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Förord

I rapporten redovisas metoder och resultat från en delstudie inom projektet "Hur

skapa balans i avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljö?", som har

finansierats av Byggforskningsrådet (BFR) och Kommunikationsforsknings-

beredningen (KFB). Projektet initierades av Eva Gustavsson, VTI och Jan Owen

Jansson, Linköpings universitet. Jag vill tacka alla som har medverkat i projektet

och alla som har gett synpunkter på uppläggning, metoder, manus m.m. under

arbetets gång.

Linköping i april 2000

Tomas Svensson
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Biltillgänglighet och bilbegränsningar i innerstäder och bostadsområden

av Tomas Svensson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

581 95 Linköping

Sammanfattning

Goda möjligheter att begränsa biltrafiken i tätorter

Samtliga trafikantgrupper ska dela på det tillgängliga gatu- och väg-

utrymmet i städer och tätorter. För innerstädernas del innebär detta en

betydande begränsning av framkomligheten för biltrafik. Förutsättningarna

för gång-, cykel- och kollektivtrafik bör förbättras i motsvarande mån.

Genom "traffic calming" tycks det finnas goda möjligheter att begränsa

biltrafiken i städer och tätorter. Omkring hälften av invånarna kan tänkas

stödja detta. Begränsningar av biltrafik med hjälp av direkta förbud

och/eller avgifter kommer att möta ett betydligt större motstånd och därmed

vara avsevärt svårare att genomföra.

Föreliggande rapport är en delrapport i projektet "Hur skapa balans i avvägningen

mellan billtillgänglighet och god miljö", finansierat av Byggforskningsrådet och

Kommunikationsforskningsberedningen. Bakgrunden till projektet är den sedan

länge rådande problematiken kring städers och tätorters förmåga att hantera en

tilltagande bilism. Den ökande biltrafiken har medfört att oskyddade trafikanters

säkerhet har försämrats och att kollektivtrafikens passagerarunderlag har minskat

med kvalitetsförsämringar som resultat. Det kan generellt konstateras att ökande

biltrafik i regel innebär att stadsmiljön försämras i olika avseenden. Svårfångade

men viktiga värden som "skönhet, trevnad, trygghet", reduceras av den ökande

biltrafiken. Den bärande frågeställningen för detta projekt är om den registrerade

utvecklingen i svenska städer och tätorter avspeglar befolkningsmajoritetens

preferensstruktur, eller om det finns en obalans mellan stadsplaneringens utfall

och den utformning av städer och tätorter som egentligen efterfrågas.

Den centrala avvägningen rör förhållandet mellan den individuella nyttan av

biltillgänglighet och den kollektiva nyttan av en god stadsmiljö. Det finns ingen

fungerande marknad där denna avvägning kan göras p.g.a. det stora inslaget av

kollektiva nyttigheter. Nyttigheten "god stadsmiljö" kan inte direkt förvärvas till

marknadspris i önskade kvantiteter på en marknad. Den enskilda individens, eller

det enskilda hushållets, isolerade beteende, t.ex. vad gäller bilanvändning, har

ingen betydelse för det totala utfallet, vilket i sin tur ger återverkningar på bete-

endet. Detta innebär att stadsplaneringen måste fungera som ställföreträdande

konsument för att undvika betydande marknadsmisslyckanden, vilket i sin tur

medför att ett relevant beslutsunderlag måste tas fram.

Detta kan göras på olika sätt. Ett alternativ kan beskrivas som "social ingen-

jörskonst" och består av att olika relevanta miljöfaktorer identifieras, kvantifieras

och värderas inom ramen för en utvidgad samhällsekonomisk cost-benefit kalkyl,

där ett flertal olika metoder kan användas för att räkna fram rimliga nivåer på

olika värden. Ett annat alternativ är att låta invånarna ta ställning till olika alter-
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nativ i folkomröstningar. Ett ytterligare alternativ är att med hjälp av enkätunder-

sökningar, försöka kartlägga invånarnas preferenser vad gäller stadens, eller

tätortens, utformning rörande avvägningen mellan individuell biltillgänglighet

och frihet från störande biltrafik i olika dimensioner. Det är det sistnämnda

angreppssättet som har tillämpats inom projektet.

Syfte och metod

Syftet med undersökningen är att kartlägga och analysera den avvägning som

individer skulle göra mellan egen bilanvändning och total biltrafik när sambandet

mellan dessa båda faktorer är fastställt. Detta görs genom att låta intervjupersoner

välja mellan olika alternativ för utformningen av innerstäder och bostadsområden

i postenkäter, där dessa centrala faktorer varieras. Genom att dessutom låta inter-

vjupersonerna ta ställning till olika delar av respektive alternativ och besvara sed-

vanliga bakgrundsfrågor samt frågor om resvanor, fördjupas analysen ytterligare.

Innerstadens utformning

I enkäten beskrivs tre olika alternativ för innerstadens utformning med följande

rubriker:

A. Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna

B. Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter

C. Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna

Alternativ A är en anpassning av innerstaden till en ökande privatbilism.

Utrymme skapas för att fler bilar ska kunna använda gatunätet och hitta parke-

ringar till låga avgifter på gator och i parkeringshus. Inslaget av gågator ligger

kvar på samma nivå som i dag men kollektivtrafiken försämras, p.g.a. ett krym-

pande passagerarunderlag. Cyklister kommer att i tilltagande grad hindras av bil-

trafik.

Alternativ B innehåller ett avgiftssystem som medför att det kostar 2 kr/km att

köra bil i innerstaden. Intäkterna används till att sänka busstrafikens biljettpriser.

Som en konsekvens av detta minskar biltrafiken i centrum och kollektivtrafiken

förbättras. Bilarnas minskande anspråk på utrymme används för att öka inslaget

av gågator och cykelbanor.

Alternativ C avser det som i engelskspråkig litteratur kallas för "traffic

calming" dvs. utrymmet för biltrafiken reduceras genom att hastighetsgränser

sänks, gångbanor och cykelbanor anläggs eller breddas och genom att kollektiv-

trafiken i största möjliga utsträckning får egna körfält. Gatorna i innerstaden

indelas i en hierarki med t.ex. gårdsgator och 50/30 gator där gestaltning och

möblering av gaturummet samt hastighetsgränser ska samverka till en mer diffe-

rentierad användning av gatunätet. Detta leder på sikt fram till en överflyttning

från biltrafik till gång/cykeltrafik och kollektivtrafik.

Följande tabell visar hur intervjupersonerna har valt mellan dessa tre alternativ,

andelar i procent.

 
Alternativ A B C Ej valt

Utfall 16 % 20 % 49 % 14 %
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Bostadsområden i den yttreförortsringen

I enkäten beskrivs fyra olika utformningar av ett bostadsområde i den yttre för-

ortsringen. Området är identiskt i de olika alternativen vad gäller antalet invånare,

yta, sammansättning av bostadstyper och dessutom är villapriser, hyror etc., lika

höga i alla områden. Det som skiljer de olika områdena är förutsättningar för bil-

trafik och bilparkering med konsekvenser för kollektivtrafik, gång- och cykel-

trafik samt barnens möjligheter att leka på gator och andra ytor.

De fyra alternativens rubriker är:

1. Mer gatuutrymme åt bilarna

2. Lägre hastighetsgränser

3. All parkering i ena kanten

4. Bilfritt

I alternativ 1 ökas biltillgängligheten och bostadsområdet anpassas så att det

ska gå snabbt och enkelt att ta sig fram med bil. Bostadsområdet i alternativ 4 är i

första hand anpassat för de som väljer att avstå från att använda egna privatbilar

helt och hållet. Områdets cykel- och gångbanor får användas för enstaka biltrans-

porter som ambulans, flyttlass och tunga transporter. I alternativ 2 har biltrafiken

forsatt access till hela området och parkeringar finns i närheten av bostaden. Men

med hjälp av hastighetsgränser och gatuutformning ökas utrymmet för gång- och

cykeltrafikanter samt lekande barn. I alternativ 3 begränsas biltrafiken ytterligare.

All bilparkering förläggs till områdets utkant och bilar får endast använda

bostadsområdets gång- och cykelbanor för vissa specifika syften. Kollektiv-

trafiken varieras mellan de olika alternativen genom att ange turtätheten för bussar

i rusningstid: avgångar med 20 minuters mellanrum, 15 minuter, 10 minuter och 5

minuter, för alternativ 1 till 4.

Följande tabell visar hur intervjupersonerna har valt mellan dessa fyra alterna-

tiv, andelar i procent.

 

 

 

Alternativ 1 2 3 4 Ej valt

Utfall 11 % 44 % 24 % 10 % 11 %

Slutsatser

Resultaten visar att en stor andel av intervjupersonerna vill att samtliga trafikant-

grupper ska dela på det tillgängliga gatu- och vägutrymmet i städer och tätorter.

Detta innebär för innerstädernas del en betydande begränsning av framkomlig-

heten för biltrafik och parkeringsutrymmen, i jämförelse med dagens situation.

Förutsättningarna för gång-, cykel- och kollektivtrafik bör förbättras i mot-

svarande mån. Generellt gäller att de alternativ som har attraherat den största

andelen individer kännetecknas av en strävan efter balans mellan olika trafikant-

gruppers förutsättningar i stadstrafiken. I bostadsområden ska bilar framföras på

ett sådant sett att framkomlighet och säkerhet för cykel- och gångtrafikanter inte

begränsas. Av resultaten att döma skulle "traffic calming" ha goda möjligheter att

begränsa biltrafiken i städer och tätorter, med stöd av minst hälften av invånarna.

Begränsningar av biltrafik med hjälp av direkta förbud och/eller avgifter kommer

att möta ett betydligt större motstånd och därmed vara avsevärt svårare att genom-

föra.
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Car accessibility and car reductions in city centres and residential areas

by Tomas Svensson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTD

SE-581 95 Linköping Sweden

Summary

Individuals prefer car reductions in cities

There is a strong tendency for demanding a balanced traffic situation,

distinguished by the absence of a dominant means of transportation.

Compared with the present situation, this means a rather large reduction in

car traffic and parking in, especially, city centres with corresponding

improvements in safety and assigned capacity for pedestrians and cyclists.

The results indicate that traffic calming measures have a large potential to

limit car traffic in urban areas while road pricing and prohibitions will meet

greater resistance among the public opinion, with consequences for the

feasibility for the authorities to initiate different policies at the local level.

Background

This report has been produced as part of the research project "Balancing car

accessibility and good urban environment". The background to the project is the

increasing use of cars in towns and cities, which has been a major problem for

local town planners and politicians during the whole postwar period. The

increasing use of cars threatens the safety of other road users, for example

pedestrians and cyclists. It is also related to a reduction in the number of

passengers using public transport systems and, as a consequence, forces the

operators to raise fares and run fewer routes, reduce frequencies and so on. There

is no doubt that the increasing volume of motor traffic has negative impacts on the

environment in towns and cities. Important, but analytically difficult, values such

as "beauty, comfort, and safety" are under constant pressure from the space-

demanding car in urban settings. The underlying task for the entire research

project is to investigate if the documented development in this area is in line with

the public interest, or if there is an imbalance between the actual outcome and the

inhabitants" preferences.

The central issue concerns the balance between the individual benefit of access

by car and the public benefit of a good urban environment. There is no

functioning market where this balance can be effectively settled because "urban

environment" is an example of a public good that can not be purchased in desired

quantities in a traditional market. Problems of non-rivalry in consumption and free

riders hamper the functioning of the market as an efficient mechanism for

allocating scarce resources. The isolated behaviour of an individual, or a

household, has no impact on the total outcome, which in turn will influence the

behaviour in certain directions. In order to prevent major costs occurring due to

the market failures, town planning and other policy measures have to work as a

proxy for an ideal consumer acting in a well-functioning market. Therefore it is
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necessary to support the planning measures and policies with relevant research

and knowledge in order to foster right decisions.

This can be done in several ways. One alternative can be labelled "social

engineering" and contains identification, quantification and evaluation of different

environmental factors in an expanded cost-benefit framework, where different

methods can be used in the analysis. There is also the alternative of asking people

directly through a referendum. The actual approach chosen in this project is,

however, to replace costly referendums with questionnaires in surveys, the

purpose of which is to determine the preference structure of individuals regarding

different urban designs, with respect to the balance between individual access by

car and the public benefits of a decrease in motor traffic.

Purpose and Method

The purpose of this study is to investigate and analyse the balance between

individual gains offered by unlimited access by car and the related consequences

of the total traffic by cars, which individuals would choose if the connections

between these variables were made clear. This research issue is answered by

letting individuals choose among different scenarios concerning the design of city

centres and residential areas in suburbs, by means of a questionnaire. By letting

the individuals express their attitudes towards different parts of the scenarios and

answer questions concerning their socio-economic background and travelling

behaviour, the analysis is further advanced.

The shaping ofcity centres

The questionnaire about city centres describes three different scenarios, or

alternatives with the following headings:

A. Increasing motor traffic and street space for cars

B. Less space for cars and road pricing

C. Lower speed limits on minor streets

The first alternative is an accommodation of the design of city centres to

increasing use of cars. Street capacity and parking facilities are expanded to cater

for more cars. The element of pedestrian streets remains at the present level but

public transport experiences a falling number of passengers, which will decrease

the quality of the supplied services. Cyclists will find it more difficult to travel

safely in increasingly car-adapted surroundings.

The second alternative's major ingredient is a pricing system that puts a charge

on car usage in the city centre. The revenues are used to subsidise bus transport

with lower fares as a result. Travelling by car decreases and travelling by public

transport increases as a consequence of the system. Some streets and roads are

transformed into pedestrian streets and bicycle lanes.

The third alternative is a so-called traffic calming" scenario. Car traffic is

limited by means of lower speed limits, more pedestrian pavements and bicycle

lanes, and traffic lanes for public transport only. As a consequence of calming

motor traffic other means of transportation increase their competitive capabilities

and gain a larger share of the travellers, at the expense of the car.

The following table shows how the interviewees in the survey have chosen

among these three alternatives (percentages):
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Alternative A B C Blank

Result 16 % 20 % 49 % 14 %
 

Residential areas in suburbs

The questionnaire used in this part of the research project describes four different

designs, or alternatives, of a residential area in a suburban setting. The area in the

four alternatives is identical regarding number of inhabitants, size, composition of

different types of housing, rents, and house prices etc. The only characteristic that

varies between the four alternatives is the conditions for usage of cars and

parking, with consequences for public transport, pedestrians, cyclists and

children's play in streets and other public areas.

The four alternatives are labelled with the following headings:

1. More street space for cars

2. Lower speed limits

3. All parking on the outskirts

4. Free of cars

In the first alternative car access is unlimited and the area is designed to

improve accessibility for cars. The fourth alternative is primarily designed for

individuals and households without cars, or households that use cars very seldom

in their everyday life. Ambulances, removal vans and other heavy vehicles can,

however, use the pedestrian and cycle lanes in the area. In the second alternative

unlimited car access remains, but with the help of speed limits, street design and

other measures, the street space is intended for relatively safe use by pedestrians,

cyclists, children at play etc., increased at the expense of car traffic, i.e. traffic

calming. In the third alternative, car traffic is limited further. All car parking is

located on the outskirts of the area and the pedestrian and bicycle lanes can only

be used by cars when certain well-identified purposes exist. The services supplied

by public transport are varied between the alternatives by different frequencies for

bus departures in rush hours: departures with 20 minutes intervals, 15 minutes, 10

minutes, and 5 minutes for the alternatives one to four.

The following table shows how the interviewees in the survey have chosen

among these four alternatives (percentages):

 

 

 

Alternative 1 2 3 4 Blank

Result 11 % 44 % 24 % 10 % 11 %

Conclusions

The results of the study clearly show that, within the boundaries of the applied

methodology, a large proportion of the individuals prefer scenarios where all

kinds of road users relatively safely coexist on streets and roads in towns and

cities, and where this condition has been reached by traffic calming measures.

Compared with the present situation this means a rather large reduction in car

traffic and parking in, especially, city centres with corresponding improvements in

safety and assigned capacity for pedestrians and cyclists. In general there is a

strong tendency for demanding a balanced traffic situation, distinguished by the

absence of a dominant means of transportation. Even if access by car is preferred

in residential areas, the majority stresses the importance of guaranteeing the safety
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and comfort of pedestrians, cyclists and children playing in the streets. The results

indicate that traffic calming measures have a large potential to limit car traffic in

urban areas while road pricing and prohibitions will meet a greater resistance

among the public, with consequences for the feasibility for the authorities to

initiate different policies at local level.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund och metod

Bakgrunden till projektet "Hur skapa balans i avvägningen mellan biltillgäng-

lighet och god miljö" är den sedan länge rådande problematiken kring städers och

tätorters förmåga att hantera en tilltagande privatbilism. Den ökande biltrafiken

har medfört att oskyddade trafikanters säkerhet har försämrats och att kollektiv-

trafikens passagerarunderlag har minskat med kvalitetsförsämringar som resultat.

Det kan generellt konstateras att ökande biltrafik i regel innebär att stadsmiljön

försämras i olika avseenden. Svårfångade men viktiga värden som "skönhet, trev-

nad, trygghet", reduceras av den ökande biltrafiken. Den bärande frågeställningen

för detta projekt är om den registrerade utvecklingen i svenska städer och tätorter

avspeglar befolkningsmajoritetens preferensstruktur, eller om det finns en obalans

mellan stadsplaneringens utfall och den utformning av städer och tätorter som

egentligen efterfrågas.

Den centrala avvägningen rör förhållandet mellan den individuella nyttan av

biltillgänglighet och den kollektiva nyttan av en god stadsmiljö, se nedan. Det

finns ingen fungerande marknad där denna avvägning kan göras p.g.a. det stora

inslaget av kollektiva nyttigheter. Nyttigheten "god stadsmiljö" kan inte direkt

förvärvas till marknadspris i önskade kvantiteter på en marknad. Detta innebär att

stadsplaneringen måste fungera som ställföreträdande konsument, vilket i sin tur

medför att ett relevant beslutsunderlag måste tas fram. Detta kan göras på olika

sätt. Ett alternativ kan beskrivas som "social ingenjörskonst" och består av att

olika relevanta miljöfaktorer identifieras, kvantifieras och värderas inom ramen

för en utvidgad samhällsekonomisk cost-benefit kalkyl, där ett flertal olika meto-

der kan användas för att räkna fram rimliga nivåer på olika värden. Ett stort pro-

blem är dock att det knappast går att bryta ned den komplexa stadsmiljön i olika

avgränsade komponenter som dessutom ska kunna värderas.

Ett förmodligen mer framkomligt alternativ är att låta individer ta ställning till

hela sammansatta alternativ eller scenarion. Därmed kan de problem som i detta

sammanhang är förknippade med den traditionella cost-benefit analysens uppdel-

ning i olika kostnads- och nyttokategorier lindras. Detta kan göras genom att låta

invånarna ta ställning till olika alternativ i folkomröstningar. Ett alternativ till

folkomröstningar som kommer att prövas i denna studie, är att med hjälp av

framförallt enkätundersökningar, försöka kartlägga invånarnas preferenser vad

gäller stadens, eller tätortens, utformning rörande avvägningen mellan individuell

biltillgänglighet och frihetfrån störande biltrafik i olika dimensioner. Om sådana

kartläggningar kan genomföras minskar behovet av kostsamma och svåradmini-

strerade direkta folkomröstningar, samtidigt som resultaten kan bearbetas och ges

en samhällsekonomisk tolkning trots de starkt begränsade möjligheterna att

genomföra traditionella cost-benefit kalkyler. Ett ytterligare alternativ är givetvis

att avstå från styrande stadsplanering och låta "laissez-faire" råda.

