslagna

åtgärder var att bredda och förbättra linjeföringen hos smala,

krokiga vägar och öka bärigheten hos underdimensionerade vägar.

Även önskemål om beläggning av grusvägar framfördes. Ett förbätt-

rat underhåll efterfrågades av 30% av de tillfrågade och hälften

av dessa återfanns även bland dem som ansåg att man skulle bygga

bättre vägar.

Ändamålet med resan har noterats i samband med intervjuerna och

delades upp i tjänsteresor, resor till och från arbetet och andra

typer av resor. Av de tillfrågade var 22 på tjänsteresa, sju var

på väg till eller från arbetet och 21 var på annan typ av resa.

Något samband mellan typen av resa och uttalade åsikter om det

svenska vägnätet har emellertid inte framkommit.

& .2 Komfort - Diskomfort

En klar majoritet (90%) av de intervjuade ansåg att en bilresa kan

upplevas som komfortabel men, deras uppfattning om vad som menas

med komfort var varierande. Ett övervägande antal relaterade

komfort till framför allt god bilstandard i kombination med god

vägstandard. God komfort ansågs emellertid också bero på trafiken,
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servicen, färdsällskapet och det egna fysiska och psykiska till-

ståndet . Några visste inte vad komfort betyder.

På frågan vad som kunde störa komfortupplevelsen svarade samman-

lagt 48% att det var andra förares beteende. Nästan lika många me-

nåde att dålig vägstandard var störande varav 34% av de tillfrå-

gade angav vägojämnheten som den primära komfortstörande faktorn.

Den därnäst vanligaste komfortstörande faktorn ansågs vara en

okomfortabel bil (14%) medan brist på service och rädsla för vilt-

olyckor samlade 6% vardera. Utöver dessa svar erhölls ett mycket

stort antal andra skäl till dålig komfort som dock vardera angavs

av endast en eller två av de tillfrågade.

5.3 Jämförelse mellan avgivna svar på de olika vägtyperna

En i förstone intressant information om trafikanternas syn på väg-

nätet är att 36% (18 st) av de tillfrågade tyckte att raka vägar,

inklusive motorvägar, var tråkiga, tröttande eller farliga. Majo-

riteten av dessa, 14 st, ingår emellertid också i den grupp, 84%

(42 st) av de tillfrågade som tyckte att breda vägar, motorvägar

och motortrafikleder var bra och/eller säkrare och borde byggas i

större utsträckning än vad som nu är fallet. Denna uppfattning

omfattades av samtliga tillfrågade i Östergötlands och Kalmar län

men av endast hälften av de tillfrågade på E79 vid Granö och sju

på E4 vid Hörnefors.

Någon klar skillnad i fördelningen mellan avslappnade, stressade

och oroliga förare på de olika här studerade vägtyperna har inte

noterats. Möjligen var andelen förare som kände sig avslappnade

något större på motorvägen E4 vid Herrbeta än på övriga vägar och

ingen av dessa förare sade sig vara orolig i samband med kör-

ningen.

Någon skillnad i andelen förare som tyckte om att köra bil kunde

inte heller fastställas mellan de olika vägtyperna. Det fanns

vissa skillnader mellan intervjuplatserna i de angivna orsakerna

till att man tycker om att köra bil men det är svårt att finna
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någon koppling till de lokala vägtyperna. Dock kan noteras att

betydligt färre personer på E4 sade sig köra bil av behov eller

nödvändighet än på de övriga vägarna. Detta torde dock mera av-

spegla skillnader i förekomst av allmänna färdmedel och geografisk

belägenhet än något annat.

Uppfattningarna om vad som menas med komfort har uppenbarligen

inget samband med den vägtyp vid vilken frågan ställdes. Antalet

personer som menade att en bilresa kan upplevas som komfortabel

varierade mellan 7 och 9 på E4, E66 och Rv32, flest på den sist-

nämnda, medan motsvarande antal på E79 var 5. Uppfattningarna om

vad som behövs för att göra en bilresa komfortabel resp vad som

kan störa komfortupplevelsen varierade, dock inte heller i detta

fall med vägtypen.

Uttryckt irritation över vägstandard och linjeföring rörande det

svenska vägnätet i allmänhet har förekommit oftast på E79 och Rv32

och minst ofta på E4. E66 ligger däremellan men närmare E4. Det

finns sålunda en tendens till att standarden på den väg de inter-

vjuade kört vid intervjutillfället, påverkat deras inställning

till svenska vägar i allmänhet. Misstanken att så skulle kunna

vara fallet var också anledningen till att intervjuerna genom-

fördes vid vägar av olika typ. Huruvida denna påverkan beror på

den färska upplevelsen av vägen eller en sedan länge ingående

kännedom om vägen kan inte avgöras. En motsvarande tendens, om än

betydligt otydligare, kan skönjas vad avser servicen vid vägarna.

