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FÖRORD

Vägverket gav år 1987 Statens väg- och trafikinstitutet (VTI) i

uppdrag att göra en kartläggning av de boendes uppfattning om

miljön kring Turistvägen i Järvsö. Detta som en förmätning,

innan en ombyggnad av vägen sker.

Utformningen av enkäten har i huvudsak gjorts av Håkan Alm, med

benäget bistånd av Roger Johansson (projektledare) och Britt

Freiholtz (kontaktman vid Vägverket). Roger Johansson har svarat

för de flesta kontakterna med Vägverket och projektplaneringen i

inledningsfasen. Mona Grund, Inger Zenob och Maria Olausson har

skött enkätadministration. Hanssons Stansservice har överfört

enkäterna till magnetband. Christina Ruthger har språkgranskat

och redigerat rapporten.

Analyser av data och rapportskrivning har utförts av Håkan Alm,

i samarbete med Roger Johansson. Värdefulla synpunkter på

rapportens utformning och dragna slutsatser har getts av flera

medarbetare vid VTI. Författarna tackar speciellt Gabriel

Helmers, som fungerat som lektör vid ett rapportseminarium.
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Trafik- och boendemiljö vid Turistvägen i Järvsö - en förmätning

av Håkan Alm och Roger Johansson

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 Linköping

REFERAT

Syftet med studien var att göra en bred kartläggning av Järvsö-

bornas uppfattning om trafik- och boendemiljön i anknytning till

Turistvägen. Detta för att ge Vägverket en möjlighet att i fram-

tiden utvärdera den planerade ombyggnaden av Turistvägen. Ett

annat syfte var att undersöka vilka miljöfaktorer som är vikti-

gast för människors tillfredsställelse med miljön.

Undersökningen gjordes med hjälp av enkät, utsänd till 444 per-

soner boende i Järvsö. Svarsprocenten var 77%.

Resultatet visar att Järvsöborna i allmänhet anser att trafiken

på Turistvägen medför ett antal olägenheter. De som bor närmast

Turistvägen upplever de största problemen. De problem man upp-

lever är höga hastigheter, buller, vibrationer eller skakningar,

luftföroreningar, stress och begränsad framkomlighet. Dessutom

anser man att olycksriskerna på Turistvägen är högre än för

andra vägar i Järvsö. Man anser inte sig själv kunna påverka

denna situation i någon högre omfattning. Däremot anser man att

Vägverket kan förbättra miljön, och ger även vissa förslag till

hur detta kan genomföras. Det vanligaste förslaget var att man

bör flytta trafiken utanför samhället.

Resultatet Visade att fyra variabler hade samband med trivsam-

heten i miljön. Dessa var: oro för att själv råka ut för

olyckor/olyckstillbud, stress när man är fotgängare, påverkans-

möjligheter, dvs i vilken grad man själv kan motverka olägen-

heter från trafiken, samt trafikens hastighet.
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II

En slutsats av undersökningen är att människors förmåga att på-

verka viktiga aspekter i miljön måste beaktas. En annan slutsats

är att det är av vikt att närmare analysera vilka egenskaperhos

trafiken som är betydelsefulla för människors reaktioner inför

denna. Trafikens hastighet och sammansättning är två sådana

egenskaper av intresse.
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III

The traffic and living environment in a small Swedish town

- a survey

by Håkan Alm and Roger Johansson v
Swedish Road and Traffic Research Institute

5-581 01 Linköping, Sweden

ABSTRACT

The aim of the following study was to make a broad survey of

the opinions of people living in Järvsö concerning the traffic

and living environment in Turistvägen (the main road in Järvsö)

and its immediate surroundings. The purpose was to give the

Swedish Road Administration a possibility to assess the effects

of a future planned modification of Turistvägen. Another purpose

was to investigate the environmental factors which are most

important for people's satisfaction with their environment.

The study was carried out by sending a questionnaire to 444

subjects living in Järvsö. Seventy-seven per cent of the

subjects answered.