De svenska städernas stadsdelar kan delas in i tre kategorier: innerstäder, den

inre förortsringen som består av stadsdelar byggda under decennierna före och

efter andra världskriget, grovt räknat, samt den yttre förortsringen som domineras

av integrerade grannskapsstadsdelar och glesare småhusbebyggelse. Innerstäderna

är viktiga för den lokala arbetsmarknaden och är i regel städernas kommersiella

centra, även om konkurrensen från s.k. externa etableringar har ökat avsevärt

under senare år. Innerstädernas dagligvaruhandel minskade dock redan före det

sena 1980-talets och 1990-talets våg av externa etableringar. Inom dagligvaru-
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handeln är det framförallt butiker i stadsdelscentra och bostadsområden som

tappar mark till de nya bilanpassade stormarknaderna. Andelen invånare bosatta i

innerstaden har stigit i många svenska städer under 1990-talet efter en lång rad av

år med minskningar (Svensson, 1998). Om bilanpassningen i innerstaden ökar är i

regel samma individer både vinnare och förlorare. För de boende i innerstaden är

detta uppenbart, men det bör gälla även för andra som i typfallet vinner på att _

snabbare och enklare kunna ta sig till innerstaden med bil samtidigt som de för-

lorar i egenskap av gående besökare av butiker, uteserveringar, parker, biografer

etc., och konsumenter av den allmänna stadsmiljöns kvalitéer.

Vad gäller problematiken i den yttre förortsringen är förhållandena likartade

som för innerstadens del. De boende vinner på en ökad biltillgänglighet, men för-

lorar när den totala biltrafiken ökar och försämrar boendemiljön i olika avseenden.

Detta innebär att i båda dessa fall kan en kartläggning av enskilda individers

preferenser ge information om hur avvägningen mellan individuell nytta av biltill-

gänglighet och kollektiv nytta av en god boende- och innerstadsmiljö, ska göras

för att överensstämma med en majoritet av invånarnas önskemål. Vad gäller den

inre förortsringen är förutsättningarna annorlunda. Investeringar i infrastruktur för

biltrafik avser i regel leder för genomfartstrafik från/till stadskärnan. Vinnare är

alla som utnyttjar den nya eller förbättrade leden och förlorare är de som bor i

ledens närhet. Investeringarnas miljöintrång kan beräknas genom att estimera de

kringboendes värdering av ökad/minskad trafik, t.ex. med en s.k. CVM-ansats

(Contingent Valuation Method). Resultaten kan sedan tillfogas den ordinarie

CBA-kalkylen.

Projektet har anslutit sig till det metodval som ligger i förlängningen av diskus-

sionen ovan. Invånarnas preferenser vad gäller avvägningen mellan biltillgäng-

lighet och god boende/innerstadsmiljö har kartlagts med hjälp av scenariobeskriv-

ningar i enkäter. Miljökonsekvenser av biltrafikleder i den inre förortsringen har

analyserats med hjälp av CVM-studier. I projektet kommer fem rapporter att

publiceras. I Gustavsson et al(1995) diskuteras problemområdet ur ett ekonomiskt

välfärdsteoretiskt perspektiv. Dessutom redovisas de tre pilotstudier som genom-

fördes i syfte att utforma fungerande enkäter. De metodproblem som fråge-

tekniken genererar diskuteras utförligt. I rapporten återfinns även en diskussion

som motiverar det valda angreppssättet inom projektet. I Gustavsson(2000) redo-

visas svensk och internationell forskning inom området och exempel ges på åtgär-

der som har genomförts i olika städer för att lindra problemen med den tilltagande

biltrafiken. I rapporten redovisas resultaten från den första enkätundersökning

som ingår i projektets huvudundersökning. Undersökningen avser utformningen

av innerstäder och enkäten skickades ut till individer bosatta i Linköping. Enkäten

testades i sex olika varianter för att förbättra utformningen av de enkäter som

användes senare. I Grudemo(2000) redovisas resultaten från en CVM-under-

sökning av minskad trafik på Trelleborgsvägen i Malmö. Dessutom kommer en

sammanfattande rapport att publiceras där resultaten från projektet i sin helhet

diskuteras.

I föreliggande rapport kommer resultaten från två enkätundersökningar att

redovisas. En undersökning avser utformningen av innerstäder där urvalet består

av individer bosatta i Malmö. Den enkät som används i detta sammanhang är i

stort sett identisk med den basenkät som ligger till grund för undersökningen i

Gustavsson(2000). Den andra undersökningen avser utformningen av bostads-

områden i den yttre förortsringen och urvalet består av individer bosatta i Malmö,

Stockholm och Örebro.
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1.2 Problemformulering

Nyttigheter som "en god boendemiljö" eller "en bra innerstad" där värden som

"skönhet, trevnad och trygghet" tillgodoses kan definieras som kollektiva nyttig-

heter. En kollektiv nyttighet kännetecknas av att ytterligare konsumenter kan

konsumera nyttigheten utan att minska den mängd som kan konsumeras av andra.

Nyttigheten kan därför inte säljas på vanligt sätt via en fungerande marknad efter-

som det inte finns någon effektiv mekanism som utestänger de som inte betalar

från att konsumera nyttigheten. Problem med s.k. icke-exkluderbarhet och "free-

riders" blockerar användandet av marknaden som fungerande instrument för en

effektiv resursallokering. Men värdet av den kollektiva nyttigheten för en enskild

individ behöver inte vara helt oberoende av andra individers beteende i samband

med konsumtion av nyttigheten vid alla tillfällen. En park kan beskrivas som en

kollektiv nyttighet, med reservation för att parken inte kan ta emot ett oändligt

antal besökare vid samma tillfälle. Men om vissa besökare skräpar ned, vandali-

serar eller uppträder störande minskar värdet av parkbesöket för andra individer.

Om en individ besöker parken en enstaka gång eller kan förutsäga att andras bete-

ende kommer att reducera parkens kvalitéer, finns det få incitament för individen

att själv uppträda på ett sådant sätt att parkens värde för framtida konsumtion

bevaras.

Denna diskussion kan appliceras på det problemområde som har analyserats

inom ramen för föreliggande projekt om balans i avvägningen mellan individuell

nytta av biltillgänglighet och kollektiv nytta av biltrafikbegränsningars miljö-

förbättrande konsekvenser. En individ eller ett enskilt hushåll kan finna det ytterst

lönsamt att utnyttja bilen som understödjande transportmedel i så stor utsträckning

som möjligt. Bilen möjliggör dörr-till-dörr transporter över stora avstånd och

utnyttjandet kan kontrolleras direkt av individens eller hushållets egna beslut om

avgångstid, resväg, ankomsttid etc. Bilen kan användas för att transportera gods

som skrymmande varor och tunga matkassar mellan butiker och bostäder. För att

bilens potential ska kunna utnyttjas effektivt ska användandet vara befriat från

restriktioner och bilen ska kunna framföras så nära destinationerna, t.ex. butiker

eller bostäder, som det är praktiskt möjligt.

Men samtidigt är individens möjligheter att utnyttja bilens potential beroende

av andra individers/hushålls bilanvändning. Ju fler som använder bil som trans-

portmedel desto sämre blir situationen för det enskilda hushållet. Trängseleffekter

uppstår på vägar och gator. Inslaget av "skönhet, trevnad, och trygghet" reduceras

med ökande biltrafik, buller och avgaser i bostadsområden och innerstäder.

Underlaget för lokal kollektivtrafik och service i närheten av den egna bostaden

eroderas med kvalitetsförsämringar som följd. Exempel kan vara minskad turtät-

het och högre taxor för kollektivtrafik och nedlagda dagligvarubutiker i bostads-

områden och stadsdelscentra.

Det intressanta med dessa förhållanden är att vi inte kan vara säkra på att

dagens situation vad gäller bilanpassningen i städer och tätorter representerar ett

läge som motsvarar befolkningsmajoritetens preferensstruktur. Detta beror på att

kopplingen mellan den egna bilanvändningen och den kollektiva bilanvänd-

ningens konsekvenser är svag och kanske t.o.m. obefintlig. Om det enskilda hus-

hållet väljer att reducera utnyttjandet av bil som transportmedel erhålls inga posi-

tiva effekter i utbyte så länge som övriga hushålls bilanvändning inte minskar.

Därför är incitamenten för att minska bilanvändningen svaga på individnivå. Men

om hushållet hade garantier för att det egna beteendet fick direkta effekter på
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stadsmiljön kan det inte uteslutas att en stor mängd hushåll skulle föredra en situa-

tion som kännetecknas av ett större inslag av bilbegränsande åtgärder i städer och

tätorter än vad som är fallet i dag. Det kan givetvis inte uteslutas att många hus-

håll har motsatt uppfattning. Men det skulle i så fall innebära att stadsplaneringen

bör tillmötesgå olika önskemål och en differentierad efterfrågan, och inte försöka

tillfredställa den genomsnittliga uppfattningen med hjälp av en långt driven

nivellering av t.ex. bostadsområdens utformning.

Målsättningen med föreliggande projekt är att försöka kartlägga den relevanta

preferensstrukturen i detta avseende. Det stora problemet är dock att försöka

konstruera en trovärdig valsituation som återger avvägningen mellan den enskilda

nyttan av biltillgänglighet och den utbredda bilanvändningens konsekvenser för

stadsmiljön, dvs. där sambandet mellan de båda faktorerna är fastställt. Om detta

kan göras innebär individernas val att kostnader förknippade med en minskad bil-

tillgänglighet vägs mot intäkter av en förbättrad stadsmiljö i en individuell kalkyl.

I den meningen rör det sig om samma individuella värderingar av kostnader och

intäkter som måste ligga till grund för en korrekt traditionell cost-benefit kalkyl,

se ovan. Det bör dock påpekas att de ev. investeringskostnader som uppkommer

för att anpassa gatunätet till de olika valalternativen inte är specificerade i

enkäternas scenariobeskrivningar. Flera skillnader mellan alternativen utgörs

emellertid av olika regleringar, som t.ex. hastighetsbegränsningar, med i samman-

hanget försumbara kostnader för omskyltning m.m.

Om de båda frågeställningarna bryts ut, dvs. biltillgänglighet och bilanvänd-

ningens konsekvenser för stadsmiljön, och hanteras i partiella undersökningar och

analyser är risken stor att den centrala avvägningen inte görs eller hamnar i skym-

undan. Situationen för ett enskilt hushåll förbättras om inga restriktioner gäller för

den egna bilanvändningen samtidigt som andra hushålls möjligheter att utnyttja

privatbilar reduceras i så stor utsträckning som möjligt. För att inte kartläggningen

av individers preferenser ska utmynna i ett konstaterande att alla vill bo "i en röd

stuga vid Stureplan", måste kopplingen mellan nivån för den totala bilanvänd-

ningen och stadsmiljöns kvalitet göras tydlig. Om detta kan genomföras ökar

stadsplaneringens möjligheter att fungera som "ställföreträdande konsument" och

kunna utforma stadsmiljöer som överensstämmer med invånarnas önskemål.

1.3 Syfte

Syftet med undersökningen är att kartlägga och analysera den avvägning som

individer skulle göra mellan egen bilanvändning och total biltrafik när sambandet

mellan dessa båda faktorer är fastställt.

1.4 Disposition

Kapitel två, tre och fyra kommer i huvudsak att enbart beröra de två enkätunder-

sökningar som återstår att redovisa, se avsnitt 1.1. I den sammanfattande slutrap-

porten kommer även resultaten från övriga delundersökningar att diskuteras. I

kapitel två presenteras och diskuteras den metod som har tillämpats. Motiven

bakom enkäternas utformning redovisas. I kapitlet redovisas svarsfrekvenser och

bortfall. I det avslutande avsnittet av kapitel två genomförs en bortfallsanalys. I

kapitel tre redovisas resultaten från enkätundersökningen om den framtida

utformningen av centrala Malmö. I kapitel fyra återges resultaten från under-

sökningen om trafik och boende i den yttre förortsringens stadsdelar. I kapitel fem

återfinns en sammanfattande diskussion och analys.
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2 Datainsamling

Den metod som har valts för att generera data för beskrivning och analys är base-

rad på postenkäter. Det finns ingen fungerande marknad med transaktionsdata

som kan användas. Det enda framkomliga angreppssättet är att fråga olika indi-

vider om hur den centrala avvägningen som diskuteras ovan uppfattas; vilka

preferenser som respektive individ har vad gäller egen bilanvändning och total

biltrafik. Detta kan i princip göras på två olika sätt: med direkta intervjuer vid

besök eller via telefon, eller med hjälp av indirekta intervjuer i postenkäter. Det

sistnämnda är överlägset det förstnämnda i kostnadshänseende. De genomförda

pilotundersökningarna visade att postenkäter var en framkomlig väg, vilket med-

förde att metoden användes i huvudundersökningen. Syftet med detta kapitel är att

presentera enkäternas utformning och diskutera undersökningens validitet. Det

bör dock påpekas att det angreppsätt som har valts i projektet generellt kan

beskrivas som tämligen oprövat, och att ett viktigt delsyfte med samtliga under-

sökningar som genomfördes inom ramen för projektet var att utveckla och för-

bättra undersökningsmetoder. Detta innebär att metoddiskussioner återfinns i

samtliga avsnitt i rapporten och inte bara i detta inledande metodkapitel.

2.1 Enkäternas utformning

De båda enkäterna återfinns i bilaga 1. "Frågeformulär om framtiden för centrala

Malmö" berör innerstadsproblematiken och "Frågeformulär om trafik och

boende" användes i undersökningen om bostadsområden i den yttre förortsringen.

Enkäterna är i princip uppdelade i två delar. En del ställer frågor om socio-eko-

nomiska bakgrundsfaktorer samt frågor om resvanor och boende. Data från dessa

frågor används sedan i huvudsak som förklaringsfaktorer vid analysen, se kapitel

3 och 4. Enkäternas huvuddelar består dock av de scenariobeskrivningar som

representerar olika avvägningar mellan biltillgänglighet och total biltrafik. När

biltillgängligheten reduceras minskar den totala biltrafiken vilket i sin tur ger

positiva konsekvenser för oskyddade trafikanter, kollektivtrafik, närservice,

"skönhet, trevnad och trygghet" etc. I enkäten om centrala Malmö beskrivs tre

olika scenarion, i enkäten om bostadsområden i yttre förortsringen beskrivs fyra

scenarion. De olika alternativen är numrerade och inleds med en rubrik som i

koncentrerad form ska förmedla respektive scenarios karaktär. Scenariorubrikerna

i innerstadsenkäten är följande:

A. Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna

B. Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter

C. Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna

I inledningen av enkäten anges att de tre alternativen ska uppfattas som

"framtidsbilder för trafiken i innerstaden om ca 10 år". I enkäten om bostads-

områden i den yttre förortsringen återfinns följande rubriker:

1. Mer gatuutrymme åt bilarna

2. Lägre hastighetsgränser

3. All parkering i ena kanten

4. Bilfritt

Innehållet i respektive scenario beskrivs sedan med hjälp av två komplet-

terande tekniker. Varje alternativ är illustrerat med hjälp av teckningar. Dessutom
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beskrivs olika karaktäristika i korta stycken bestående av en, i några fall två,

meningar. Beskrivningarna är ordnade gruppvis. En grupp som beskriver huvud-

dragen i respektive alternativ placerade under huvudrubriken samt fem grupper

som är placerade under underrubrikerna bil, bilparkering, buss, cykel och gång.

Enkäterna är i detta avseende utformade efter samma mall.

Därefter följer de valfrågor som är enkäternas huvudfrågor. I innerstadsenkäten

frågas direkt om vilket alternativ som föredras: A, B eller C. Därefter följer två

frågor med öppna svarsalternativ om vad intervjupersonen anser vara det bästa

respektive det sämsta med det område som har valts. Valfrågorna i bostads-

områdesenkäten inleds med en fråga om vilken typ av bostad som intervju-

personen helst skulle vilja bo i. Därefter följer huvudfrågan om vilket av alterna-

tiven som föredras och två frågor med öppna svarsalternativ om det bästa respek-

tive det sämsta med det valda alternativet. Valdelen avslutas med en fråga om det

anses som viktigt att ha tillgång till en livsmedelsbutik i närheten av bostaden. För

att få ytterligare data om individernas preferenser uppmanas intervjupersonen att

aktivt markera sin inställning till de korta beskrivningar som illustrerar respektive

scenario enligt ovan. Intervjupersonen anmodas att ringa in de avsnitt som upp-

levs som bra, kryssa över de avsnitt som uppfattas som dåliga och inte göra något

alls med de avsnitt som uppfattas som varken bra eller dåliga. Förutom att gene-

rera ytterligare data om individernas preferenser ger detta förfarande möjligheter

att genomföra en viss konsistensprövning av intervjupersonernas val.

2.2 Svarsfrekvens

Innerstadsenkäten skickades ut till ett obundet slumpmässigt urval bestående av

600 individer i åldern 16-75 år bosatta i Malmö. Den andra enkäten skickades ut

till ett obundet slumpmässigt urval bestående av 1200 individer i åldern 16-75 år

bosatta i Malmö (inga dubbletter med föregående urval), Stockholm och Örebro,

400 enkäter till respektive stad. Efter två påminnelser blev utfallet det som redo-

visas i följande tabell.

Tabell 2.1 Svarsfrekvens och bortfall.

 
Enkät Brutto- Tillhör ej Netto- Ej inskick. Blanka Besvarade

 
urval pop. urval enkäter Enkäter

Innerstad 600 17 583 252 39 292 (50%)

Bostads- o
områden 1 200 19 1 181 512 105 564 (48%)

 

Svarsfrekvensen bör betecknas som otillfredsställande låg. Pilotundersökning-

arna indikerade att en svarsfrekvens omkring 70 % var en möjlig målsättning för

enkätutskicken i huvudundersökningen. CVM-undersökningen om Trelleborgs-

vägen i Malmö kan också uppvisa en svarsfrekvens på ca 70 %. Dock visade det

sig att den enkät som används i undersökningen som redovisas i Gustavsson

(2000), och som i stort sett liknar enkäterna här, gav en lägre svarsfrekvens, ca

60 %. Anledningen till den relativt sett låga svarsfrekvensen bör således sökas i

enkäternas utformning, se diskussionen nedan. Problemets konsekvenser för

analysen kan motverkas genom att urvalets storlek ökas. Med facit i hand borde

urvalen ha varit större. I synnerhet för innerstadsenkätens del försvåras den

statistiska analysen. Som exempel kan nämnas att korstabeller med fler än två

variabler, och dessutom signifikanta samband, inte kan konstrueras.
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Vad som dock ytterligare påverkar undersökningens validitet negativt är det

partiella bortfall som består av att intervjupersoner inte har svarat på respektive

enkäts huvudfråga, dvs. valet mellan alternativa innerstäder/bostadsområden, trots

att andra frågor har besvarats. Av de 292 enkäter om innerstadens utformning där

minst en fråga är besvarad, är huvudfrågan obesvarad i 41 enkäter och i en enkät

är fler än ett alternativ markerat. Av de 564 besvarade enkäterna om utformningen

av bostadsområden är huvudfrågan obesvarad i 48 enkäter och i 11 enkäter är fler

än ett alternativ markerat. Detta gör att en "de-facto" svarsfrekvens som utgår från

enkäternas huvudfråga uppgår till 43 % i båda fallen. I Gustavsson(2000) uppgår

motsvarande svarsfrekvens till ca 50 %. Men det kan givetvis inte uteslutas att

vissa individer medvetet har avstått från att välja alternativ p.g.a. att inget av de

beskrivna bostadsområdena i tillräcklig grad överensstämmer med de egna prefe-

renserna. Om ett öppet svarsalternativ hade varit med skulle kanske omfattningen

av dessa "icke-val" framkommit.