I motsatts till vad som var fallet med svaren på frågan om vad som

var irriterande med det svenska vägnätet i allmänhet framkom inga

större skillnader i uppfattningen om vad som är speciellt bra med

det svenska vägnätet i relation till vägtyp.

Det samfällda budskapet från samtliga intervjuplatser är att

samhället bör i första hand använda de till vägväsendet avsatta

medlen till att bygga bättre vägar och i andra hand till bättre

vägunderhåll. I detta sistnämnda önskemål kan en svag tendens till

högre prioritet skönjas i svaren från de intervjuade i AC län än i

E och H län.
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En ytterligare jämförelse mellan de två regionerna E/H och AC län

tyder slutligen på att man i AC län oftare än i E och H län klagar

på dålig röjning av vägkanterna och brist på viltstängsel.

6 DISKUSSION

6 . 1 Hur kan man gå vidare?

Trots att man kan få den uppfattningen att komfort för de flesta

trafikanter betyder bra bil och bra väg, tyder deras svar på vad

som kan störa komfortupplevelsen att de uppmärksammar och reagerar

på en stor variation av faktorer i vägmiljön. Dessa reaktioner

påverkas med stor sannolikhet av vad trafikanterna jämför med och

hur de för tillfället känner sig, kanske också med ändamålet med

resan.

Den mångfald av faktorer som trafikanterna sålunda associerar med

omfortbegreppet leder, tillsammans med en osäkerhet beträffande

stabiliteten i upplevelsen av komfort i olika situationer och över

tid, till misstanken att den fortsatta forskningsverksamheten

kanske inte ska fokuseras på begreppet komfort.

Trots det aktningsvärda i att Vägverket har ambitionen att ställa

trafikanterna i centrum för sin verksamhet finns det dock be-

gränsningar i vad Vägverket kan åstadkomma i fråga om förbättring

av trafikanternas komfortupplevelse. Eftersom trafikanternas

komfortupplevelse synes påverkas av bl a andra trafikanters bete-

ende, vilket Vägverket inte kan på ett direkt sätt göra mycket åt,

kan man i stället tänka sig att studera trafikanternas tillfreds-

ställelse med eller acceptans av ett antal grupper av variabler

som Vägverket kan direkt påverka.

Följande grupper av variabler kan vara lämpliga att studera:

Vägytestandard med delvariablerna jämnhet, spårdjup, beläggnings- 

typer m m.
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Drift med delvariablerna vägkantsröjning, snöröjning, halkbekämp-

ning, vägarbeten m m.

Vägnätet med delvariablerna vägtyper, vägbredd, linjeföring,

vägkorsningar, vägvisning, förbifarter, alternativvägar m m.

Trafik med delvariablerna trafikflöde, trafiksammansättning,

trafikreglering m m.

Service med delvariablerna rastplatser, nödtelefoner m m.

För varje sådan variabelgrupp kan trafikanternas tillfredsstäl-

lelse eller acceptans beskrivas i någon lämplig skala. Genom att

först fastställa en "normnivå" för varje variabel, bör sedan varje

avvikelse från denna nivå, oberoende av rikting, kunna kvanti-

fieras. Fastställandet av de ovan nämnda variablernas normnivå kan

ske med hjälp av t ex experimentella studier, scenariostudier,

simuleringsstudier, intervjustudier, m m.

6 . 2 Kommentarer och idéer

6 . 2.1 Omkörningsmöjligheter/ framkomlighet

Många tvåfältsvägar med god vägytestandard och stor andel tung

trafik kan p g a fåtaliga omkörningsmöjligheter leda köbildning

bakom tunga fordon vilket kan upplevas som stressande speciellt

för förare av snabbare fordon. En utökad utbyggnad av s k stig-

ningsfält i uppförsbackar och en bättre röjning av vägarnas ome-

delbara närhet skulle bidra till att förbättra omkörningsmöjlig-

heterna.

En utbyggnad av förbifarter runt tätorter skulle öka framkomlig-

heten och därmed minska restiderna.
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6 . 2 . 2 Service

Antalet rastplatser och serviceställen måste självfallet anpassas

till trafikmängden på vägarna men undersökningen tyder på att vis-

sa åtgärder skulle underlätta tillgängligheten och förbättra

servicen på befintliga rastplatser och serviceställen. En sådan

åtgärd är att, som redan i viss utsträckning förekommer, i god tid

förvarna trafikanterna om att de närmar sig en rastplats eller ett

serviceställe så att de kan minska hastigheten och förbereda ett

säkert stannande.