The results showed that people living in Järvsö consider the

traffic inf Turistvägen to produce a number of inconveniences.

People living close to Turistvägen experience more incon-

veniences than people living further away. Problems experienced

are high speeds, noice, vibrations, air pollution, reduced pass-

ability and a risk for accidents. People are pessimistic concer-

ning their own ability to control the negative aspects of the

environment. On the other hand, they consider the Swedish Road

Administration to have great chances of controlling the negative

aspects of the environment. Some suggestions of how to solve

these problems were also given. The most frequent suggestion was

to move the traffic to the outskirts of the town.
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IV

The results also showed that four variables were correlated with

the attitude towards the environment. These were: concern about

getting involved in accidents or near-accidents, perceived

stress as pedestrians, the ability to control the negative

aspects of traffic and speed.

One conclusion of the study is that people's ability to control

important aspects of the environment must be taken into account.

Another, more general, conclusion is that there is a need in

traffic research for a more refined mapping of the road users'

subjective interpretations of different aspects of the road and

traffic environment. This can lead to useful tools in road

planning and administration.
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Trafik- och boendemiljö vid Turistvägen i Järvsö - en förmätning

av Håkan Alm och Roger Johansson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 Linköping

SAMMANFATTNING

Syftet med studien var att göra en bred kartläggning av Järvsö-

bornas uppfattning om trafik- och boendemiljön i anknytning till

Turistvägen. Detta för att ge Vägverket en möjlighet att i fram-

tiden utvärdera den planerade ombyggnaden av Turistvägen. Ett

annat syfte var att undersöka vilka miljöfaktorer som är vikti-

gast för människors tillfredsställelse med miljön.

Tidigare undersökningar i USA (Appleyard, 1969, 1974) har visat

på ett samband mellan trafikmängd och de boendes tillfredsställ-

else med miljön. De boendes tillfredsställelse sjönk när trafik-

volymen ökade. Upplevelser av säkerhetsproblem, buller och luft-

föroreningar ökade med ökad trafikmängd. Upplevelser av fara och

buller ansågs vara de största problemen.

Undersökningar har även visat att buller ger upphov till stress

hos individer (Carterette & Friedman, 1978). Även en oförmåga

att kontrollera eller påverka viktiga aspekter i miljön kan ha

negativa konsekvenser för individers agerande mot och uppfatt-

ning av miljön (Seligman, 1975; Abramson, Seligman & Teasdale,

1978).

Utifrån denna kunskapsbakgrund beslöts att inrikta studien mot

följande miljövariabler: negativa aspekter i trafikmiljön

(buller, vibrationer, luftföroreningar), effekter av negativa

aspekter i trafikmiljön (stress, begränsad framkomlighet), be-

dömning av möjligheter till kontroll av de negativa aspekterna i

miljön.
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VI

Undersökningen gjordes med hjälp av enkät, utsänd till 444 per-

soner boende i Järvsö. Svarsprocenten var hög, 77%.

Resultatet visar att Järvsöborna i allmänhet anser att trafiken

på Turistvägen medför ett antal olägenheter. De som bor närmast

Turistvägen upplever de största problemen. De problem man upp-

lever är höga hastigheter, buller, vibrationer eller skakningar,

luftföroreningar, stress och begränsad framkomlighet. Dessutom

anser man att olycksriskerna på Turistvägen är högre än för

andra vägar i Järvsö. Man anser inte sig själv kunna påverka

denna situation i någon högre omfattning. Däremot anser man att

Vägverket kan förbättra miljön, och ger även vissa förslag till

hur detta kan genomföras. Det vanligaste förslaget var att man

bör flytta trafiken utanför samhället.

Resultatet visade att fyra variabler hade samband med trivsam-

heten hos miljön. Dessa var: oro för att själv råka ut för

olyckor/olyckstillbud (ju lägre oro, desto högre trivsamhet),

stress när man är fotgängare, påverkansmöjligheter, dvs i vilken

grad man själv kan motverka olägenheter från trafiken, samt tra-

fikens hastighet.