Informationen om intervjupersonernas preferenser försämras också av att

många inte har markerat de olika avsnitt som med korta stycken beskriver de olika

huvudalternativens egenskaper. Detta kan givetvis delvis bero på att intervju-

personen verkligen är neutral till vad som återfinns i respektive avsnitt, men den

höga frekvensen för omarkerade svar för så gott som samtliga alternativ tyder på

att många inte har läst de olika avsnitten särskilt noga. I synnerhet verkar detta

vara fallet för bostadsområdesenkäten, där den genomsnittliga frekvensen för

omarkerade avsnitt uppgår till 58 %. Många intervjupersoner har helt enkelt inte

brytt sig om att markera något av alternativen och har endast besvarat de övriga

frågorna i enkäten. För innerstadsenkätens del är frekvensen för omarkerade

avsnitt lägre, omkring 52 % i genomsnitt, vilket tyder på ett något större intresse

från intervjupersonernas sida för att bearbeta scenariobeskrivningarna. Enkäten

innehåller ett huvudalternativ mindre än enkäten om bostadsområden i den yttre

förortsringen, vilket gör den lättare att överblicka. Men detta har paradoxalt nog

inte påverkat huvudfrågans svarsfrekvens positivt.

Några frågor i enkäten "frågeformulär om trafik och boende" har drabbats av

att många som har svarat har missförstått formuleringarna. I frågorna med öppna

svarsalternativ om motiven bakom respektive intervjupersons val av bostads-

område lyder formuleringen "vad är det bästa/sämsta med det bostadsområde Du

valt", vilket av många tolkas som en fråga om det bostadsområde där intervju-

personen faktiskt bor. Att detta förekommer i flera enkäter kan utläsas av de

angivna svaren.

2.3 Bortfallsanalys

För att få reda på varför så många individer inte har besvarat enkäten borde givet-

vis dessa individer tillfrågas om orsakerna bakom deras handlande. Någon under-

sökning av den karaktären har dock inte genomförts i projektet. När det gäller

privatpersoner kan en sådan uppföljning kanske betraktas som problematisk ur ett

forskningsetiskt perspektiv. De som har skickat in blanka enkäter har garanterats

frihet från ytterligare påminnelser etc. i utskickens följebrev och kan inte med-

verka i en bortfallsanalys. Andra individer skulle kunna kontaktas och med hjälp

av telefonintervjuer tillfrågas om varför enkäten aldrig skickades in. Resultaten av

en sådan undersökning kan dock på goda grunder anses som tämligen förut-

sägbara. Intervjupersonen har valt att avstå från att medverka eftersom han/hon

inte vill avsätta tid för att fylla i enkäten, anser att enkäten är krånglig och svår att
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begripa eller är oengagerad i de frågeställningar som behandlas samt av kombina-

tioner av dessa anledningar. Vissa individer kan inte besvara enkäten p.g.a. hinder

som funktionshandikapp, språksvårigheter etc. Den bortfallsanalys som redovisas

i detta avsnitt baseras därför på en kartläggning av bortfallets sammansättning och

en allmän diskussion av enkätens utformning.

Enkäten "frågeformulär om trafik och boende" i den yttre förortsringen skicka-

des ut till 400 individer i utvalda stadsdelar i respektive Malmö, Stockholm och

Örebro. Här kan noteras en viss skillnad vad gäller svarsfrekvens mellan stor-

stadsområdena Malmö (44 %)/Stockholm (45 %) och den medelstora staden

Örebro (54 %). Enkäten om innerstadens utformning skickades ut till 600 hushåll

bosatta i Malmö och kan uppvisa en svarsfrekvens på ca 50 %, se ovan, att jäm-

föra med 44 % för bostadsområdesenkäten i Malmö. Med ledning av dessa siffror

skulle således en förväntad svarsfrekvens för en innerstadsenkät i Örebro uppgå

till ca 60 %, vilket motsvarar den svarsfrekvens som redovisas i Gustavsson

(2000), gällande en innerstadsenkät riktad till individer bosatta i Linköping. Att

enkäter riktade till individer bosatta i storstadsområdena har en lägre svars-

frekvens än enkäter till individer i de medelstora städerna kan knappast betecknas

som förvånande, utan beror med stor sannolikhet på skillnader i befolknings-

strukturen.

När det gäller det "partiella bortfall" som uppkommer när huvudfrågan har

lämnats obesvarad i enkäter där minst en fråga har besvarats, kan dock skillnaden

mellan storstadsområden och övriga städer inte påvisas lika entydigt. Vad gäller

bostadsområdesenkäten är detta bortfall högst i Malmö där huvudfrågan är obe-

svarad i 14 % av de "besvarade" enkäterna. Sedan kommer Örebro med note-

ringen 10 %, och Stockholm med 8 %. Av de besvarade innerstadsenkäterna, där

urvalet består av individer bosatta i Malmö, var huvudfrågan obesvarad i ca 14 %

av fallen. Men samma nivå, dvs. 14 %, uppmättes i Gustavsson(2000) för Linkö-

pingsundersökningens del. För de två enkäter som redovisas här gäller paradoxalt

nog att en något lägre total svarsfrekvens för bostadsområdesenkäten relativt

innerstadsenkäten, kompenseras av att huvudfrågan är besvarad i högre grad i den

förstnämnda enkäten. Detta gör att svarsfrekvensen beräknad utifrån huvudfrågan

ligger på samma nivå för båda enkäterna, dvs. ca 43 %, se ovan.

Bland de individer som har besvarat enkäten om bostadsområdens utformning

är 56 % kvinnor och 44 % män. Av de som inte har skickat in någon enkät, eller

skickat in enkäten blank, är 48 % kvinnor och 52 % män. Dessa siffror tyder på att

kvinnor är något mer angelägna om att deltaga i enkätundersökningen än vad män

är. En jämförelse av åldersstrukturen mellan de som har svarat och de som ingår i

bortfallet görs i följande tabell:
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Tabell 2.2 Ålderssammansättning bland individer som har svarat på enkäten

om bostadsområdens utformning respektive individer i bortfallet, i procent.

 
Åldersgrupp, år Individer som har svarat Individer i bortfallet
 
16-25 16 20

26-35 17 21

36-45 21 19

46-55 18 16

56-65 13 11

66-75 15 12

Summa 100 100
 

Skillnaden mellan individer i bortfallet och individer som har svarat, består

framförallt av att andelen yngre individer är större i bortfallet. I bortfallet utgör

individer mellan 16-35 år ca 41 % av det totala antalet. För de som har besvarat

enkäten är motsvarande andel 36 %. För alla andra åldersgrupper är andelen högre

bland de som har svarat än andelen i bortfallet. Det är givetvis rimligt att ifråga-

sätta om en enkät som behandlar hur bostadsområden ska utformas bör skickas ut

till individer som bara är 16-17 år gamla. Individer i så låga åldrar har förmod-

ligen i många fall begränsat intresse av de frågeställningar som tas upp i enkäten.

Om urvalet hade utgjorts av individer som är 25-75 år hade svarsfrekvensen blivit

högre. Men det är viktigt att även yngres uppfattning i dessa frågor verkligen

analyseras. I synnerhet om det visar sig att skillnaderna mellan olika generationer

vad gäller biltillgänglighet och bilbegränsningar, inte är negligerbara. Utform-

ningen av bostadsområden bör givetvis även återspegla yngre individers prefe-

renser.

Vad gäller fördelningen män och kvinnor bland de som har svarat respektive

inte svarat på enkäten om Malmö innerstads utformning, kan motsatta tendenser

registreras än vad som är fallet för bostadsområdesenkätens del. Bland de som har

svarat är könsfördelningen i princip helt jämn. Men bortfallet består av 58 % kvin-

nor och 42 % män. Detta förklaras dock delvis av att kvinnorna är överrepresente-

rade (54 %) i urvalet, vilket i sin tur beror på urvalsstorleken. Men trots detta före-

faller det som tydligt att kvinnor är mer angelägna om att svara på enkäter som

berör hur bostadsområden i yttre förortsringen ska utformas än enkäter som

handlar om innerstädernas utformning, medan det motsatta gäller för männen.

En jämförelse av åldersstrukturen bland de som har svarat på enkäten om

Malmö innerstad, respektive de som ingår i bortfallet, redovisas i följande tabell:

 

! De individer som inte har besvarat frågan om ålder har inte tagits med i tabell 2.2 och 2.3.
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Tabell 2.3 Ålderssammansättning bland individer som har svarat på enkäten

om innerstadens utformning respektive individer i bortfallet, i procent.

 
Åldersgrupp, år Individer som har svarat Individer i bortfallet
 
16-25 15 20

26-35 24 23

36-45 15 18

46-55 21 13

56-65 13 14

06-75 11 12

Summa 100 100
 

Tendensen att yngre individer är överrepresenterade i bortfallet gäller här bara

för 16-25 åringar. Åldersgruppen 46-55 år verkar vara de individer som kan upp-

visa det största intresset för att medverka i enkäter om utformningen av inner-

städer.

De något osäkra resultaten från bortfallsanalysen skulle kunna sammanfattas

enligt följande. Sannolikheten för att en enkät om utformningen av bostads-

områden i den yttre förortsringen kommer att lämnas obesvarad är högst om

enkäten skickas till en yngre man bosatt i ett storstadsområde. För enkäter om

innerstäder gäller att motsvarande sannolikhet, eller risk, är som högst om mot-

tagaren är en yngre kvinna bosatt i en storstad.

Men det kan givetvis inte uteslutas att en alternativ design av respektive enkät

hade gett ett annat utfall. Det kan konstateras att den utformning av enkäterna som

har valts för undersökningens syfte ställer höga krav på den som ska besvara

enkäten. Normalt baseras enkäter på en sekventiell frågeteknik som innebär att

respektive fråga i stort sett kan besvaras utan att intervjupersonen behöver tänka

på föregående frågor, eller så är antalet sammanhängande frågor så lågt som möj-

ligt. I enkäterna här beskrivs tre respektive fyra alternativ där intervjupersonen

sedan ska välja ett. Detta innebär att den som svarar på enkäten aktivt måste "läsa

in" vad respektive scenario verkligen består av för att kunna göra ett informerat

val. Antalet korta avsnitt som beskriver de olika alternativens karaktäristika är

kanske för högt: 47 stycken i innerstadsenkäten och 51 stycken i enkäten om

bostadsområden.

Detta förhållande är förmodligen den viktigaste anledningen till svarsfrekven-

sens nivå, och är bevisligen anledningen till att många helt enkelt har hoppat över

scenariodelen och/eller inte har besvarat huvudfrågan, men har besvarat de mer

"traditionella" frågorna om ålder, kön, boende, resvanor etc. Om enkäternas

utformning beaktas när svarsfrekvensens nivå ska bedömas, kan utfallet ändå

betraktas som tillfredsställande. Utformningen är den i dagsläget bästa möjliga,

med avseende på de frågeställningar som ska kunna analyseras, se Gustavsson et

al(1995) och Gustavsson(2000). De problem som svarsfrekvensen genererar för

analysens del kan motverkas genom större urval. I framtiden kan alternativa

enkätutformningar och angreppssätt prövas.
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3 Innerstaden i framtiden

Enkäten "frågeformulär om framtiden för centrala Malmö", se bilaga, innehåller

frågor om innerstädernas utformning i ett framtidsperspektiv. Trots rubriken är

enkätens innehåll i övrigt inte kopplat till faktiska förhållanden i Malmö, utan de

beskrivna alternativen för hur innerstäder kan komma att se ut utgår från en fiktiv

stad. Detta görs för att de olika karaktäristiska egenskaperna för respektive alter-

nativ ska kunna renodlas. De olika alternativen beskrivs som "tre olika framtids-

bilder för trafiken i innerstaden om ca 10 år."

Av de som har besvarat enkäten bor 40 % i Malmö innerstad, 48 % bor utanför

centrala Malmö, men i Malmö stad och 12 % bor utanför Malmö stad, men i

Malmö kommun. Detta medför att de flesta som har besvarat enkäten bor i lägen-

het, 70 %. Av de övriga bor 12 % i radhus, kedjehus eller parhus och 17 % bor i

villa. Majoriteten av individerna bor i hushåll som består av en eller två individer,

64 %. Av de övriga bor 15 % i hushåll som består av tre personer och 21 % i hus-

håll som består av fyra personer eller fler. Körkortsinnehavare utgör en klar majo-

ritet av individerna i materialet, 80 %, samtidigt som 70 % anger att de äger eller

har tillgång till bil för privat bruk. Hela 85 % av individerna äger eller har tillgång

till en fungerande cykel.

3.1 Val mellan alternativ

I enkäten beskrivs tre olika alternativ för innerstadens utformning:

D. Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna

E. Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter

F. Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna

Alternativ A kan i korthet beskrivas som en anpassning av innerstaden till en

ökande privatbilism. Utrymme skapas för att fler bilar ska kunna använda

gatunätet och hitta parkeringar till låga avgifter på gator och i parkeringshus.

Inslaget av gågator ligger kvar på ungefär samma nivå som i dag men kollektiv-

trafiken försämras, p.g.a. ett krympande passagerarunderlag. Dessutom kommer

cyklister att i tilltagande grad hindras av biltrafik.

Alternativ B innehåller framförallt ett avgiftssystem som medför att det kostar

2 kr/km att köra bil i innerstaden. Intäkterna används till att sänka busstrafikens

biljettpriser. Som en konsekvens av detta minskar biltrafiken i centrum och

kollektivtrafiken förbättras. Bilarnas minskande anspråk på utrymme kan använ-

das för att öka inslaget av gågator och cykelbanor.

Alternativ C avser det som i engelskspråkig litteratur brukar kallas för "traffic

calming" dvs. utrymmet för biltrafiken reduceras genom att hastighetsgränser

sänks, gångbanor och cykelbanor anläggs eller breddas och genom att kollektiv-

trafiken i största möjliga utsträckning får egna körfält. Gatorna i innerstaden

indelas i en hierarki med t.ex. gårdsgator och 50/30 gator där gestaltning och

möblering av gaturummet samt hastighetsgränser ska samverka till en mer diffe-

rentierad och ändamålsenlig användning av gatunätet. Detta leder på sikt fram till

en överflyttning från biltrafik till gång/cykeltrafik och kollektivtrafik efter en viss

anpassningsperiod, trots frånvaron av bilavgifter och fler förbud mot biltrafik.
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Följande tabell visar hur intervjupersonerna har valt mellan dessa tre alternativ.

Tabell 3.1 Val mellan alternativ, andelar i procent.

 
Alternativ A B C Ej valt

Utfall 16 20 49 14
 

Som kan utläsas av tabellen är alternativ C det överlägset mest populära alter-

nativet. Beräknat som andel av de som har besvarat frågan har 57 % valt alterna-

tivet med "traffic calming". Därefter följer alternativet med bilavgifter med en

total andel på 20 %. Att öka biltrafiken och bilanpassningen i innerstaden är det

alternativ som förordas av det lägsta antalet individer, men skillnaden mellan A

och B är betydligt mindre än skillnaden mellan C och B.

Detta innebär att det utfall som redovisas här är anmärkningsvärt lika de siffror

som framkom i undersökningen om Linköpings innerstad, se Gustavsson(2000).

Där uppgår andelarna till 17 %, 20 % och 49 % för de tre alternativen A, B och C,

vilket i princip innebär att resultaten från de två undersökningarna är identiska.

Utformningen av den basenkät som användes i Linköpingsundersökningen över-

ensstämmer i stort sett med den enkät som skickades ut i Malmö. Den enda

egentliga skillnaden är att alternativ B i Linköpingsenkäten innehåller lägre ben-

sinpriser som kompensation för bilavgifter i innerstaden, vilket togs bort i

Malmöenkäten för att förenkla beskrivningen. Men dessa skillnader i enkäternas

utformning kan betecknas som marginella.

3.2 Faktorer bakom individernas val

Materialet från enkäten gör det möjligt att analysera hur olika förklaringsvariabler

har påverkat valet mellan de tre alternativen ovan. Det angreppssätt som tillämpas

här baseras på analys med hjälp av korstabeller, där de olika förklaringsfaktorerna

har relaterats till individernas val av alternativ. De samband som visas i tabellerna

nedan har valts ut genom att utgå från den signifikansnivå som anges av s.k. Chi-

kvadrat tester, utförda på grundtabeller med alla individer i materialet. Signifi-

kansnivån har satts till högst 0,05, vilket innebär att sannolikheten eller risken att

den fördelning som återfinns i respektive tabell beror på slumpen, dvs. att ande-

larna för de olika alternativen egentligen är jämnt fördelade mellan de olika kate-

gorierna i tabellen, är högst 5 %. De individer som inte har besvarat den fråga som

är kopplad till respektive förklaringsfaktor är dock inte med i tabellerna nedan.

Dessa individer har i varierande grad besvarat huvudfrågan som redovisas i tabell

3.1. Detta innebär att i en del fall motsvarar de vägda genomsnitten inte total-

siffrorna för val av alternativen A, B och C.

3.2.1 Skillnader mellan kvinnor och män

Kvinnor och män har olika preferenser vad gäller innerstadens utformning, vilket

klart framgår av följande tabell:
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Tabell 3.2 Hur kvinnor och män väljer alternativ, andelar i procent.

 

 Valalternativ Kvinnor Mån

A 6 27

B 22 17

C 59 40

Ej valt 13 15

Summa 100 100
 

De stora skillnaderna består av att det är en betydligt större andel av männen

som föredrar alternativ A, "Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna", och

en betydligt större andel av kvinnorna som föredrar alternativ C, "Lägre hastig-

hetsgränser på de mindre gatorna". Det existerar således stora skillnader mellan

könen vad gäller preferenser om innerstadens utformning, även om alternativ C

föredras av en majoritet av både kvinnor och män.

3.2.2 Tillgång till bil för privat bruk

Hur valen skiljer sig åt mellan individer som har respektive inte har tillgång till bil

för privat bruk visas i följande tabell:

Tabell 3.3 Betydelsen av tillgång till bilförprivat bruk, andelar i procent.

 

Valalternativ Tillgång till bil Ej tillgång till bil  

A 21 4

B 15 31

C 49 57

Ej valt 15 8

Summa 100 100
 

De 25 % som har angett att de ej har tillgång till bil för privat bruk kan uppvisa

en preferensstruktur som skiljer sig markant från de med tillgång till bil. En fem-

tedel av de som har tillgång till bil föredrar "bilstaden" samtidigt som endast en

tjugondel av de som ej har tillgång till bil föredrar det alternativet. Andelen

anhängare av bilavgifter och "traffic calming" är följdenligt betydligt större bland

de utan tillgång till bil. Jämförs de som har körkort med de utan körkort blir bil-

den ungefär densamma som i tabellen ovan. Skillnaden i andelen som har valt

alternativ B är dock mindre än i tabell 3.3, samtidigt som skillnaden vad gäller

alternativ C är större (p=0,074). De som ej har tillgång till bil och/eller saknar

körkort uppvisar en lägre andel som inte har valt något av huvudalternativen, än

vad som är fallet för jämförelsekategorin.

3.2.3 Bilanvändningens omfattning

Intervjupersonerna tillfrågades hur många mil de hade kört det senaste året, privat

eller i tjänsten. Hur detta påverkar valet mellan olika alternativ redovisas i föl-

jande tabell.
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Tabell 3.4 Körsträckor per år i relation till val av alternativ, andelar i pro-

cent.

 
Valalternativ 0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 >2000
 

 
mil/år

A 7 22 14 37 41

B 21 17 19 7 9

C 59 43 53 40 41

Ej valt 13 18 14 17 9

Summa 100 100 100 100 100
 

Trenden i tabellen är inte helt entydig men visar att de som kör mycket bil

föredrar "bilstaden" i större omfattning än de som kör mindre och att denna skill-

nad är förhållandevis stor. För den kategori som kör 2 000 mil per år eller mer är

bilstaden lika populär som alternativ C. Det bör noteras att andelen för alternativ

C bland de som kör mycket bil ändå är relativt hög. Stödet för att begränsa bil-

trafiken, jämfört med dagens förhållanden, är utbrett bland denna kategori indivi-

der om de medel som beskrivs i C tillämpas. Att använda bilavgifter för att uppnå

ungefär samma situation är dock betydligt mindre populärt. Men ju mindre indivi-

derna kör bil desto fler väljer alternativet med bilavgifter. Även andelen som

väljer alternativ C ökar med minskad bilanvändning.