Underhåll av rastplatser är givetvis ganska kostsamt men om ett

bristande underhåll medför att trafikanterna inte utnyttjar be-

fintliga faciliteter har ju investeringen i rastplatserna varit

förgäves. Det kan ju också diskuteras vilket som är den bästa

strategien, ekonomiskt och från arbetsmiljösynpunkt, att tömma

soptunnor och rengöra toaletter oftare eller att i stället tvingas

att genomföra omfattande avstädningar av soptunnornas och toalet-

ternas omgivningar, låt vara mera sällan.
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BILAGA 1

Sid 1 (1)

Underlag för intervju

1 Om Du tänker på den väg som Du körde:

a) Hur skulle Du beskriva: vägen, dess omgivning, service utmed

vägen?

b) Om Du hade makten att bestämma hur den sträcka som Du körde

skall se ut - hur skulle den då se ut? Vilka egenskaper skulle

vägen ha, omgivningen ha? Vilken service skulle finnas utmed

vägen?

c) I varje situation kan man uppleva olika känslostämningar, t ex

på arbetet kan man känna sig stressad eller efter en god mid-

dag kan man känna sig ganska behagligt stämd: Hur kändes det

att köra på denna väg?

2 Tycker Du om att köra bil?

Vad är det som får Dig att tycka det?

3 Vad blir Du mest irriterad på när Du tänker på de svenska

vägarna i allmänhet? Vägarnas omgivningar,vägarnas service?

4 Vad är det som är bra med de svenska vägarna i allmänhet?

Dess omgivningar, dess service?

5 Om någon frågar Dig: Vad menar Du med ordet komfort? Vad skulle

du svara?

6 Kan man uppleva en bilresa som komfortabel?

Vad behövs för att Du skulle tycka att en bilresa var kom-

fortabel? Vad kan störa Din upplevelse av komfort när Du kör bil?

7 Vad tycker Du att samhället borde sats sina pengar på när det

gäller vägar?
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BILAGA 2

Sid 1 (5)

Åldersspridning, typ av resa och körkortsinnehav

E4 Herrbeta 

Åldersspridningen hos de intervjuade, presenteras i Figur 2.1.

De svarta delarna av staplarna avser här och i det följande de

kvinnliga deltagarna i undersökningen.
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-33 -49

Figur 2.1. Åldersspridning, E4 Herrbeta.

Den typ av resa som de intervjuade företog presenteras i Figur

2.2 .

 

 

 

 

 

   

      

Ty.resa Priv.resa

Figur 2.2. Typ av resa, E4 Herrbeta.
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BILAGA 2

Sid 2 (5)

Det genomsnittliga körkortsinnehavet var nio år för kvinnorna

(två stycken) och 31,5 år för männen. Kvinnorna körde i genom-

snitt 28000 km/år och männen 36000 km/år.

E4 Hörnefors

Åldersspridningen hos de intervjuade presenteras i Figur 2.3.
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Figur 2.3. Åldersspridning, E4 Hörnefors.

Den typ av resa som de intervjuade företog presenteras i Figur

2 . 4 .
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Figur 2.4. Typ av resa, E4 Hörnefors.

Den enda deltagande kvinnan hade haft körkort i 13 år medan det

genomsnittliga körkortsinnehavet var 26,3 år för männen. Kvin-
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BILAGA 2

Sid 3 (5)

nåns genomsnittliga körsträcka var 150000 km/år och männens

21000 km/år.

E66 Gamleby

Åldersspridningen hos de intervjuade presenteras i Figur 2.5.

 

-33 -49 - 65 66-

Figur 2.5. Åldersspridning, E66.

Den typ av resa som de intervjuade företog presenteras i Figur

2.6.
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Figur 2.6. Typ av resa, E66.

Den enda deltagande kvinnan hade haft körkort i 45 år medan det

genomsnittliga körkortsinnehavet för männen var 30,7 år. Kvinnan

körde 50000 km/år och männen 43000 km/år i genomsnitt.
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BILAGA 2

Sid 4 (5)

E79 Granö

Åldersspridningen hos de intervjuade presenteras i Figur 2.7.
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Figur 2.7. Åldersspridning, E79.

Den typ av resa som de intervjuade företog presenteras i Figur

2.8.
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Figur 2.8. Typ av resa, E79.

Det genomsnittliga körkortsinnehavet för de två deltagande kvin-

norna var 4 år och 18,8 år för männen. Kvinnorna körde i genom-

snitt 28000 km/år och männen 41000 km/år.
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Rv32 Boxholm 

Åldersspridningen hos de intervjuade presenteras i Figur 2.9.

BILAGA 2

Sid 5 (5)

 
 

 
   

  

    
   

 
        

-25 -41 - 65

Figur 2.9. Åldersspridning, Rv32.

Den typ av resa som de intervjuade företog presenteras i Figur

2.10.
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Figur 2.10. Typ av resa, Rv32. 

Det genomsnittliga körkortsinnehavet var 16,7 år för kvinnorna

(tre stycken) och 17,4 år för männen. Kvinnornas körsträcka var

i genomsnitt 13000 km/år och männens 22000 km/år.
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