Undersökningen gav upphov till ett antal slutsatser angående

samspelet människa och miljö. En slutsats är att människors för-

måga att påverka viktiga aspekter i miljön måste beaktas. Denna

förmåga till kontroll av viktiga aspekter i miljön kan vara av

central betydelse. En annan slutsats var att det är av vikt att

närmare analysera vilka egenskaper hos trafiken som är betydel-

sefull för människors reaktioner inför denna. Trafikens hast-

ighet och sammansättning är två sådana egenskaper av intresse.
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The traffic and living environment in a small Swedish town

- a survey

by Håkan Alm and Roger Johansson
Swedish Road and Traffic Research Institute
S-581 01 Linköping, Sweden

SUMMARY

The aim of the following study was to make a broad survey of

the Opinions of people living in Järvsö concerning the traffic

and living environment in Turistvägen (the main road in Järvsö)

and its immediate surroundings. The purpose was to give the

Swedish Road Administration a possibility to assess the effects

of a future planned modification of Turistvägen. Another purpose

was to investigate the environmental factors which are most

important for people's satisfaction with their environment.

Earlier studies in the USA (Appleyard, 1969,1974) have shown a

relation between the size of the traffic volume and the resi-

dents' satisfaction with their environment. The residents'

satisfaction declined as the traffic increased. Safety problems,

noise, and air pollution were perceived to increase with traffic

volume. Danger and noise were perceived to be the most severe

problems.

Other studies (for instance Carterette & Friedman, 1978) have

shown that noise can produce stress. An inability to control

important aspects in the environment can also have negative con-

sequences for how individuals will react to the environment

(Seligman, 1975; Abramson, Seligman & Teasdale, 1978).

With these results as a basis, the following environmental

variables were studied: negative aspects in the traffic environ-

ment (noise, vibrations, air pollution), effects of negative

aspects in the environment (stress, passability problems), and

an estimation of the possibilities to control the negative

aspects in the environment.

VTI RAPPORT 334



VIII

The study was carried out by sending a questionnaire to 444

subjects living in Järvsö. Seventy-seven per cent of the

subjects answered.

The results showed that people living in Järvsö consider the

traffic in Turistvägen to cause a number of inconveniences.

People living close to Turistvägen experience more inconvenien-

ces than people living further away. Problems experienced are

high speeds, noice, vibrations, air pollution, reduced pass-

ability and a risk for accidents. People are pessimistic con-

cerning their own ability to control the negative aspects of the

environment. On the other hand, they consider the Swedish Road

Administration to have great chances of controlling the negative

aspects of the environment. Some suggestions of how to solve

these problems were also given. The most frequent suggestion was

to move the traffic to the outskirts of the town.

The results also showed that four variables were correlated with

the attitude towards the environment. These were: concern about

getting involved in accidents or near-accidents, perceived

stress as pedestrians, the ability to control the negative

aspects of traffic and speed.

Some conclusions were drawn concerning the interaction between

human beings and the environment. One conclusion was that

people's ability to control important aspects of the environment

must be taken into account. That aspect might be more important

than the physical aspects of the environment. Another, more

general, conclusion is that there is a need in traffic research

for a more refined mapping of the road users' subjective inter-

pretations of different aspects of the road and traffic environ-

ment. This can lead to useful tools in road planning and

administration.
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1 BAKGRUND

Syftet med denna studie är, enligt Vägverkets direktiv, att ut-

värdera Järvsöbornas uppfattning om trafik- och boendemiljön

längs Turistvägen, som är huvudgata och genomfartsled i Järvsö.

Detta för att ge Vägverket en möjlighet att i framtiden utvär-

dera den planerade ombyggnaden av Turistvägen. Ett annat syfte,

av teoretiskt intresse, är att undersöka vilka miljöfaktorer som

förefaller viktiga för människors tillfredsställelse med miljön.