Individerna tillfrågades också om avståndet från bostadens ytterdörr till

parkeringsplats. Om denna variabel relateras till alternativvalet blir bilden ungefär

densamma som i tabellen ovan, dvs. ju längre avstånd till parkeringsplats desto

fler väljer de bilbegränsande alternativen. Skillnaderna mellan olika avståndskate-

gorier blir dock inte lika stora som motsvarande skillnader i tabell 3.4. Orsaks-

faktorerna körsträckor per år och avstånd till parkeringsplats samvarierar i stort,

men flera fall av motvariation finns i materialet.

3.2.4 Bostadens typ och lokalisering

Två faktorer med stor och signifikant betydelse för valet av alternativ är bostadens

typ och var bostaden är belägen. För bostadstyper finns tre olika kategorier att

markera i enkäten: boende i lägenhet, boende i radhus, kedjehus eller parhus samt

boende i villa. Intervjupersonerna fick ange om bostaden var belägen i centrala

Malmö, utanför innerstaden men i Malmö stad samt utanför Malmö stad men i

Malmö kommun. Bostadstyp och lokalisering samvarierar i hög grad i materialet.

I innerstaden bor 98 % av individerna i lägenhet. I Malmö stad utanför inner-

staden bor 62 % i lägenhet, övriga är jämnt fördelade mellan radhus m.m., och

villa. I kategorin Malmö kommun bor 62 % i villa, 32 % i radhus m.m., och bara

6 % i lägenhet. Denna fördelning av bostadstyper mellan olika områden återspeg-

las i valet av alternativ för innerstadens utformning. I tabellen nedan visas bety-

delsen av var individerna bor för valet av alternativ.
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Tabell 3.5 Bostadens lokalisering och val av alternativ, andelar i procent.

 

Valalternativ Innerstaden Malmö stad Malmö kommun

A 12 13 38

B 21 21 9

C 54 51 35

Ej valt 13 15 18

Summa 100 100 100
 

Av de som bor i innerstaden eller i övriga Malmö stad är över hälften anhäng-

are av alternativ C, alternativ B väljs av ca en femtedel av individerna och

"bilstaden" av drygt 10 %. De boende i övriga Malmö kommun uppvisar en helt

annan preferensstruktur. "Bilstaden" väljs här av nästan 40 % av individerna sam-

tidigt som en låg andel väljer alternativet med bilavgifter, 9 %. Det är uppenbart

att de som bor utanför staden tar mindre hänsyn till den ökande trafikens konse-

kvenser och är främst intresserade av god biltillgänglighet. För övriga kategorier

kommer den ökande trafiken i eller från/till innerstaden påverka det egna bostads-

områdets trafiksituation, vilket kan medverka till att förklara fördelningen i tabel-

len. Hela 61 % av de som bor i innerstaden och 73 % av de som bor i övriga

staden äger eller har tillgång till bil för privat bruk, vilket förhoppningsvis innebär

att dessa individer verkligen gör en reell avvägning mellan den egna nyttan av

biltillgänglighet och den totala biltrafikens konsekvenser för boendemiljön när de

tar ställning till enkätens olika valalternativ.

3.2.5 Resvanor och val av alternativ

Den avslutande delen av enkäten innehåller frågor som i huvudsak syftar till att

kartlägga individernas resvanor vad gäller transportmedel, resefrekvens och ären-

detyp. Resultaten här följer i stort sett de tendenser som framgår av analysen

ovan. Individer som kör mycket bil i Malmö, eller åker med som passagerare, är i

betydligt större omfattning anhängare av alternativ A än av alternativ B. Om det

rör sig om individer som ofta går, cyklar eller åker buss i centrala Malmö ökar

andelarna som föredrar alternativ B och, framförallt, alternativ C. Men för så gott

som alla kategorier av individer, vad gäller resvanornas fördelning, är alternativ C

det alternativ som attraherar den största andelen. Även de som nästan varje dag

kör bil eller åker med som passagerare i centrala Malmö föredrar alternativ C före

"bilstaden". Alternativet med bilavgifter är dock synnerligen illa omtyckt av dessa

individer. Andelarnas förändring över frekvenser är i stort sett de förväntade. Ju

mindre individerna kör bil i centrala Malmö, desto lägre andel väljer "bilstaden",

samtidigt som andelarna för bilavgifter och alternativ C stiger. Det finns dock en

viss tendens att andelen för "bilstaden" minskar om individerna har angett att de

har ärenden till centrala Malmö varje dag för "nöjen, fritidsaktiviteter, eller

besöka någon" i jämförelse med de som anger en lägre frekvens för samma ären-

detyp.

Det finns dock en kategori av individer som anser att alternativ A är det bästa

alternativet, och det är de som har angett att 0-3 minuter är den längsta gångtid

som de kan acceptera från parkeringsplatsen till den plats de ska besöka i centrala

Malmö (ca 40 % av dessa individer väljer A). Bland de som parkerar gratis på

gatuparkeringar varje vecka är andelen som väljer alternativ A (39 %) något högre

än andelen för alternativ C (36 %). De individer som kör mycket bil i innerstaden
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och dessutom ställer höga krav på tillgänglighet med parkeringsplatser till låga

avgifter vid destinationens absoluta närhet, utgör "bilstadens" tydligaste anhäng-

are. Som jämförelse kan nämnas att av de som har angett att de cyklar i Malmö

innerstad varje dag under vinterhalvåret, har knappt 5 % valt alternativ A och

57 % valt alternativ C.

Om hela analysen av olika förklaringsfaktorer bakom individernas val sam-

manfattas kan det konstateras att majoriteten för alternativ C, "Lägre hastighets-

gränser på de mindre gatorna" är förhållandevis robust. Alternativet får ett stort

stöd bland så gott som alla kategorier av individer. Inom ramen för denna majoti-

tet finns det dock stora skillnader mellan olika grupper. Det totala utfallet är ett

genomsnitt som jämnar ut betydande skillnader mellan individer. Populariteten för

varianten med bilavgifter verkar vara starkt beroende av om respektive individ

kommer att behöva betala avgifter om dagens resvanor behålls, eller om det är

andra som kommer att drabbas. Resultaten tyder på att relativt stora begränsningar

av biltrafikens utrymme i innerstäder är i linje med majoritetens uppfattning, så

länge som den kvarvarande trafiken inte beläggs med några direkta avgifter.

Resultaten här överensstämmer i stort med vad som redovisas i Gustavsson(2000).

Det mindre urvalet innebär dock att färre signifikanta samband kan registreras och

att "'ytterlighetsvärden" får en viss överrepresentativitet.

3.3 Markerade avsnitt i scenariobeskrivningarna

Intervjupersonerna instruerades att aktivt markera vad de tyckte om de olika

framtidsbilderna genom att bearbeta texten i de korta avsnitt som beskriver alter-

nativen. Det finns totalt 47 avsnitt i enkäten som kan markeras. Det som upp-

levdes som bra skulle ringas in, det som upplevdes som dåligt skulle strykas över

och det som var varken bra eller dåligt skulle lämnas utan markering. Den vanli-

gaste responsen bland intervjupersonerna har varit att lämna avsnitten utan marke-

ring. Den genomsnittliga frekvensen för omarkerade avsnitt i enkäten är ca 52 %.

Detta utfall är förmodligen en kombination av att intervjupersonerna verkligen är

neutrala till texten i avsnitten, och att många har besvarat denna del av enkäten

bristfälligt. Men det finns några avsnitt som har lockat intervjupersonerna att ringa

in respektive kryssa över texten. Nedan redovisas dessa avsnitt för respektive

alternativ A, B och C samt en uppdelning av individer som har markerat de olika

avsnitten efter val av huvudalternativ. Dessutom särredovisas hur de individer

som har valt det aktuella alternativet har markerat de beskrivande avsnitten.

3.3.1 Alternativ A "Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna"

De alternativ som i störst utsträckning har lockat intervjupersonerna att ringa in

texten är följande:

- A14 "De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator"(62 %)*

- AT "Genomfartstrafiken leds runt på ringleder"(60 %)

- Al "P-avgiften behöver inte någonstans vara högre än 5 kr/tim"(53 %)

A17 "Cykel är ändå i vissa fall det snabbaste sättet att ta sig fram"(48 %)

En uppdelning av de individer som har ringat in dessa avsnitt efter val av

huvudalternativ redovisas i följande tabell.

 

* Inom parentes anges hur stor andel av individerna i hela materialet som har markerat respektive

avsnitt.
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Tabell 3.6 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Valalternativ A14 A7 A10 A17

A 16 18 24 13

B 19 19 15 21

C 54 52 45 55

Ej valt 10 10 15 11

Summa 100 100 100 100
 

Individerna fördelar sig i stort sett som genomsnittet vad gäller val av huvud-

alternativ. Undantaget är avsnitt Al om parkeringsavgiften där en relativt stor

andel av de individer som har ringat in avsnittet har valt huvudalternativ A. Det

framgår också att många som valt något av de två övriga alternativen ändå anser

att det vore önskvärt med en låg maxtaxa för bilparkering i innerstaden. Avsnitt

A17 avsåg cyklarnas förmåga att ta sig fram och bland de som har ringat in

avsnittet är det en relativt liten andel som har valt "bilstaden".

De avsnitt i alternativ A som i störst omfattning har markerats med överstryk-

ningar är följande:

- Al2 "Bussarna går mindre ofta och längs färre linjer med fler om-

vägar"(52 %) '

- A4 "Allt större andel av trafiken i innerstaden blir biltrafik"(51 %)

- Al "Biltrafiken fortsätter att öka, precis som den gjort hittills"(43 %)

- All "Färre människor åker buss" (39 %)

Hur de individer som har kryssat över avsnitten ovan har valt huvudalternativ

framgår av följande tabell.

Tabell 3.7 Överkryssade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Valalternativ A12 A4 AT A11

A 12 8 6 9

B 24 26 25 26

C 56 59 60 57

Ej valt 8 7 9 8

Summa 100 100 100 100 

Som väntat är alternativ A det minst populära alternativet bland de individer
som har strukit över avsnitten ovan. Att stryka över något av dessa avsnitt, fram-

förallt Al och A4, och ändå välja alternativ A kan tyda på en viss inkonsekvens i

valet. I huvudsak är det alternativ C som föredras. Skillnaden till alternativ C:s

fördel i jämförelse med alternativ B är relativt sett större än för genomsnittet.

Andelen individer som inte har valt alternativ överhuvudtaget är förhållandevis

låg.

Sammanfattningsvis kan konstateras att markeringarna i stort sett följer vad

som kan förväntas när valet mellan de tre huvudalternativen beaktas. Alternativ C

har en majoritet av individernas gillande och de inringande avsnitten, förutom
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avsnittet om P-avgifter, är de som avviker minst från beskrivningen av alternativ

C och B. Samtidigt som de överkryssade avsnitten är centrala för alternativ A med

fokusering på ökad biltrafik och försämrad kollektivtrafik.

De avsnitt som har ringats in av flest individer i delgruppen som har valt alter-

nativet "Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna" är följande:

- A10 "P-avgiften behöver inte någonstans vara högre än 5 kr/tim"(77 %)

- AS "Kommunen försöker underlätta för bilisterna att parkera sina bilar i

innerstaden"(71 %)

- A3 "De större gatorna anpassas till den ökande biltrafiken så att bilarna ska

kunna komma fram snabbt och bekvämt"(69 %)

- AJ "Genomfartstrafiken leds runt på ringleder"(67 %)

- Al4 "De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator"(63 %)

- A6 "Det är tillåtet att köra bil överallt i innerstaden utom på gå-

gatorna"(58 %)

- A9 "De finns också gott om p-platser längs gatorna nära affärerna"(48 %)

Billiga och bra parkeringsmöjligheter i innerstaden är viktiga frågor för dessa

individer, vilket redan har framkommit. Allmänna beskrivningar om hur biltra-

fiken ska kunna underlättas i innerstaden har också rönt stor uppskattning inom

delgruppen. I konsekvensens namn har dessa individer inte strukit över avsnitt i

alternativ A i någon större omfattning. Dock har avsnitt A1l2 "Bussarna går

mindre ofta och längs med färre linjer med fler omvägar" strukits över av ca 38 %

av de individer som ändå har valt alternativet, och avsnitt A4 "Allt större andel av

trafiken i innerstaden blir biltrafik" har markerats med kryss av 25 %.

3.3.2 Alternativ B "Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter"

I alternativ B har följande avsnitt ringats in av flest individer i materialet:

- B13 "Något fler cykelbanor byggs längs större gator"(60 %)

- B12 "Några fler gator blir gågator eller gång- och cykelgator"(46 %)

- B7 "Många fotgängare och cyklister tar bussen för längre resor, eftersom

bussarna går oftare och biljettpriserna är lägre än idag"(38 %)

B14 "Någon eller några gator görs om till gång- eller cykelgator"(37 %)

Frekvensen är här något lägre än i motsvarande sammanställning ovan för

alternativ A. De avsnitt som har ringats in innehåller framförallt förbättringar för

gång- och cykeltrafikanter. En uppdelning av de individer som har ringat in

avsnitten ovan efter val av huvudalternativ redovisas i följande tabell.

 

* Inom parentes anges hur stor andel av de individer som har valt huvudalternativ A som har

markerat respektive avsnitt.
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Tabell 3.8 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Valalternativ B13 B12 B7 B14

A 12 7 7 6

B 22 31 24 26

C 56 55 60 58

Ej valt 11 7 9 10

Summa 100 100 100 100
 

Fördelningen här avviker något för genomsnittet vad gäller val av huvudalter-

nativ. Andelen för A är lägre och andelarna för B och C är högre. Avsnitten avser

undantagslöst förbättringar för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, och

attraherar därför individer som väljer något av alternativen B eller C. De avsnitt

som har fått flest överstrykningar i alternativ B är följande:

- BI "Med hjälp av ny teknik tar man ut avgifter per km för bilarna i inner-

staden"(48 %)

- B8 "Bilar får mot en avgift på 2kr/km köra på alla gator i innerstaden utom

gågatorna"(47 %)

-- B2 "Betalningen sker elektroniskt utan att stanna bilen och utan att regi-

strera vem som kör"(37 %)

- B10 "En del av p-platserna längs gatorna tas bort. P-platserna som blir kvar

är dyra för att det ska finnas lediga platser för dem som bara behöver stanna

för ett kort ärende"(32 %)

De överstrukna avsnitten rör uteslutande bil- och parkeringsavgifter. Huvud-

delen av de kryss som har drabbat avsnitt B8 orsakas förmodligen av avgiften och

beror i mindre grad på att bilarna får framföras på alla gator i innerstaden. Trots

att ca 70 % av alla individer i materialet anser att biltrafiken i innerstaden bör

begränsas, dvs. valt alternativ B eller C, har nästan häften av alla individer mar-

kerat ett motstånd mot bilavgifter. Hur individer som har strukit över något av

alternativen ovan har valt huvudalternativ framgår av följande tabell.

Tabell 3.9 Överkryssade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Valalternativ B1 B8 B2 B10

A 27 24 29 30

B 9 12 9 11

C 52 53 50 49

Ej valt 11 11 11 11

Summa 100 100 100 100
 

Skillnaden mellan fördelningen i tabellen och genomsnittet är den relativt stora

andelen av individerna som väljer alternativ A och den låga andelen som väljer

alternativ B. Det framgår också att ca 10 % av de individer som har strukit över

avsnitten om bilavgiften ändå har valt alternativ B som huvudalternativ.

De avsnitt som i störst utsträckning har ringats in av individer som har valt

alternativ B är följande:
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- B12 "Några fler gator blir gågator eller gång- och cykelgator"(72 %)

- B11 "Bussarna går oftare och längs något fler linjer, eftersom dels fler åker

buss och dels bilavgifter kan betala en del av kostnaden"(69 %)

- B5 "Pengarna som tas in genom bilavgifter används till stor del till att för-

bättra busstrafiken och sänka biljettpriset"(69 %)

- B13 "Något fler cykelbanor byggs längs större gator"(65 %)

- B3 "Det blir färre bilar i stan eftersom det kostar pengar att köra i inner-

staden"(64 %)

- BG "Som en följd av detta sker en överflyttning av resor från bil till

buss"(62 %)

Förbättrade förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik är de egen-

skaper som i första hand har ringats in av de som har valt alternativ B som huvud-

alternativ. Av dessa individer har 29 % strukit över avsnitt B8 och 22 % har stru-

kit över B1. Avsnitt B2 och B10 har markerats med kryss av ca 17 % av de indi-

vider som har valt alternativ B. Det verkar således som om en femtedel av de som

ändå anser att alternativ B är att föredra ogillar bilavgiften i sig, men sympatiserar

med avgiftens konsekvenser.

3.3.3 Alternativ C "Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna"

Närmare hälften av individerna i materialet har valt alternativ C. Om de som inte

har valt något alternativ överhuvudtaget exkluderas uppgår andelen till 57 %. De

avsnitt i alternativet som i störst omfattning har ringats in av intervjupersonerna är

följande:

- (13 "De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator"(63 %)

- C16 "Fler cykelställ som gör det lättare att låsa fast cykeln har satts

upp"(57 %)

- C15 "Längs huvudgatorna i innerstaden finns breda cykelbanor"(48 %)

- C12 "När det finns utrymme får bussarna egna körfält på huvudgatorna i

och kring innerstaden. Då kan de komma fram snabbare och hålla tidtabel-

len bättre än idag"(48 %)

- C7 "Hastighetsgränsen är 50 km/h på större gator, och 30 km/h på mindre

gator och på alla övergångsställen"(44 %)

- C3 "Dessa gator har ofta en rad med träd mellan cykelbanan och

bilarna"(43 %)

Även här har avsnitten om gående, cyklister och kollektivtrafik dragit till sig

det största antalet markeringar. En uppdelning av individer som har ringat in

avsnitten ovan efter val av huvudalternativ görs i följande tabell:
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Tabell 3.10 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Valalternativ C13 C16 C15 C12 C7 C3

A 15 11 11 13 11 10

B 18 20 20 23 17 20

C 58 59 58 56 65 61

Ej valt 10 10 11 7 7 9

Summa 100 100 100 100 100 100
 

Andelen individer som sedan har valt alternativ B överensstämmer med

genomsnittet, samtidigt som andelarna för alternativ A och "ej valt" är lägre och

andelen för alternativ C är högre än genomsnittet.

De avsnitt som i störst omfattning har strukits över av intervjupersonerna är

följande:

- C10 "I takt med att det går allt bättre att gå, cykla och åka buss tas p-plat-

serna längs gatorna bort"(34 %)

- CS "På ett par smågator där fotgängare och cyklister ska kunna röra sig fritt,

får bilar bara köra i gångfart"(27 %)

- C11 "Det blir allt längre att gå från bilen till affären"(24 %)

- C14 "På de lite mindre gatorna har trottoaren breddats rejält när p-platserna

längs gatan togs bort"(21 %)

Eftersom alternativ C har valts av en majoritet av intervjupersonerna är

frekvenserna för kryssmarkerade avsnitt relativt sett låga. En uppdelning av de

individer som har kryssmarkerat avsnitten ovan efter val av huvudalternativ görs i

följande tabell:

Tabell 3.11 Överkryssade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Valalternativ C10 C5 C11 C14

A 34 27 32 41

B 7 18 10 8

C 49 46 46 48

Ej valt 10 9 11 3

Summa 100 100 100 100
 

I förhållande till genomsnittet är det här en stor andel individer som har valt

alternativ A som har kryssat över de olika avsnitten. De andelar som ligger under

genomsnittet är dock individer som har valt alternativ B samt ej valt överhuvud-

taget. Andelen för alternativ C är den samma som för hela materialet, vilket inne-

bär att flera individer som väljer alternativet ogillar att p-platser tas bort och att

trottoarer breddas, för att ta några exempel. Om analysen avgränsas till de indivi-

der som har valt alternativ C som huvudalternativ blir bilden ungefär densamma

som för hela materialet vad gäller inringade och överstrukna avsnitt, vilket givet-

vis beror på att C har valts av ca hälften av alla individer.
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3.4 innerstadens utformning - en sammanfattning

Närmare 70 % av individerna i materialet anser att biltrafiken i innerstäderna bör

begränsas till förmån för gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Omkring en

femtedel av individerna anser att dessa målsättningar bör uppnås med hjälp av

bilavgifter. Men ca 50 % anser i stället att gator och vägar ska utformas och regle-

ras för att de önskade förändringarna vad gäller innerstädernas trafiksituation ska

realiseras. Vid en direkt beslutande folkomröstning visar resultaten att alternativ C

skulle gå vinnande ur striden. Detta innebär att det bör finnas en betydande poli-

tisk potential i dagsläget att förändra innerstädernas utformning enligt de riktlinjer

som beskrivs i scenariot "Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna".

När olika kategorier av individer identifieras visar det sig att majoriteten för

alternativ C är förhållandevis stabil. Anhängare av alternativet återfinns inte bara

bland de som enbart är t.ex. cykeltrafikanter och bor i innerstaden, utan också

bland grupper där det var rimligt att i förväg förvänta sig att alternativ A skulle

vara en stark kandidat i sammanhanget. Bland individer som är frekventa bil-

användare och kan beskrivas som bilberoende är stödet för alternativ C förhållan-

devis utbrett. Så länge som inte bilavgifter används anser många bilister att ut-

rymmet för biltrafik i innerstaden bör begränsas till förmån för gång-, cykel- och

kollektivtrafik. Det utbredda motståndet mot bilavgifter tyder på att "bilstaden"

skulle ha fått fler sympatisörer om endast scenariot med avgifter hade funnits som

konkurrerande alternativ.

Det finns dock en grupp individer som är anhängare av en fortsatt anpassning

av innerstaden till bilismens krav. Individer som ställer höga krav på god biltill-

gänglighet, ett stort utbud av billiga parkeringsplatser och som dessutom inte

drabbas av den ökande trafiken i de egna boendemiljön, väljer alternativ A.

Undersökningen tyder på att denna grupp utgör ca 15-16 % av befolkningen i

åldern 16-75 år.

Trots den stabila majoriteten för alternativ C kan den beskrivna preferens-

strukturen beskrivas som tämligen heterogen. Det finns betydande skillnader

mellan olika kategorier av individer vad gäller åsikter om hur innerstäderna bör

utformas med hänsyn till avvägningen mellan biltillgänglighet och god miljö.

Faktorer som kön, biltillgång, bilanvändning, var bostaden är belägen och res-

vanor påverkar individernas val mellan olika alternativ för innerstadens utform-

ning.
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4 Trafik och boende i den yttre förortsringen

Syftet med enkäten "Frågeformulär om trafik och boende" är att kartlägga prefe-

rensstrukturen vad gäller bostadsområdens utformning med avseende på utrymme

för biltrafik och biltillgänglighet. Detta görs genom att låta intervjupersonerna

välja mellan fyra olika alternativa bostadsområden där dessa centrala faktorer

varieras. Av de som har besvarat enkäten är 56 % kvinnor och 44 % män. Av

dessa individer bor 55 % i lägenhet, 12 % i radhus, kedjehus eller parhus och

resterande 33 % bor i villa. Hela 86 % äger eller har tillgång till en fungerande

cykel, 77 % har körkort för personbil och ca 70 % har angett att de äger eller har

tillgång till bil för privat bruk. Närmare en femtedel av individerna bor i hushåll

som har tillgång till två eller fler privatbilar. Majoriteten, 57 %, av individerna bor

i hushåll med en eller två individer, 17 % i hushåll med tre individer och ca 25 % i

hushåll med fyra eller fler individer.

4.1 Val mellan alternativ

I enkäten beskrivs fyra olika utformningar av ett bostadsområde. Området är

identiskt i de olika alternativen vad gäller antalet invånare, yta, sammansättning

av bostadstyper och dessutom är villapriser, hyror etc., lika höga i alla områden.

Det som skiljer de olika områdena är förutsättningar för biltrafik och bilparkering

med konsekvenser för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt barnens möjlig-

heter att leka på gator och andra ytor. I det helt bilfria området anges att det finns

en fullsorterad dagligvarubutik med konkurrenskraftiga priser.

De fyra alternativens rubriker är:

5. Mer gatuutrymme åt bilarna

6. Lägre hastighetsgränser

7. All parkering i ena kanten

8. Bilfritt

Alternativ 1 och 4 representerar de två ytterlägena på skalan. I alternativ 1 ökas

biltillgängligheten och bostadsområdet anpassas så att det ska gå snabbt och

enkelt att ta sig fram med bil. Bostadsområdet i alternativ 4 är i första hand anpas-

sat för de som väljer att avstå från att använda egna privatbilar helt och hållet.

Dock finns möjligheter att hyra bil på nära håll. Områdets cykel- och gångbanor

får användas för enstaka biltransporter som ambulans, flyttlass och tunga trans-

porter. I alternativ 2 har biltrafiken forsatt access till hela området och parkeringar

finns i närheten av bostaden. Men med hjälp av hastighetsgränser och gatuutform-

ning ökas utrymmet för gång- och cykeltrafikanter samt lekande barn. I alternativ

3 begränsas biltrafiken ytterligare. All bilparkering förläggs till områdets utkant

och bilar får endast använda bostadsområdets gång- och cykelbanor för vissa

specifika syften som urlastning av inköpta varor, ambulans, flyttlass och tunga

transporter. Kollektivtrafiken varieras mellan de olika alternativen genom att ange -

turtätheten för bussar i rusningstid: avgångar med 20 minuters mellanrum, 15

minuter, 10 minuter och 5 minuter, för alternativ 1 till 4. Begränsningar för bil-

trafik inom området får också positiva konsekvenser för förutsättningarna att

enkelt och säkert cykla till andra bostadsområden och till centrum/innerstaden.

Följande tabell visar hur intervjupersonerna har valt mellan dessa fyra alter-

nativ.
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Tabell 4.1 Val mellan alternativa bostadsområden, andelar i procent.

 
Alternativ 1 2 3 4 Ej valt

Utfall 11 44 24 10 11

Alternativet med "lägre hastighetsgränser" i rubriken väljs av den klart största

andelen av individer, vilket uppvisar klara likheter med innerstadsunder-

sökningen. Bostadsområdet med all parkering i utkanten väljs av en knapp fjärde-

del och de två ytterlighetsalternativen föredras av ca 10 % av individerna vardera.

Andelen som ej har besvarat huvudfrågan är något lägre än i innerstadsunder-

sökningen.

Enkäten skickades ut till individer bosatta i Malmö, Stockholm och Örebro

vilket gör det möjligt att jämföra hur huvudfrågan har besvarats av individer i

respektive stad, vilket görs i tabell 4.2.

Tabell 4.2 Val mellan alternativa bostadsområden av individer bosatta i

Malmö, Stockholm och Örebro, andelar i procent.

 

 
Valalternativ Malmö Stockholm Örebro

1 13 13 9

2 44 37 49

3 21 28 24

4 9 15 8

Ej valt 14 8 10

Summa 100 100 100
 

Av tabellen framgår att skillnaden är relativt stor vad gäller andelen individer

som har valt alternativ 2, från 37 % i Stockholm till 49 % i Örebro. Alternativ 2 är

därmed inte lika överlägset i Stockholm som i de andra städerna. Individer bosatta

i Stockholm föredrar de två bostadsområden där bilbegränsningen drivs längst i

betydligt större omfattning än individer bosatta i Malmö och Örebro.

4.2 Faktorer bakom individernas val

På samma sätt som i enkätundersökningen om innerstaden kan ett antal bakom-

liggande faktorer användas för att belysa hur olika kategorier av individer väljer

mellan de olika bostadsområden som beskrivs i enkäten. Principen för att välja ut

vilka faktorer som kommer att redovisas nedan har varit densamma som vid den

föregående analysen.
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4.2.1 Skillnader mellan kvinnor och män

Tabell 4.3 Hur kvinnor och män väljer alternativ, andelar i procent.

 

 
Valalternativ Kvinnor Män

1 8 16

2 44 44

3 28 20

4 10 11

Ej valt 10 8

Summa 100 100
 

Skillnaden består av att andelen män som väljer "Mer gatuutrymme åt bilarna"

är högre än motsvarande andel för kvinnor, och att andelen kvinnor som väljer

"All parkering i ena kanten" är högre än andelen män. För alternativen "Lägre

hastighetsgränser" och "Bilfritt" finns det i materialet ingen skillnad mellan hur

kvinnor respektive män väljer.

4.2.2 Ålder och val av bostadsområde

Hur individer i olika ålderskategorier väljer bostadsområde framgår av följande

tabell:

Tabell 4.4 Åldersgrupp och val av bostadsområde, andelar i procent.

 

 

 

Åldersgrupp

Valalternativ 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75

1 11 10 12 15 13 9

2 43 50 49 42 38 44

3 33 29 19 22 19 27

4 8 10 13 11 9 10

Ej valt 5 2 8 10 22 11

Summa 100 100 100 100 100 100
 

Den stora skillnaden mellan de olika ålderskategorierna rör fördelningen

mellan de som väljer alternativ 2 eller 3. Bland de yngre och de äldre är andelen

som väljer bostadsområdet med all parkering i ena kanten betydligt större än mot-

svarande andel bland individer som är 36-55 år. Samtidigt är andelen som väljer

det bilanpassade området högst bland individer i medelåldern. En intressant fråga,

som dock inte kan besvaras här, är om skillnaderna i preferenserna mellan olika

åldersgrupper är individbundna "generationseffekter", eller om individer vid olika

tidpunkter i livet föredrar olika bostadsområden. Det bör dock noteras att om

individerna i materialet delas in i dessa ålderskategorier varierar andelen som ej

har valt område kraftigt mellan olika grupper, vilket gör andelarna i tabellen ovan

svårtolkade.

4.2.3 Körkortsinnehav, tillgång till bil för privat bruk och bilanvänd-

ning

Om individerna delas in i kategorier som består av de som har respektive inte har

körkort och de som har respektive inte har tillgång till bil för privat bruk, ges en

samstämmig bild av hur individerna väljer alternativ, men med en del intressanta

VTT meddelande 893 41



skillnader. Skillnaden mellan hur individer med respektive utan körkort väljer

bostadsområde redovisas i följande tabell:

Tabell 4.5 Hur körkortsinnehavare och körkortslösa väljer alternativ, andelar

i procent.

 

 
Valalternativ Körkort Ej körkort

1 13 7

2 47 31

3 22 36

4 9 14

Ej valt 9 11

Summa 100 100
 

Som väntat är skillnaden betydande mellan dessa två kategorier. Bland de indi-

vider som ej har körkort är alternativ 3 "all parkering i ena kanten" det alternativ

som väljs av den största andelen. Det finns även skillnader vad gäller alternativ 1

och 4 i förväntad riktning, men skillnaderna är inte lika stora som för de två

övriga alternativen.

De som har körkort kan delas in i två kategorier. De som har respektive de som

inte har tillgång till bil för privat bruk. En jämförelse mellan dessa två kategorier

individer görs i följande tabell:

Tabell 4.6 Betydelsen av tillgång till bilför privat brukför valet av alternativ,

andelar i procent.

 

  Valalternativ Tillgång till bil Ej tillgångtillbil__

1 14 7

2 48 33

3 21 31

4 8 18

Ej valt 9 11

Summa 100 100
 

Bland de som ej har tillgång till bil för privat bruk väljer hälften något av de

två alternativen 3 eller 4, varav en femtedel väljer det sistnämnda helt bilfria

bostadsområdet. Bland de med tillgång till bil för privat bruk fördelar sig ande-

larna ungefär som genomsnittet, med den skillnaden att andelarna för alternativ 1

och 2 är något högre och andelarna för 3 och 4 är något lägre. Fortfarande är dock

andelen som väljer alternativet "Mer gatuutrymme åt bilarna" inte högre än ca

14 %. Bland de individer som bor i hushåll med två bilar har dock en femtedel

valt alternativ 1 samtidigt som ca 13 % har valt alternativ 3 och endast ca 4 % har

valt det bilfria bostadsområdet.

Intervjupersonerna har även besvarat frågan "ungefär hur många mil har Du

kört under det senaste året, privat eller i tjänsten?" som kanske ger ett bättre mått

på bilanvändning och bilberoende än de variabler som redovisas ovan. Hur olika

kategorier individer har valt huvudalternativ med indelning efter körsträckor i bil

redovisas i följande tabell:
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Tabell 4.7 Körsträckor i bil som mil per år och val av bostadsområdesalter-

nativ, andelar i procent.

 
Valalternativ 0-500 501-1000 1001-1500 1501-2000 >2000 

 
mil/år

1 7 13 15 18 24

2 43 46 47 59 48

3 25 21 22 12 21

4 16 7 9 6 0

Ej valt 10 13 7 6 6

Summa 100 100 100 100 100
 

Majoriteten för området "Lägre hastighetsgränser" är stabil för alla kategorier i

tabellen samtidigt som andelarna för "Mer gatuutrymme åt bilarna" och "Bilfritt"

ökar respektive minskar med ökad bilanvändning. För individer som kör bil

verkar bilanvändningen i sig, mätt som i tabellen ovan, inte påverka storleken på

den andel som väljer alternativ 2 i någon större omfattning. Bland de som kör

mest bil är det ingen som har valt alternativ 4. Att ett alternativ helt har förbigåtts

i valet har inte inträffat tidigare för någon redovisad kategori individer. Andelen

för "All parkering i ena kanten" är, med undantag för den näst högsta körsträcks-

kategorin, tämligen stabil.

4.2.4 Bostadstyp och hushållsstorlek

Intervjupersonerna har angett i vilken typ av bostad de bodde i vid tidpunkten för

besvarandet av enkäten samt vilken typ av bostad de helst skulle vilja bo i.

Korrelationskoefficienten för svaren på dessa två frågor är 0,41, vilken i och för

sig är ganska hög, men som också tyder på att många individer vill byta bostads-

typ. Av de individer som har angett att de helst vill bo i lägenhet bor redan 90 % i

den önskade bostadstypen, men av de som har angett att de helst vill bo i radhus

eller villa bor omkring 40 % i lägenhet. En uppdelning av individerna efter faktisk

respektive önskad bostadstyp och val av alternativt bostadsområde görs i följande

tabell:

Tabell 4.8 Bostadstyp och val av alternativ, andelar i procent. Inom parentes

anges val av alternativ efter önskad bostadstyp.

 

 
Valalternativ Lägenhet Radhus m.m. Villa

1 10 (16) 14 (15) 12 (9)

2 37 (30) 46 (45) 57 (53)

3 30 (32) 26 (21) 15 (23)

4 15 (12) 3 (6) 5 (8)

Ej valt 7 (11) 11 (14) 10 (7)

Summa 100 100 100
 

Bland de som bor i lägenhet är andelarna betydligt jämnare fördelade än för de

andra kategorierna. De som bor i radhus och villa väljer i större utsträckning

alternativ 2 samtidigt som andelen för "All parkering i ena kanten" minskar. De

som föredrar helt bilfria bostadsområden bor framförallt i lägenhet. De som bor i

radhus m.m., eller villa och har angett att de helst skulle vilja bo i ett bilfritt

område utgör bara drygt 2 % av det totala antalet individer som har besvarat
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frågan om bostadstyp och samtidigt valt område. Av tabellen framgår att individer

som bor i lägenhet och helst vill bo i radhus eller villa i genomsnitt föredrar ett

något större inslag av bilbegränsning i bostadsområden, än de som redan bor i

radhus eller villa.

För hushållets storlek gäller att ju fler individer som hushållet består av desto

lägre andel föredrar alternativ 1, samtidigt som andelen för alternativ 2 ökar.

Andelen individer som väljer alternativ 3 och 4 pendlar runt genomsnittet för alla

storlekar på hushållet. Barnfamiljer i materialet har inte starkare preferenser för

bilfria bostadsområden eller områden med all parkering i ena kanten, än individer

som bor i hushåll utan barn.

4.2.5 Resvanor och val av alternativ

I enkäten frågas intervjupersonerna om hur ofta de går, cyklar, åker buss samt

åker bil som förare eller passagerare. På samma sätt som vid analysen av inner-

stadsenkäten är majoritetsalternativet stabilt. För så gott som samtliga kategorier

som går att avgränsa med avseende på resvanor är alternativ 2 i klar majoritet med

alternativ 3 på andra plats. Det finns dock några undantag från denna regel. Av de

som har angett att de aldrig cyklar har alternativ 2 och 3 valts av lika stora ande-

lar, 28 %, och 18 % har valt alternativ 1. Av de som aldrig åker buss har en fjärde-

del valt alternativ 1, 41 % alternativ 2 och bara 9 % alternativ 3. Som jämförelse

kan nämnas att av de som åker buss varje dag har ca 1 % valt alternativ 1, 41 %

alternativ 2, 35 % alternativ 3 och 12 % alternativ 4. Av de som har angett att de

åker bil som förare eller passagerare någon eller några gånger per år har den

största andelen, ca 38 %, valt alternativ 3 och den näst största andelen, 25 %, har

valt det helt bilfria bostadsområdet. I övrigt täcks andelen som har valt bostads-

område 4 av intervallet 6-15 %.

Det bör noteras att en så stor andel av individerna i materialet som ca 47 % har

angett att de åker buss högst någon eller några gånger per år. För cykel är mot-

svarande andel 33 %, samtidigt som det är 7 % av individerna som kör bil eller

åker med som passagerare högst någon eller några gånger per år. Andelen indivi-

der som har angett att de använder respektive transportmedel nästan varje dag är

40 % för bil, 30 % för cykel och 12 % för buss.

På motsvarande sätt som vid analysen av innerstadsenkäten är majoriteten för

det mest populära alternativet tämligen stabil. Det går dock att urskilja betydande

skillnader i preferenserna för hur bostadsområden ska utformas mellan olika kate-

gorier av individer. Det finns i materialet individer som i huvudsak använder ett

transportmedel och som vill att omgivningen i så hög grad som möjligt ska utfor-

mas för att underlätta användandet. Men närmare häften av alla individer föredrar

dock ett bostadsområde där det tillgängliga gatuutrymmet delas mellan bil-, gång-

och cykeltrafik. Analysen visar också att det finns betydande genomsnittliga skill-

nader mellan individer som föredrar olika bostadstyper vad gäller val av bostads-

område. Många av de som har valt att bosätta sig i radhus, villor etc., vill ha goda

möjligheter att köra bilen till/från bostaden och kunna parkera i anslutning till

densamma. De som vill bo i lägenhet föredrar i större omfattning att bilparke-

ringen återfinns i bostadsområdets ytterkant och att biltrafik inom området i

största möjliga utsträckning undviks.
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4.3 Markerade avsnitt i scenariobeskrivningarna

I enkäten finns totalt 51 avsnitt som beskriver de olika alternativen och som kan

markeras av intervjupersonerna på samma sätt som i enkäten "Frågeformulär om

framtiden för centrala Malmö". Den genomsnittliga frekvensen för omarkerade

avsnitt är ca 58 %, vilket är högre än innerstadsenkätens 52 %. Nedan redovisas

de avsnitt där frekvensen för markeringar är högst, samt en uppdelning av de mar-

kerande intervjupersonerna efter val av huvudalternativ. Dessutom särredovisas

hur de individer som har valt respektive område har markerat de beskrivande

avsnitten.