Appleyard (1969, 1974) genomförde en serie av studier för att

undersöka sambandet mellan trafikvolym och de boendes reak-

tioner. I en pilotstudie (1969) intervjuade man 36 människor i

tre bostadskvarter i San Francisco. Man observerade även trafik-

mängden och mängden fotgängare i dessa tre kvarter. Man valde ut

tre gator som var mycket likartade, men som skiljde sig åt

beträffande trafikvolym. För den lugnaste gatan hade man en

trafikvolym motsvarande 2000 fordon per dag, för den "mellan-

lugna" gatan 8700 fordon per dag, och för den hårt trafikerade

gatan 15 750 fordon per dag. I intervjuerna berörde man följ-

ande: trafikfaror, stress, buller och nedsmutsning, "privacy"

(ostördhet) och "territory" (upplevelse av att ha ett eget

område eller territorium), umgänge med grannar och medvetenhet

om miljön. Resultatet från denna pilotstudie ledde till att man

formulerade ett antal hypoteser om sambandet mellan trafikvolym

och de boendes reaktioner.

Enligt den första hypotesen är hög trafikaktivitet förknippad

med fler hyresbostäder och färre familjer med barn.

Enligt den andra hypotesen är hög trafikaktivitet förknippad med

låg nivå av socialt samspel och aktivitet på och kring gatan.

Enligt den tredje hypotesen är hög trafikaktivitet förknippad

med ett tillbakadragande (eller avståndstagande) från den

fysiska miljön.

En annan serie av studier genomfördes 1974, och inkluderade över

400 intervjuer och flera olikartade gator. Resultaten från denna

studie gav stöd åt de flesta hypoteserna från pilotstudien.
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Allmänt kan man säga att de boendes tillfredsställelse med och

värdering av gatan sjönk när trafikvolymen ökade. Upplevelsen av

säkerhetsproblem, buller, luftföroreningar Ökade med ökad

trafikmängd. Upplevelser av fara och buller ansågs vara de

största problemen. Det verkade finnas en tröskeleffekt vid ca

10 000 fordon per dag, efter den fordonsmängden ökade inte upp-

levelsen av problemen.

Gator med låg trafikvolym ansågs vara trevligare, men de boende

uttryckte oro för sina barns säkerhet, förmodligen för att

barnen lekte på dessa gator. Det tycks alltså inte råda ett

enkelt linjärt samband mellan föräldrars oro för barnens säker-

het och trafikvolym. Vid tillräckligt låg trafikvolym vågar

barnen använda gatan som lekmiljö, och föräldrarnas oro stiger

som en följd av detta.

Upplevelsen av buller, vilket var ett av de största problemen

enligt studien, gav sannolikt upphov till stress hos indivi-

derna. Vissa undersökningar (exempelvis Carterette & Friedman,

1978) har visat att buller ger upphov till stress hos individer.

Denna stress kan inverka såväl aktiverande som distraherande på

vad individen- gör (se exempelvis Kryter, 1970; Glass & Singer,

1972). Om den uppgift man håller på med är väl inlärd (exempel-

vis någon form av rutinarbete) så kan buller höja prestationen.

Om uppgiften däremot kräver ny inlärning från individens sida så

kan bullret verka distraherande. En annan effekt av stress är

att individers uppmärksamhet blir "smalare". Man talar ibland om

tunnelseende hos mycket stressade personer. Ett exempel på detta

kan utgöras av en stressad bilist som kanske enbart stirrar på

trafikljuset, och inte uppmärksammar fotgängaren som går på

övergångsstället.

Evans et al., (personlig kommunikation) undersökte effekter av

ständig exponering för buller hos barn i skolor i USA. I studien

fann man att barn som utsattes för kroniskt buller dels upp-

visade fysiologiska förändringar (högre blodtryck), och även

inlärningssvårigheter (sämre läsförmåga) och slutligen motiva-

tionella svårigheter (de gav upp oftare än andra barn i lekar
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och spel, de föredrog oftare att själv inte välja lekar).

Dessa effekter blev kroniska efter några år, vilket bland annat

innebar att barnen inte kunde rehabiliteras enbart genom att

placeras i en mindre bullrig miljö.