4.3.1 Alternativ 1 "Mer gatuutrymme åt bilarna"

De avsnitt som i störst omfattning har ringats in, dvs. intervjupersonerna tycker

bra om respektive avsnitt, är följande:

- M9 "Besökande kan parkera på gatan eller på besöksparkeringar"(47 %)*

- M8 "Alla som bor i området har p-plats eller garage vid bostaden"(43 %)

- M12 "Det finns trottoar på ena sidan på de flesta gator, och på båda sidorna

på huvudgatorna" (40 %)

- M3 "Inne bland flerfamiljshusen har biltrafiken separerats från dem som går

och cyklar" (37) %

- M6 "Bilarna får hålla 50 km/h överallt utom vid skolor och dagis där det är

30 km/h" (37 %)

- M11 "Det finns cykelbana längs ett par större gator" (36 %)

En uppdelning av de individer som har ringat in avsnitten ovan efter val av

huvudalternativ görs i följande tabell:

Tabell 4.9 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

___ Alternativ mo M8 Mi2 M3 M6 MAÅ

1 11 14 12 7 16 12

2 50 55 44 52 44 47

3 21 17 25 24 21 23

4 8 5 10 8 9 9

Ej valt 10 S 10 9 10 9

Summa 100 100 100 100 100 100
 

Alternativ 1 och 2 är något överrepresenterade och alternativ 3 och 4 är något

underrepresenterade i förhållande till genomsnittet. Avsnitt M6 och M8 har i stor

utsträckning attraherat de individer som föredrar alternativet "Mer gatuutrymme åt

bilarna", samtidigt som avsnitt M3 är mindre populärt bland dessa individer.

 

* Inom parentes anges hur stor andel av individerna i hela materialet som har markerat respektive

avsnitt.

VTI meddelande 893 45



De avsnitt i alternativ 1 som drabbats av flest överstrykningar är följande:

- M10 "Bussarna går var 20:e minut i rusningstid, en gång i timmen på kväl-

lar och helger"(32 %)

- M7 "De allra flesta har bil och det är ganska mycket biltrafik på

gatorna"(28 %)

- M1 "Bostadsområdet har anpassats så att det ska gå snabbt och lätt att ta sig

fram med bil"(22 %)

- M2 "Gatorna hålls fria från hinder för bilarna så långt som möjligt"(19 %)

Hur de individer som har kryssat över avsnitten ovan har valt huvudalternativ

framgår av följande tabell:

Tabell 4.10 Överkryssade alternativ och val av huvudalternativ, andelar i pro-

cent.

 

 

 

Avsnitt

Alternativ M10 M7 MA M2

1 8 5 1 3

2 47 41 44 50

3 30 36 37 30

4 10 12 9 10

Ej valt 5 7 9 8

Summa 100 100 100 ___ 100 

De inledande avsnitten i alternativet, dvs. M1 och M2, har kryssats över av

individer som i huvudsak har valt alternativ 2 eller 3. Generellt gäller att andelen

individer som har valt alternativ 3 "All parkering i ena kanten" är högre än

genomsnittet. Avsnitt M10 verkar ha kryssats över av individer som antingen

tycker att bussarna ska gå mer ofta eller som är allmänt negativa till kollektiv-

trafik, att döma av valet av bostadsområde.

Bland de individer som har valt alternativ 1, "Mer gatuutrymme åt bilarna", har

följande avsnitt fått flest positiva markeringar:

- MB "Alla som bor i området har p-plats eller garage vid bostaden"(54 %)*

- M6 "Bilarna får hålla 50 km/h överallt utom vid skolor och dagis där det är

30 km/h"(51 %)

- M9 "Besökande kan parkera på gatan eller på besöksparkeringar"(43 %)

- M11 "Det finns cykelbana längs ett par större gator"(37 %)

- MJ "Bostadsområdet har anpassats så att det ska gå snabbt och lätt att ta sig

fram med bil"(35 %)

Dessa individer uppskattar bilanpassningen som gör det möjligt att köra bil till

bostaden och dessutom kunna parkera vid bostadens absoluta närhet. Närmare

85 % av de individer som har valt området äger eller har tillgång till bil för privat

bruk. Återigen visar det sig att parkeringsmöjligheterna är en central faktor för de

individer som föredrar en utökad bilanpassning av bostadsområden och inner-

städer.

 

* Inom parentes anges hur stor andel av de individer som har valt huvudalternativ 1 som har

markerat respektive avsnitt.

46 VTT meddelande 893



De individer som har valt alternativet har i allmänhet inte strukit över några

avsnitt i någon större omfattning, med undantag för avsnitt M10 "Bussarna går

var 20:e minut i rusningstid, en gång i timmen på kvällar och helger", som har

markerats med kryss av närmare en fjärdedel. Det är dock, återigen, något oklart

vad i avsnittet som ogillas. En dryg tiondel har dessutom strukit över avsnitt M7

"De allra flesta har bil och det är ganska mycket biltrafik på gatorna", vilket kan

tyda på en viss brist på konsistens mellan markering och val av bostadsområde.

4.3.2 Alternativ 2 "Lägre hastighetsgränser"

I alternativ 2, som har valts av hela 44 % av individerna i materialet, är det fram-

förallt följande avsnitt i scenariot som har ringats in av intervjupersonerna:

- L12 "På gator med 30 och 50 km/h finns trottoarer"(51 %)

- L7 "Alla som bor i området har p-plats eller garage vid bostaden"(49 %)

- L10 "Det finns gott om cykelparkeringar i anslutning till alla flerfamiljs-

hus"(43 %)

- L14 "Sittplatser finns här och var som mötesplatser och för att vila

benen"(42 %)

- L5 "Biltrafik är tillåten inom bostadsområdena, men gatorna utformas så att

bilarna kör långsamt, på de flesta gator 30 km/h, på gårdsgator

7km/h"(39 %)

- L6 "På huvudgatorna mellan olika bostadsområden är det 50 km/h"(39 %)

En uppdelning av de individer som har ringat in avsnitten ovan efter val av

bostadsområde görs i följande tabell:

Tabell 4.11 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt____

Alternativ L12 L3 L10 L14 L5 L6

1 10 11 5 8 3 12

2 49 60 50 45 61 55

3 25 16 26 29 21 20

4 8 6 10 10 8 8

Ej valt 9 8 2 8 7 6

Summa 100 100 100 100 100 100
 

Andelen som har valt alternativ 2 är genomgående över genomsnittet, som

väntat, samtidigt som andelarna för de andra alternativen varierar beroende på vad

som beskrivs i de olika avsnitten.

Alternativ 2 har valts av den största andelen individer, 44 %, vilket medför att

de beskrivande avsnitten endast har drabbats av ogillande överstrykningar i

begränsad omfattning, med möjligen ett undantag för avsnitt L11. De fyra avsnitt

som har fått flest kryss är följande:

- L11 "Man cyklar på hela gatan där bilarna bara får köra i gångfart"(26 %)

- L13 "På gårdsgatorna går man på hela gatan" (15 %)

- L2 "Smågatorna i området är s.k. gårdsgator där fotgängare och cyklister får

använda hela gatan och bilar måste köra sakta, i gångfart"(13 %)

- L8 "Bussarna går mot stadens centrum var 15:e minut i rusningstid"(13 %)
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Huvuddelen av de markerade avsnitten beskriver således hur trafikanter som

utnyttjar olika transportmedel bereds tillträde till samma gatuutrymme.

Hur de individer som har kryssmarkerat avsnitten ovan har valt huvudalternativ

framgår av följande tabell:

Tabell 4.12 Överkryssade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Alternativ L11 L13 L2 L8

1 14 17 25 12

2 47 46 37 47

3 23 21 24 24

4 8 9 5 10

Ej valt 7 7 8 7

Summa 100 100 100 100
 

Andelen individer som har valt alternativ 1 ligger över genomsnittet för samt-

liga avsnitt, men det är samtidigt många individer som har valt något av de övriga

alternativen. Detta tyder på att överstrykningarna har gjorts utifrån olika utgångs-

punkter. Är det, som exempel, inslaget av cyklar eller inslaget av bilar i gatu-

bilden som är det problematiska? Hur svaret på denna fråga varierar mellan olika

individer bör återspeglas av fördelningen i tabell 4.11. Men en ytterligare orsak

till att intervjupersoner stryker över avsnitt L11, L13 och L2 kan vara att det är

blandningen i sig av olika transportmedel som upplevs som problematisk Över-

huvudtaget gäller att överstrykningarna av dessa avsnitt är svårtolkade.

Bland de individer som har valt alternativ 2 är det samma avsnitt som fått flest

inringningar som i hela materialet, se ovan, beroende på att området har valts av

den klart största andelen individer. Skillnaden är att rangordningen blir en annan:

- L7 "Alla som bor i området har p-plats eller garage vid bostaden"(66 %)

- -L12 "På gator med 30 och 50 km/h finns trottoarer"(57 %)

- L5 "Biltrafik är tillåten inom bostadsområdena, men gatorna utformas så att

bilarna kör långsamt, på de flesta gator 30 km/h, på gårdsgator

7/km/h"(56 %)

- L10 "Det finns gott om cykelparkeringar i anslutning till alla flerfamiljs-

hus"(49 %)

- L6 "På huvudgatorna mellan olika bostadsområden är det 50 km/h"(48 %)

- L14 "Sittplatser finns här och var som mötesplatser och för att vila

benen"(43 %)

På samma sätt som för de som har valt bostadsområde i "Mer gatuutrymme åt

bilarna" har avsnittet om p-plats och garage vid bostaden ringats in av den största

andelen av individerna. Drygt tre fjärdedelar av alla individer som har valt om-

rådet äger eller har tillgång till bil för privat bruk. Skillnaden är att de som har valt

alternativ 2 också är angelägna om att gång- och cykeltrafikens intressen ska till-

godoses i så stor utsträckning som möjligt, givet fullständig access med bil.

Vad gäller dessa individers överstrykningar av avsnitt är bilden nästan helt

identisk med materialet i sin helhet, med den skillnaden att avsnitt LO

"Servicebussar trafikerar mindre gator" ersätter avsnitt L2 i listan. Andelarna är

också på ungefär samma nivå som för hela materialet: 28 %, 16 %, 16 % och
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14 % av de individer som har valt alternativ 2, har markerat avsnitten L11, L13,

L9 och L8 med kryss. Uppenbarligen anser dessa individer att gatuutrymmet ska

vara uppdelat för att inte olika trafiktyper ska blandas. Det faktum att ca 15 % av

individerna kryssmarkerar avsnitt L8 och/eller L9 kan tyda på en begränsad upp-

skattning bland dessa intervjupersoner av kollektivtrafikens medverkan i scena-

riot.

4.3.3 Alternativ 3 "All parkering i ena kanten"

Alternativ 3 är det bostadsområde som har attraherat den näst största andelen

individer, 24%. Bland alternativets avsnitt har följande avsnitt den högsta

frekvensen inringningar:

A1I2 "Det finns också cykelbanor längs större vägar utanför bostads-

området"(47 %)

A9 "Bussarna går mot stadens centrum var 10:e min i rusningstid"(47 %)

A6 "Inne i bostadsområdet finns cykelbanor och gångbanor med utrymme

för enstaka biltransporter så som urlastning av inköpta varor, ambulans,

flyttlass och tunga transporter"(37 %)

A13 "Det finns gott om sittplatser som mötesplatser och för att vila

benen"(37 %)

A5 "Barnen kan röra sig fritt i den närmaste omgivningen runt hemmet från

förskoleåldern"(34 %)

A11 "Inom området består vägnätet av cykel- och gångvägar"(32 %)

AT "Gupp sänker hastigheten inne i området"(31 %)

Hur de individer som har ringat in avsnitten ovan har valt huvudalternativ

framgår av följande tabell:

Tabell 4.13 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Alternativ A1T2 A9 A6 A13 A5 A11 A7

1 9 7 4 8 4 4 3

2 44 47 36 45 44 36 49

3 32 28 40 31 34 41 32

4 6 10 11 8 9 9 10

Ej valt 9 8 8 9 9 9 7

Summa 100 100 100 100 100 100 100
 

Sett över samtliga avsnitt är andelen för alternativ 3 över genomsnittet och

andelen för alternativ 1 är under genomsnittet., men polariseringen är som i de

flesta fall ganska marginell. Det är vanligt förekommande att individer som ej har

valt alternativet ändå har ringat in olika avsnitt.
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De avsnitt i alternativet som drabbats av flest överstrykningar är följande:

- Al "Bilarna parkeras i utkanten av bostadsområdet"(24 %)

- A2 "Det innebär att det blir längre sträcka att gå mellan bilen och

dörren"(21 %)

- A8 "P-platser och garage finns i utkanten av bostadsområdet, i genomsnitt

100 m från bostaden. Detta gäller både flerfamiljshusen och enfamiljs-

husen"(21 %)

- AJ "Gupp sänker hastigheten inne i området"(14 %)

- Al "Till stor del går de (d.v.s. bussarna) på egna gator"(13 %)

Hur de individer som har kryssmarkerat avsnitten ovan har valt bostadsområde

framgår av följande tabell:

Tabell 4.14 Överkryssade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Alternativ AT A2 AB A7 A10

1 22 17 20 22 16

2 60 58 66 48 48

3 7 9 4 17 19

4 3 6 3 8 11

Ej valt 9 10 8 5 6

Summa 100 100 100 100 100
 

Andelarna för alternativ 1 och 2 är över genomsnittet, samtidigt som andelarna

för alternativ 3 och, i viss utsträckning, alternativ 4 är under genomsnittet. Al, A2

och A8 beskriver direkt hur bostadsområdets utformning medför att ett avstånd

införs mellan förvaring av bilen och den egna bostaden. Åsikter om lokalisering

av p-platser och garage har redan tidigare visat sig vara en central faktor bakom

individers val av bostadsområde. För de övriga avsnitten är andelen individer som

har kryssmarkerat och ändå valt området betydligt högre.

Av de som har valt bostadsområdet "All parkering i ena kanten" som huvud-

alternativ har följande avsnitt fått flest inringningar:

- A6 "Inne i bostadsområdet finns cykelbanor och gångbanor med utrymme

för enstaka biltransporter så som urlastning av inköpta varor, ambulans,

flyttlass och tunga transporter"(63 %)

- AIl2 "Det finns också cykelbanor längs större vägar utanför bostads-

området"(63 %)

- A9 "Bussarna går mot stadens centrum var 10:e min i %)

- All "Inom området består vägnätet av cykel- och gångvägar"(54 %)

- Al "Bilarna parkeras i utkanten av bostadsområdet"(49 %)

- AS "Barnen kan röra sig fritt i den närmaste omgivningen runt hemmet från

förskoleåldern"(48 %)

- Al3 "Det finns gott om sittplatser som mötesplatser och för att vila

benen"(48 %)

De som har valt området framhåller således de typiska särdragen med bil-

begränsningar och utkantsparkeringar, men uppskattar möjligheten att använda bil
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inne i området för vissa specifika ändamål. Drygt 60 % av de individer som har

valt området äger eller har tillgång till bil för privat bruk.

Som förväntat har de individer som har valt bostadsområdet "All parkering i

ena kanten" inte markerat avsnitt med kryss i särskilt stor omfattning. Följande

avsnitt har dock fått de flesta kryssmarkeringarna:

- A4 "Bilarna får köra i 50 km/h på huvudgatorna mellan olika områden oav-

sett om det finns cykelbana eller inte" (13 %)

- A10 "Till stor del går de (bussarna) på egna gator"(10 %)

- AJ "Gupp sänker hastigheten inne i området"(10 %)

- A2 "Det innebär att det blir längre sträcka att gå mellan bilen och dör-

ren"(8 %)

4.3.4 Alternativ 4 "Bilfritt"

Det nästan helt bilfria bostadsområdet har valts av ca 10 % av individerna i mate-

rialet. De avsnitt som har fått flest inringningar totalt sett är följande:

- B10 "Bra cykelbanor finns också till centrum och andra stadsdelar"(53 %)

- B9 "Skyltade cykelbanor genomkorsar området"(32 %)

- B1I2 "Det finns gott om sittplatser som mötesplatser och för att vila

benen"(32 %)

- BS "Barnen kan röra sig fritt i bostadsområdet från förskoleåldern"(31 %)

- "Gångytorna är oftast skilda från cykelvägarna av en låg trottoar-

kant"(31 %)

- B8 "Bussarna går var 5:e minut till stadens centrum och dessutom finns en

ringlinje"(28 %)

Att notera är att av de inledande avsnitten i scenariot, B1-BS5S, är det bara BS

som kommer med bland de sex avsnitt som har fått flest inringningar. Avsnitt B1

"Bostadsområdet blir på sikt helt bilfritt. Nyinflyttade kan inte parkera egen bil i

området. Hyrbilar finns dock att tillgå på nära håll", har ringats in av 3 % av indi-

viderna i materialet. Knappt 60 % av de individer som har valt området som

huvudalternativ äger eller har tillgång till egen bil. Avsnitten som beskriver före-

komsten av en fullsorterad dagligvarubutik som utnyttjas i hög grad av de boende

i området har ringats in av 15 % (B2) och 22 % (B3).

En uppdelning av de individer som har ringat in avsnitten ovan efter val av

huvudalternativ görs i följande tabell:

Tabell 4.15 Inringade avsnitt och val av huvudalternativ andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Alternativ B10 B9 B12 B5 B11 B8

1 7 4 7 3 5 6

2 48 47 42 43 49 49

3 26 28 30 31 24 27

4 10 12 11 12 12 14

Ej valt 9 9 10 11 10 4

Summa 100 100 100 100 100 100
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Som synes beror den höga frekvensen inringningar framförallt på att individer

som har valt område 2 och 3 och som anser att det är viktigt med bra och många

cykelbanor, har ringat in de avsnitt som förekommer i tabellen. Andelen för alter-

nativ 1 ligger klart under den genomsnittliga andelen för området och andelen för

alternativ 4 ligger något över.

De avsnitt i alternativet som i störst omfattning har markerats med kryss är

följande:

- B1 "Bostadsområdet blir på sikt helt bilfritt. Nyinflyttade kan inte parkera

egen bil i området. Hyrbilar finns dock att tillgå på nära håll"(41 %)

- BJ "I utkanten av området finns parkeringar för besökare och de hyrbilar

som hör till området"(21 %)

- B8 "Bussarna går var 5:e minut till stadens centrum och dessutom finns en

ringlinje"(14 %)

- B2 "De flesta handlar i kvartersbutiken eftersom det är enklare när man inte

har bil"(14 %)

- B6 "Inne bostadsområdet finns cykelbanor och gångbanor med utrymme för

enstaka biltransporter såsom ambulans, flyttlass och tunga trans-

porter"(12 %)

Avsnitt BI har således drabbats av ungefär dubbelt så många överstrykningar

som det avsnitt som kommer därefter i listan, dvs. B7. Hur de individer som har

kryssmarkerat avsnitten ovan har valt bostadsområde framgår av följande tabell:

Tabell 4.16 Överkryssade avsnitt och val av huvudalternativ, andelar i procent.

 

 

 

Avsnitt

Alternativ B1 B7 B8 B2 BG

1 13 17 14 20 22

2 52 58 50 53 61

3 24 15 19 15 12

4 5 3 9 7 3

Ej valt 7 7 9 6 3

Summa 100 100 100 100 100
 

Här är det framförallt andelarna för val av område 1 och 2 som är högre än de

genomsnittliga valandelarna. Huvuddelen av avsnitten beskriver restriktioner för

biltrafik och parkering inne i området, vilket ogillas av dessa kategorier individer.

Avsnitt BI ogillas också i hög grad av individer som har valt område 3 "All par-

kering i ena kanten".

Bland de individer som har valt de bilfria området som bästa bostadsområde

har följande avsnitt ringats in i störst omfattning:

- BG "Inne i bostadsområdet finns cykelbanor och gångbanor med utrymme

för enstaka biltransporter såsom ambulans, flyttlass och tunga trans-

porter"(51 %)

- B10 "Bra cykelbanor finns också till centrum och andra stadsdelar"(51 %)

- B8 "Bussarna går var 5:e minut till stadens centrum och dessutom finns en

ringlinje"(40 %)

- B9 "Skyltade cykelbanor genomkorsar området"(39 %)

- BS "Barnen kan röra sig fritt i bostadsområdet från förskoleåldern"(37 %)
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- B11 "Gångytorna är oftast skilda från cykelvägarna av en låg trottoar-

kant"(35 %)

- B12 "Det finns gott om sittplatser som mötesplatser och för att vila

benen"(35 %)

- B3 "Kvartersbutiken kan därför ha mycket varor att välja på till låga

priser"(33 %)

Avsnitt B6 har ringats in av över hälften av de individer som har valt område 4.

Avsnitten i övrigt domineras av beskrivningar av gång- och cykeltrafikens goda

förutsättningar. Även den täta turlistan för busstrafiken uppskattas.

Avsnitt BI är förhållandevis impopulärt också bland individer som ändå har

valt alternativ 1 som bostadsområde. Ungefär en femtedel av dessa har kryss-

markerat "Bostadsområdet blir på sikt helt bilfritt. Nyinflyttade kan inte parkera

egen bil i området. Hyrbilar finns dock att tillgå på nära håll". Avsnitten B2, B4,

B8 och B11 har strukits över av omkring 10 % av individerna i kategorin.

4.4 Bostadsområdens utformning - en sammanfattning

Den största andelen av individerna, ca 44 %, föredrar bostadsområde 2 "Lägre

hastighetsgränser". Majoriteten för området är relativt stabil när olika kategorier

av individer jämförs. Många individer vill bo i villa, radhus, parhus etc., i mark-

plan och med goda möjligheter att köra bil till bostaden och kunna parkera i

bostadens närhet. Men det kännetecknande för alternativet är att gång- och cykel-

trafiken ges ungefär samma förutsättningar som biltrafiken, dvs. bilarna måste

framföras på ett sätt som gör det möjligt för gång- och cykeltrafikanter att

använda det tillgängliga gatuutrymmet. Andelen som föredrar ett bostadsområde

som utformas helt efter biltrafikens krav uppgår till ca 11 %, det kompromissbeto-

nade alternativ 2 är betydligt populärare.

På samma sätt som i innerstadsundersökningen går det att finna en kategori

individer som anser att en långt driven bilanpassning är önskvärd. Det rör sig om

individer som i typfallet nästan enbart använder bil som transportmedel, kör

mycket, bor i villa eller radhus och har höga krav på biltillgänglighet och parke-

ring i bostadens närhet. Men det kan konstateras att för samtliga valalternativ är

bilinnehavarna i majoritet, från 85 % av de individer som har valt "Mer gatu-

utrymme åt bilarna" till ca 60 % av de som har valt "Bilfritt". Detta innebär att

bland de som äger eller har tillgång till bil för privat bruk finns det anhängare av

samtliga bostadsområden. Kollektivet "bilinnehavare" innehåller således individer

som representerar ett brett spektra av olika åsikter och preferenser om bilens plats

och roll vad gäller utformningen av bostadsområden. Många individer är

frekventa användare av flera transportmedel, inte minst de egna benen, och anser

att kompromissbetonade lösningar är att föredra. Det verkar dock som att många

anser att gatuutrymmet ska delas in i zoner för olika transportmedel och att bland-

ning av olika trafikantgrupper bör undvikas.

För vissa kategorier individer som har urskiljts här är bostadsområdet "All par-

kering i ena kanten" väl så attraktivt som område 2. Majoriteten av dessa föredrar

lägenhetsboende. Samtidigt anser flertalet av dessa individer att områdets cykel-

och gångbanor ska få användas för enstaka biltransporter för vissa särskilda syften

som urlastning av inköpta varor m.m. Skillnaden mellan område 2 och 3 är i rea-

liteten inte så stor vad gäller invånarnas möjligheter att använda bil för transport

av skrymmande varor m.m. Markeringarna tyder på att område 3:s attraktionskraft
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skulle minska avsevärt om det var helt förbjudet att använda den egna bilen för

transporter inom bostadsområdet.

Bland de individer som har valt det bilfria bostadsområdet har ca hälften valt

att ringa in avsnittet om möjligheten att använda områdets gång- och cykelbanor

för "enstaka biltransporter, såsom ambulans, flyttlass och tunga transporter".

Samtidigt som avsnittet "Bostadsområdet blir på sikt helt bilfritt. Nyinflyttade kan

inte parkera egen bil i området. Hyrbilar finns dock att tillgå på nära håll", ogillas

av en femtedel av dessa individer. Detta innebär att de som föredrar ett bostads-

område helt fritt från bilar utgör en begränsad andel av individerna i hela materi-

alet.

Om individerna fördelas med avseende på valt bostadsområde och faktisk

boendeform kan matrisen nedan ställas upp. I cellerna återfinns andel individer i

procent av samtliga som har besvarat de relevanta frågorna. Cellerna i hela matri-

sen summerar således till 100 %.

Tabell 4.17 Samtliga individerfördelade efter val av bostadsområde ochfaktisk

boendeform, andelar i procent.

 

 

 

Bostadsområde

Bostadstyp 1 2 3 4

Lägenhet 6 22 18 9

Radhus etc. 2 6 3 0,5

Villa 4 21 6 2
 

Majoriteten av individerna i materialet bor i lägenhet och bostadsområde 2

"Lägre hastighetsgränser" är det i särklass populäraste området. Den största

andelen individer återfinns därför i cellen lägenhet/område 2, därefter följer

villa/område 2 och lägenhet i område 3 "All parkering i ena kanten".

Men som redan tidigare har konstaterats är det många individer som egentligen

vill bo i en annan bostadstyp än den de faktiskt bor i. Detta gäller framförallt indi-

vider som bor i lägenhet men som egentligen vill bo i radhus eller villa. En central

anledning till att denna önskan inte har realiserats kan givetvis vara att lägenhets-

boende ger bättre möjligheter till lägre boendekostnader. Det kan ändå vara av

intresse att redovisa preferensstrukturen i detta avseende, vilket görs i följande

matris.

Tabell 4.18 Samtliga individer fördelade efter val av bostadsområde och

önskad boendeform, andelar i procent.

 

 

 

Bostadsområde

Bostadstyp 1 2 3 4

Lägenhet 5 9 9 4

Radhus etc. 3 9 4 1

Villa 5 32 14 5
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I jämförelse med matrisen ovan sker här en tydlig koncentration till ett alter-

nativ: villaboende i område 2, med villaboende i område 3 på andra plats. Därefter

följer radhus etc. och lägenhet i område 2 samt lägenhet i område 3, med lika

stora andelar. För en tredjedel av individerna i materialet representerar att bo i

villa i området "Lägre hastighetsgränser" den bästa kombinationen av boendeform

och avvägning mellan egen nytta av biltillgänglighet och kollektiv nytta av en god

boendemiljö, som kan erbjudas av enkätens valalternativ.
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5 Avvägning biltillgänglighet och god miljö- en

sammanfattande diskussion

Resultaten av undersökningarna visar att en stabil majoritet av individerna i mate-

rialet anser att biltrafiken i innerstäder och bostadsområden bör bedrivas under

sådana former att även gång-, cykel- och kollektivtrafik kan rymmas på vägar och

gator under likvärdiga betingelser. Kartläggningen av individernas preferenser

visar dock att olika kategorier av individer gör olika avvägningar mellan den egna

nyttan av biltillgänglighet och den kollektiva nyttan av biltrafikbegränsningar.

Analysen belyser hur olika individer gör denna avvägning i form av val mellan

olika utformningar av innerstäder och bostadsområden samt hur olika bakgrunds-

faktorer kan bidra till att klargöra vad som påverkar individernas val.

För innerstädernas del är det tydligt att relativt omfattande begränsningar av

biltrafiken jämfört med dagens situation har ett starkt stöd bland individerna i

materialet. Närmare 50 % anser att innerstädernas väg- och gatunät bör utformas

så att gång- och cykeltrafikanter ska beredas större utrymme och förbättrad säker-

het. Alternativet med bilavgifter föredras av 20 % och 16 % anser att biltrafiken

ska få större utrymme än i dagsläget.

Vad gäller bostadsområden i den yttre förortsringen anser 44 % att bilar ska få

framföras till den egna bostaden och parkeras i anslutning till bostaden. Gatorna i

bostadsområdet ska dock utformas så att gång- och cykeltrafikanter samt lekande

barn, kan utnyttja gatorna på ett ändamålsenligt och förhållandevis säker sätt.

Andelen individer som väljer bostadsområden som utformas för att i första hand

underlätta biltrafik respektive görs i princip helt bilfria, uppgår i båda fallen till ca

10 %. Bostadsområden som erbjuder bilparkering i utkanten och sedan har förbud

mot biltrafik inne i området, med undantag för vissa syften, föredras av omkring

en fjärdedel av individerna.

De genererade resultaten om befolkningsmajoritetens preferenser kan användas

som ett diskussionsunderlag för hur stadsplaneringen kan utformas vad gäller bil-

begränsande åtgärder för största möjliga acceptans bland invånarna. Det bör dock

återigen påpekas att de ev. investeringskostnader som är förknippade med de olika

alternativen, vad gäller infrastrukturens utformning, inte specificeras explicit i

enkäten. Resultaten tyder på att direkta förbud mot biltrafik, i högre grad än i

dagsläget, och bilavgifter riskerar att mötas av ett omfattande motstånd från

befolkningsmajoritetens sida. En mer gångbar strategi för att flytta över resor från

bil till andra mer miljövänliga transportmedel tycks vara att bereda t.ex. cykel-

och kollektivtrafik större och säkrare utrymme i stadstrafiken samt att förbättra

dessa transportmedels kvalité generellt. Detta måste givetvis göras på biltrafikens

bekostnad i form av minskade ytor för framförande och parkering av bilar, lägre

hastigheter, större hänsynstagande till oskyddade trafikanter, fartreducerande

konstruktioner etc. Det kan givetvis inte uteslutas att många individer i under-

sökningen underskattar de problem som skulle uppstå under anpassningsfasen,

men resultaten av undersökningen tyder ändå på att en sådan, mer "positiv" stra-

tegi skulle kunna vara en mer framkomlig väg för att begränsa biltrafiken, än

"negativa" påbud och förbud. Majoriteten av individerna i undersökningen

accepterar bilens roll som ett effektivt understödjande transportmedel, men

accepterar uppenbarligen inte bilens särställning i stadstrafiken.

56 VTT meddelande 893



6 Referenser

Grudemo, S. CVM-studie av minskad trafik på Trelleborgsvägen i Malmö.

VTT notat 31-2000. Statens Väg- och transportforskningsinstitut. Linköping.

2000.

Grudemo, S. och T. Svensson. Balans i avvägningen mellan biltillgänglighet

och god miljö. Slutrapport. VTI rapport 455. Statens Väg- och transport-

forskningsinstitut. Linköping. 2000.

Gustavsson, E. et al. Avvägning mellan individuell nytta av biltillgänglighet

och kollektiv nytta av biltrafikbegränsningar- en pilotstudie. VTI notat 8-

1995. Statens Väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 1995

Gustavsson, E. God billtillgänglighet eller god miljö i centrum? VTT medde-

lande 894. Statens Väg- och transportforskningsinstitut. Linköping. 2000.

Svensson, T. Dagligvarudistributionens strukturomvandling- drivkrafter och

konsekvenser för städers utformning och miljö, diss. tema Teknik och social

förändring, Linköpings universitet. Linköping. 1998.

I Gustavsson(2000) återfinns en diskussion av kunskapsläget inom området och

en fullständig referensförteckning.

VTT meddelande 893 57



VTT meddelande 893



Bilaga 1

Sid. 1 (14)

Väg- och transport-

Åforskningsinstitutet 1998-11-04

Eva Gustavsson, Håkan Sylvan

Trafiksystem

Tel: 013-204384

Fax: 013-204040

E-post: hakan.sylvan© vti.se

Bästa Malmöbo!

Hur vill Du ha gatorna och trafiken 1

centrala Malmö"?

Det angår alla invånare i en stad hur innerstaden ser ut och hur trafiken

planeras där. En avvägning måste göras mellan olika invånares önskemål

om god biltillgänglighet, bra villkor för gående, cyklande och buss-

resenärer och en trivsam miljö. Därför gör VTI (Väg-och transport-

forskningsinstitutet) en undersökning om vilka önskemål Malmös

invånare har när det gäller centrala Malmö. Denna undersökning betalas

av Kommunikationsforskningsberedningen och Byggforskningsrådet.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval från Sema Group.

Genom att besvara enkäten, helst inom en vecka, är Du till stor hjälp för

vår undersökning.

Det är naturligtvis helt frivilligt att delta men varje inkommet svar ökar

undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville

fylla i enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet så

snabbt som möjligt. Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen

kommer att kunna utläsa vad just Du har svarat. Det påskrivna numret

används endast för att pricka av de inkomna svaren så att vi bara skickar

påminnelse till dem som inte har svarat. Om Du av någon anledning ändå

inte vill medverka i undersökningen, vore vi tacksamma om Du vill

skicka tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Eva Gustavsson Håkan Sylvan

Forskare Dokumentalist

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro

Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 59801-1
581 95 Linköping Linköping e-post: vtiQ vti.se
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Bilaga 1

Sid. 2 (14)
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Bilaga 1

Sid. 3 (14)

Frågeformulär om framtiden för centrala Malmö

Frågor om Dig själv

1. [J Kvinna [] Man

2. Hur gammal är Du? (31 15 - 25 [] 26 - 35 [] 36 - 45

[T] 46 - 55 [] 56 - 65 [] 66 - 75

3. Äger Du eller har Du tillgång till fungerande cykel? -T Ja (JT Nej

4. Hur långt är det från Ditt hem till närmaste busshållplats?

[10-200 m D 201 - 400 m m- i km CJ mer än 1 km

Om Du ännu inte fyllt 18 år, gå till fråga 6.

5a. Har Du körkort för personbil? (31 Ja (3 Nej

Om Du svarat Nej, gå till fråga 6.

5b. Äger Du eller har Du tillgång till bil för privat bruk? (J Ja [1 Nej

Om Du svarat Nej, gå till fråga 6.

5c. Ungefär hur många mil har Du kört under det senaste året, privat eller i tjänsten?

T501-1000 3 1001-1500 [J 1501-2000 [J mer än 2000

5d. Hur långt är det från hemmets ytterdörr till Din p-plats eller Ditt garage?

[10-24 meter [] 25-49 meter [] 50-100 meter £] Mer än 100 m

6. Hur många personer består Ditt hushåll av?

01 1 person (12 personer (13 personer [1 4 personer eller fler

varav CT 1 (C] 2 (] 3 [T] 4 eller fler är barn under 16 år
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Bilaga 1

Sid. 4 (14)

7. Hur bor Du? Sätt kryss i en ruta.

Om Du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.

(3 I lägenhet [] I radhus, kedjehus eller parhus [1 I villa [J annat

Inre hamnen

      

Ma
ri

ed
al

s-

  

Köpen-
hamnsv.

Pildamms-
parken

8. Inom vilket område bor Du?

[1 I centrala Malmö (området innanför den streckade linjen på kartan)

[] Utanför centrala Malmö, men i Malmö stad

[] Utanför Malmö stad, men i Malmö kommun
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Bilaga 1

Sid. 5 (14)

Frågor om hur Du vill ha gatorna och trafiken i

centrala Malmö

Två intressen strider mot varandra när det gäller att planera för trafiken i

innerstaden, dvs. centrala Malmö. Å ena sidan vill vi ha mindre buller och

avgaser, färre olyckor och trivsamma omgivningar. Å andra sidan ska det

också gå lätt att ta sig in till centrum och förflytta sig där.

Vi beskriver på följande uppslag tre olika framtidsbilder för trafiken i

innerstaden om ca 10 år.

Om citytunneln byggs kommer stora förändringar att ske, men oavsett detta

måste andra avvägningar göras. Det är dessa andra avvägningar vi tar upp i det

här frågeformuläret.

Försök att tänka Dig in i hur varje framtidsbild skulle kunna komma till uttryck

i Malmö. När Du läst igenom alla tre, framtidsbild A, B och C, ber vi Dig

välja vilken av dem Du skulle vilja se förverkligad i innerstaden.

Meddela oss Din åsikt om detaljerna i de olika framtidsbilderna genom att

markera detta i texten. Gör så här på följande tre uppslag:

Om Du tycker ett avsnitt är bra, ringa in det. Exempel:

 

     Det blir färre bilar ,

i centrum. Fler gator blir
  

gågator. Fler utekaféer

  

öppnar.
  

 

  

Gör ingenting med det som Du varken tycker är bra eller dåligt.

Ett uppslag skulle alltså kunna se ut ungefär så här när Du är klar med det:

Det blir färre bilar i Bussen "Få minut ut till

centrum. Fler gator blir al erområden.

gågator. Fler utekaféer

öppnar.

 

  

Cykel

En ny cykelbana byggs mellan

,I oBilparkering x

Fotgängare får bättre villkor när

  

 

Två hus längs L-gatan riv
   

     

  
stationen och kyrkan.för att ge plats fö fler gator blir gågator.

   bilparkering.

 

tse s ut på
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Bilaga 1

Sid. 6 (14)

A. Ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna

Ringa in det som är bra - stryk över det dåliga - gör inget med det andra

Biltrafiken De större gatorna Allt större andel Kommunen försöker

fortsätter att öka, anpassas till den av trafiken i underlätta för bilisterna

precis som den ökande biltrafiken innerstaden blir att parkera sina bilar i

gjort hittills. (at) så att bilarna ska biltrafik. (as innerstaden. (as)

kunna komma

fram snabbt och

Innerstaden bekvämt. (3

anpassas för att

kunna rymma

denna biltrafik. (a>

 

 

 

 

Bil: Bilparkering:

Det är tillåtet att köra bil överallt i Ytterligare parkeringshus anläggs i

innerstaden utom på gågatorna. (as) innerstaden. (ag)

Genomfartstrafiken leds runt på Det finns också gott om p-platser längs

ringleder. (a7) gatorna nära affärerna. (ao)

P-avgiften behöver inte någonstans vara

högre än 5 kr/tim. (a10
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W W LW
  

 

   

Buss:

Färre människor åker buss.

(A11)

Bussarna går mindre ofta

och längs färre linjer med

fler omvägar. (a12)

Kommunalskatten kan

därmed sänkas något. (a13)
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Bilaga 1

Sid. 7 (14)

    

 
  

 

 

Gång:

De nuvarande gågatorna är

fortfarande gågator. (a14

Trafikljusen släpper i första

hand fram bilarna för att

undvika bilköer, varför det

ibland kan bli långa

väntetider för fotgängare.

(A15)

 
 

 

 

 

 

 

Cykel:

Cyklister hindras ibland av

den täta biltrafiken.

Cykel är ändå i vissa fall det

snabbaste sättet att ta sig

fram. (a17)

 



Bilaga 1

Sid. 8 (14)

B. Mindre gatuutrymme åt bilarna och bilavgifter

Ringa in det som är bra - stryk över det dåliga - gör inget med det andra

Med hjälp av ny

teknik tar man ut

avgifter per km för

bilarna i innerstaden.

(B1)

Betalningen sker

elektroniskt utan att

stanna bilen och utan

att registrera vem som

kör. 62)

Bil:

Bilar får mot en avgift på 2 kr/km

köra på alla gator i innerstaden utom

gågatorna. (B3)

Det blir färre bilar i

stan eftersom det

kostar pengar att köra

i innerstaden. (83)

Yrkestrafiken berörs

minst eftersom den är

mindre känslig för

priset och drar större

fördel av att komma

fram snabbt. (4

 

  

Pengarna som tas in

genom bilavgifter

används till stor del

till att förbättra

busstrafiken och

sänka biljettpriset.s)

Som en följd av detta

sker en överflyttning

av resor från bil till

buss. (Be

 

Bilparkering:

Många fotgängare

och cyklister tar

bussen för längre

resor, eftersom

bussarna går oftare

och biljettpriserna är

lägre än idag. (67)

 

Bilar får parkeras i parkeringshus och

på större p-platser. (p9)

En del av p-platserna längs gatorna tas

bort. P-platserna som blir kvar är dyra

för att det ska finnas lediga platser för

dem som bara behöver stanna för ett

kort ärende. (10
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Buss:

Bussarna går oftare och

längs något fler linjer,

eftersom dels fler åker

buss och dels bilavgifter

kan betala en del av

kostnaden. (11)
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Bilaga 1

Sid. 9 (14)

     

 

 

 

Gång:

Några fler gator blir

gågator eller gång-

och cykelgator. (612)

 
   

 

 

  

   

 

   

Cykel:

Något fler cykelbanor byggs

längs större gator. (B13)

Någon eller några gator görs om

till gång- och cykelgator. (614)

 



Bilaga 1

Sid. 10 (14)

C. Lägre hastighetsgränser på de mindre gatorna

Ringa in det som är bra - stryk över det dåliga - gör inget med det andra

En större del av De större gatorna i och

utrymmet på runt innerstaden har ett

gatorna ges till ganska smalt körfält i

fotgängare och varje riktning för bilarna,

cyklister för att de för att få plats med både

ska kunna ta sig cykel- och gångbanor. (c2

fram bekvämt och

säkert. (c1)

Dessa gator har ofta en

rad med träd mellan

cykelbanan och bilarna.

(C3)

 

Bil:

Bilarna får köra på lika många

gator i innerstaden som idag. (ce

Hastighetsgränsen är 50 km/h på

större gator, och 30 km/h på

mindre gator och på alla

övergångsställen. (c7)

Det tar längre tid att köra bil i

innerstaden än det gör nu. (c8)

Lägre hastighets- På ett par smågator

gränser på där fotgängare och

mindre gator är cyklister ska kunna

till fördel för röra sig fritt, får

cyklister och bilar bara köra i

fotgängare, men gångfart. (cs)

till nackdel

främst för yrkes-

trafiken. (c4

m

  

 

 

  

Bilparkering:

Bilar får parkeras i p-hus och på

större p-platser. (C

I takt med att det går allt bättre

att gå, cykla och åka buss tas p-

platserna längs gatorna bort.

(C10)

Det blir längre att gå från bilen

till affären. (c11)
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  (U
  

Buss:

När det finns utrymme

får bussarna egna

körfält på huvudgatorna

i och kring innerstaden.

Då kan de komma fram

snabbare och hålla

tidtabellen bättre än

idag. (C12)
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Sid. 11 (14)

    

  

 

 

  

Gång:

De nuvarande gågatorna är

fortfarande gågator. (c13)

På flera av de lite mindre

gatorna har trottoaren bred-

dats rejält när p-platserna

längs gatan togs bort. (c14

   

 

 

   

10 www *.]

Cykel:
Längs huvudgatorna i

innerstaden finns breda

cykelbanor. (c15)

Fler cykelställ som gör det

lättare att låsa fast cykeln
har satts upp. (c16

ä

i

8
;

9
v
å

Mme md

 



Bilaga 1

Sid. 12 (14)

9. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtiden för centrala

Malmö genom att rösta på ett av de alternativ A - C som beskrivits på

föregående sidor.

Det val Du gör gäller HELA alternativen, med hela texten och bilderna, på

föregående uppslag. Dina markeringar förändrar ingenting.

Vilket av alternativen skulle Du då välja?

[] A [1] B (] C

Någraföljdfrågor till valet avframtidsbild

10a. Vad är det bästa med alternativet Du valde?

 

 

 

 

 

 

10b. Vad är det sämsta med alternativet Du valde?

 

 

 

 

10
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Bilaga 1

Sid. 13 (14)

11. Hur lång är den längsta gångtid Du kan acceptera till den plats Du ska

till i centrala Malmö...

från p-plats?

[] 0-3 min [] 4-6 min 317-10 min J 11-15 min [J mer än 15 minuter

[1 vet s

från busshållplats?

[1 0-3 min I 4-6 min 37-10 min TI 11-15 min [J mer än 15 minuter

[] vet ej

Frågor om Dina resvanor idag

12a. Hur färdas Du till och/eller förflyttar dig inom centrala Malmö under

vinterhalvåret, och hur ofta?

Varje/ Aldrig eller

Nästan Varje varannan någon enstaka

varje dag vecka månad gång

Cykel (T (3 (3 (3

Till fots 03 (T (3 0

Buss, t-bana el. pendeltåg (T (T (3 (CT

Kör bil 03 m (03 CT

Åker bil som passagerare (3 (3 (T (3

Annat: (3 (3 (3 (3 

12b. Hur färdas Du till och/eller förflyttar dig inom centrala Malmö under

sommarhalvåret, och hur ofta?

Varje/ Aldrig eller

Nästan Varje varannan någon enstaka

varje dag vecka månad gång

Cykel (3 (3 (3 (3

Till fots (T (03 (T (T

Buss, t-bana el. pendeltåg CT (3 (T (3

Kör bil (3 03 (03 m

Åker bil som passagerare (3 (3 (3 (

Annat: (3 (3 (3 (T 

11
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Bilaga 1

Sid. 14 (14)

13. Hur ofta har Du följande ärenden i centrala Malmö?

Varje/ Aldrig eller

Nästan Varje varannan någon enstaka

varje dag vecka månad gång/år

Arbete, skola eller liknande (1 (3 (] (CT

Ärende för arbetets räkning (03 (3 (T -

Handla eller andra ärenden (3 (3 (3 (T

Nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon (3 (3 ( (3

14. Kör Du någon gång bil till centrala Malmö? [J Nej

Om Du svarat Ja - var brukar Du parkera och hur ofta?

Varje/ Aldrig eller

Nästan Varje varannan någon enstaka

varje dag vecka månad gång/år

I p-hus med avgift

På gatan med avgift

På gatan, gratis

Annan parkering, m. avgift: 

0
0
0
0
9

0
0
0
0
9

0
0
0
0
0

0
0
0
0
9

 Annan parkering, gratis:

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

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan!

12

VTT meddelande 893



Bilaga 2

Sid. 1 (9)

Väg- och transport-

Jforskningsinstitutet 1998-11-04

Eva Gustavsson, Håkan Sylvan

Trafiksystem

Tel: 013-204384

Fax: 013-204040

E-post: hakan.sylvan© vti.se

Vad tycker Du om trafiken i

bostadsområdet?

Hur vi människor bor och vilken närmiljö vi har är viktigt. Men alla har

vi lite olika önskemål. De som rustar upp gamla bostadsområden och

bygger nya behöver veta vilka olika önskemål som finns. Därför gör VTI

(Väg- och transportforskningsinstitutet) en undersökning om vad

allmänheten tycker om boende och trafik. Denna undersökning betalas av

Kommunikationsforskningsberedningen och Byggforskningsrådet.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende i

Örebro, Malmö och Stockholm. Urvalet har gjorts av Sema Group.

Genom att besvara enkäten, helst inom en vecka, är Du till stor hjälp för

vår undersökning.

Det är naturligtvis helt frivilligt att delta men varje inkommet svar ökar

undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville

fylla i enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet så

snabbt som möjligt. Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen

kommer att kunna utläsa vad just Du har svarat. Det påskrivna numret

används endast för att pricka av de inkomna svaren så att vi bara skickar

påminnelse till dem som inte har svarat. Om Du av någon anledning ändå

inte vill medverka i undersökningen, vore vi tacksamma om Du vill

skicka tillbaka enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Eva Gustavsson Håkan Sylvan

Forskare Dokumentalist

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Postgiro

Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 37 013-20 40 00 013-14 14 36 59801-1
581 95 Linköping Linköping e-post: vtiQvti.se

VTT meddelande 893



Bilaga 2

Sid. 2 (9)

VTT meddelande 893



Bilaga 2

Sid. 3 (9)

Frågeformulär om trafik och boende

Vi beskriver på följande sidor hur ett bostadsområde kan anpassas på fyra olika sätt

genom att trafiken i och kring området planeras olika. Alla fyra områdena har alltså

lika många invånare, och är lika stora till ytan.

Vi tänker oss att det finns både lägenheter, villor och radhus i områdena, och att

lägenheter kostar lika mycket i alla områdena, villor lika mycket osv.

Efter beskrivningarna kommer en fråga där vi ber Dig välja vilket av dessa om-

råden Du helst skulle vilja bo i.

OBS! Meddela oss Din åsikt om detaljerna i de olika framtidsbilderna

genom att markera detta i texten. Gör så här på följande fyra sidor:

Om Du tycker ett avsnitt är bra, ringa in det.

Exempel:

   

 

  
Alla ska parkera bilen 17

kanten av området, men ma

kan köra in för att t. ex. last;

r varor man handlat.
   

Om Du inte tycker om det, kryssa över det.

Exempel:

 

   

ska parkera bj

kanten ådet, men man

öra i tt t. ex. lasta

ur varor man han

  

Gör ingenting med det som Du varken tycker är bra eller dåligt.

En sida skulle alltså kunna se ut ungefär så här när Du är klar med den:

Vägen runt bostadsområdet Bussergår var 10:e minut

breddas och förbättras för att ät cen

bilarna ska kunna ta sig fram

snabbare. Gatorna hålls fria

från hinder

BILPARKERING GÅNG CYKEL

     

       
  

   

artkreca Det finns cykelställ

bilen i ut-kanten ? 5 vid alla flerfamiljs-

området, men man| | det blir färre bila hus.

kan köra in för att Lområdet. 4

 

     
ex. lasta ur varor

Nyman handlat.
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Bilaga 2

Sid. 4 (9)

1. Mer gatuutrymme åt bilarna

Bostadsområdet har anpassats Inne bland flerfamiljshusen Barnen kan släppas ut på egen

så att det ska gå snabbt och lätt har biltrafiken separerats från hand i mellanstadieåldern. (m5)

att ta sig fram med bil. (m1) dem som går och cyklar. (3)

Gatorna hålls fria från hinder Tillfartsvägen för bilar är på

för bilarna så långt möjligt. (m2) ena sidan om husen, och för

cyklister och gående på andra

sidan. (m4)

BIL BILPARKERING BUSS CYKEL GÅNG

Bilarna får hålla Alla som bor i Bussarna går var Det finns cykel- Det finns trottoar

50 km/h överallt området har p- 20:e minut i rus- bana längs ett par på ena sidan på de

utom vid skolor plats eller garage ningstid, en gång i större gator. (M11) flesta gator, och på

och dagis där det vid bostaden. (v8) timmen på kvällar båda sidorna på

är 30 km/h. (me) och helger. (mio) huvudgatorna. (12)

Besökande kan

De allra flesta parkera på gatan

har bil och det är eller på besöks-

ganska mycket parkeringar. (49)

biltrafik på

gatorna. (M7)
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Bilaga 2

Sid. 5 (9)

2. Lägre hastighetsgränser

Huvudgatorna mellan olika

områden har ett körfält i varje

riktning för bilarna, trottoarer

och cykelbanor på båda sidor. (13)

Barnen kan utan större risk leka

på gårdsgatorna där bilarna kör i

gångfart. (4)

Cyklister och fotgängare får

mera utrymme på bilarnas

bekostnad. (11)

Smågator i området är s.k.

gårdsgator där fotgängare

och cyklister får använda hela

gatan och bilar måste köra

sakta, i gångfart. (12)

BIL BILPARKERING BUSS CYKEL GÅNG

Biltrafik är tillåten Alla som bor i Bussarna går mot Det finns gott om På gator med

inom bostads- området har p-plats stadens centrum cykelparkeringar 30 och 50 km/h

eller garage vid

bostaden. (17)

områdena, men

gatorna utformas

så att bilarna kör

långsamt, på de

var 15:e minut

i rusningstid. (L8)

Servicebussar

i anslutning till

alla flerfamiljshus.

(L10)

finns trottoarer.

(L12)

På gårdsgatorna

flesta gatoro i trafikerar mindre

__

Man cyklar på går man på hela
30 km/h, på gårds- gator. (L9) hela gatan där gatan. (L13)
gator 7 km/h. (15) bilarna bara

får köra i

På huvudgatorna

mellan olika bo-

stadsområden är

det 50 km/h. (16)
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gångfart. (111)
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Sittplatser finns
här och var som
mötesplatser och
för att vila benen.
(L14)

  

     

  

 



Bilaga 2

Sid. 6 (9)

3. All parkering i ena kanten |
Bilarna parkeras i utkanten av Bilarna får köra i 50 km/h på Barnen kan röra sig fritt i den
bostadsområdet. (a1) huvudgatorna mellan olika närmaste omgivningen runt

områden oavsett om det finns hemmet från förskoleåldern. (A5)
Det innebär att det blir längre cykelbana eller inte.
sträcka att gå mellan bilen och
dörren. (A2)

Det innebär också att om-
givningen runt bostaden är
ganska fri från motorbuller. (a3)

BIL BILPARKERING BUSS CYKEL GÅNG
Inne i bostads- P-platser och Bussarna går mot Inom området Det finns gott
området finns garage finns i ut- stadens centrum består vägnätet av om sittplatser
cykelbanor och kanten av bostads- var 10:e min i cykel- och gång- som mötesplatser
gångbanor med området, i genom- rusningstid. (A9) vägar. (A11) och för att vila
utrymme för en- snitt 100 m från benen. (A13)
staka biltransporter bostaden. Detta Till stor del Det finns också

så som urlastning gällrer både fler- går de på egna cykelbanor längs

av inköpta varor, familjshusen och gåtor (a19) större vägar utanför
ambulans, flyttlass enfamiljshusen. (a8) bostadsområdet.

och tunga transpor- (M12)

ter. (AG)

Gupp sänker has-

tigheten inne i

området. (47)
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4. Bilfritt

Bostadsområdet blir på

sikt helt bilfritt. Nyin-

flyttade kan inte parkera

egen bil i området.

Hyrbilar finns dock att

tillgå på nära håll. (1)

Bilaga 2

Sid. 7 (9)

De flesta handlar i

kvartersbutiken efter-

som det är enklare när

man inte har bil. (62)

Kvartersbutiken kan

därför ha mycket varor

att välja på till bra

pris. (B3)

Det finns plats för mera

planteringar, odlings-

lotter och lekplatser när

det bara behövs några

få bilparkeringar. (B4)

BIL

Inne i bostadsom-

rådet finns cykel-

banor och gång-

banor med ut-

rymme för enstaka

biltransporter

BILPARKERING

I utkanten av

området finns

parkeringar för

besökare och de

hyrbilar som hör

till området. (87)

BUSS

Bussarna går

var 5:e minut till

stadens centrum

och dessutom

finns en ringlinje.

(B8)

CYKEL

Skyltade cykel-

banor genomkorsar

området. (89)

Bra cykelbanor

finns också

såsom ambulans,

flyttlass och tunga

transporter. (B6)
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Barnen kan röra sig
fritt i bostadsområdet
från förskoleåldern. (B5)

GÅNG

Gångytorna är
oftast skilda från
cykelvägarna av
en låg trottoarkant.
(B11)

Det finns gott
om sittplatser
som mötesplatser
och för att vila
benen. (B12)
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Bilaga 2

Sid. 8 (9)

Frågor om hur du skulle vilja bo

1. Vilken typ av bostad skulle Du helst vilja bo i?

Sätt kryss i en ruta.

Q THägenhet

Q Tradhus, kedjehus eller parhus

Q Tvilla

Q annat ................

2. I vilken av bostadsområdena 1-4 skulle Du

vilja att den bostad Du valt i fråga 1 ligger?

Det val Du gör gäller HELA alternativet,

med hela texten och bilderna, på föregående

sidor. Dina markeringar förändrar ingenting.

Sätt kryss i en ruta.

Q 1. Mer gatuutrymme åt bilarna

Q 2. Lägre hastighetsgränser

Q 3. All parkering i ena kanten

Q 4. Bilfritt

3a. Vad är det bästa med det bostadsområde

Du valt?

 

 

 

 

3b. Vad är det sämsta med det bostadsområde

Du valt?

 

 

 

 

4. Hurviktigt tycker Du det är att ha en livs-

medelsbutik i närheten av hemmet?

Q Jag tycker inte det är viktigt

Q Jag tycker det är viktigt, men det ärju

ingenting somjag kan göra något åt

Q Jag tycker det är så viktigt attjag försöker

handla mycket där

Q Jag tycker det är mycket viktigt eftersom

jag handlar det mesta där

Frågor om Dig och om Ditt boende

och resande

5. JIKvinna Q Man

6. Hur gammal är Du?

J 16-25 26-35 J 36-45

Q 46-55 JJ 56-65 J 66-75

7a. Hur bor Du nu? Sätt kryss i en ruta.

Om Du eller Ditt hushåll hyr eller äger

bostaden spelar ingen roll.

Q T lägenhet

Q Tradhus, kedjehus eller parhus

Q T villa Q annat

7b. Har Du bott på något annat sätt tidigare

(efter 16 års ålder)? Sätt kryss i en eller

flera rutor.

Q lägenhet

Q Tradhus, kedjehus eller parhus

Q T villa Q annat

8. ÄgerDu eller har Du tillgång till

fungerande cykel?

J Ja J Nej

Om Du är under 18 år, gå till fråga 11.

9. Har Du körkort för personbil?

J Ja J Nej

Om nej: Gå till fråga 11

104. ÄgerDu eller har Du tillgång till bil för privat

bruk?

J Ja Q Nej

Om nej: Gå till fråga 10d

10b. Ungefär hur många mil har Du kört under

det senaste året, privat eller i tjänsten?

J 0-500 J 5001-1000 J 1001-1500

J 1501-2000 Q mer än 2000

10c. Hur långt är det från ytterdörren till Din

p-plats eller Ditt garage vid bostaden?

Q 0-24 meter Q 25-49 meter

Q 50-100 meter Q Mer än 100 m
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Bilaga 2

Sid. 9 (9)

10d. Om Du har eller tidigare har haft bil QI Aldrig

- vilket är det största avstånd Du då vid

någon bostad har haft från ytterdörren 15. -Hur ofta åker Du buss? Sätt kryss i en ruta.

till p-platsen? Q Nästan varje dag

Q 0-24 meter Q 25-49 meter Q Någon eller några gånger i veckan

Q 50-100 meter Q Mer än 100 m Q Någon eller några gånger i månaden

CJ Någon eller några gånger per år

11. -Hur många egna bilar eller förmånsbilar 441 Aldrig

finns i hushållet? 16. Hur ofta åker Du bil som förare eller

3 0 3 1 Q 2 passagerare? Sätt kryss i en ruta.

J 3 Q 4 eller fler Q Nästan varje dag

Q Någon eller några gånger i veckan

Q Någon eller några gånger i månaden

Q Någon eller några gånger per år
Q 1 person Q 2 personer Q Aldrig

Q 3 personer Q 4 personer eller fler

varav 1 2 33 Q 4 eller fler

är barn under 16 år

12a. Hur många personer består Ditt hushåll av?

Övriga kommentarer

12b. Hur många personer i hushållet har körkort 

förpersonbil?
 

Q 1 person Q 2 personer
 

Q 3 personer Q 4 personer eller fler
 

 
13. -Hur ofta går Du ? (Räkna inte när Du går till
 

och från buss eller bil)? Sätt kryss i en ruta.

 
Q Nästan varje dag

 Q Någon eller några gånger i veckan

Q Någon eller några gånger i månaden  

Q Någon eller några gånger per år  

Q Aldrig
 

 

14. -Hur ofta cyklar Du? Sätt kryss i en ruta.
 

Q Nästan varje dag
 

Q Någon eller några gånger i veckan
 

Q Någon eller några gånger i månaden

 
CQT Någon eller några gånger per år

 

Tackför Din medverkan!
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