Seligman (1975) och senare Abramson, Seligman & Teasdale (1978)

har pekat på hur viktigt det är för människor att kunna utöva

kontroll över viktiga händelser. Brist på kontroll över viktiga

händelser eller situationer anses kunna leda till passivitet,

inlärningssvårigheter och i värsta fall depressioner. Eftersom

boendemiljön förmodligen är någonting viktigt för de flesta

människor, så bör brist på kontroll eller inflytande över vik-

tiga aspekter i boendemiljön vara negativt. Enligt detta resone-

mang är en dålig boendemiljö en miljö som innehåller många nega-

tiva händelser eller företeelser, som individen inte kan på-

verka, eller tror sig inte kunna påverka.

Slutsatserna av detta resonemang blir att människors reaktioner

på, eller värdering av sin boende- eller närmiljö, är beroende

av ett flertal olika faktorer, Den allra första faktorn av

betydelse är naturligtvis vad individen gör i sin miljö. Ska

denne tillbringa större delen av dygnet i lägenheten och i när-

miljön, eller används lägenheten enbart till övernattning? Om

individen tillbringar stor del av tiden i lägenheten och när-

miljön så har det stor betydelse vad individen gör under den

tiden. Om individen utför rutinbetonade uppgifter så kan

exempelvis buller verka prestationshöjande. Om individen däremot

har barn, så kan buller, luftföroreningar och oro för barnens

säkerhet verka mycket stressande.

En annan faktor av betydelse är individens möjligheter att utöva

kontroll eller inflytande över viktiga aspekter i miljön. Syftet

med att utöva kontroll över miljön kan vara att undvika de nega-

tiva aspekterna hos miljön (exempelvis buller, olycksrisker mm).

Kontroll kan utövas på flera sätt, direkt, genom att försöka

påverka själva källan till oro. Exempel på detta kan hittas i

områden där de boende sätter upp skyltar av typen "Levande barn,

kör försiktigt". Indirekt kontroll kan utövas genom att man
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själv anpassar sig efter den eller de negativa aspekterna i

miljön, exempelvis genom att inte vistas utomhus när trafiken är

som värst. Vilken typ av kontroll en individ kan utöva beror

bland annat på vad individen måste göra i miljön, och vilka

möjligheter miljön erbjuder. Den fysiska utformningen av miljön

har här givetvis betydelse. Om det finns cykel ochgångbanor,

ljusreglerade övergångsställen, hastighetsdämpande anordningar

m m, så ger miljön stora möjligheter att minimera risken för

vissa typer av olyckor.

För att kartlägga Järvsöbornas uppfattning om trafik- och

boendemiljön längs Turistvägen så har vi, i enlighet med resone-

manget ovan, försökt täcka områden som rör grad av exponering

inför trafikmiljön, negativa aspekter i trafikmiljön (buller,

vibrationer, luftföroreningar), effekter av negativa aspekter i

trafikmiljön (stress, begränsad framkomlighet), bedömning av

möjligheter till kontroll av de negativa aspekterna.

Det andra syftet med studien var att ta reda på vilken eller

vilka av dessa faktorer som har störst effekt på bedömningen av

hur positiv trafikmiljön är.
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2 METOD

2.1 Urval

Totalt riktade sig undersökningen till 444 personer boende i

Järvsö. Av dessa 444 personer hade 44 adressen Turistvägen

11-74. Listan över dessa personer fick vi via Vägverket, och var

enligt uppgift en lista över samtliga boende på adress Turist-

vägen 11-74. De övriga 400 personerna utgjordes av ett slump-

mässigt urval ur Järvsö, i åldersintervallet 15 till 75 år, med

undantag för personer med adress Turistvägen 11-74. Detta urval

på 400 personer fann vi befogat av två skäl. För att kunna säga

något intressant om situationen för de som bor längs Turistvägen

så måste vi ha en annan grupp (som inte bor längs Turistvägen)

som jämförelse. För att kunna utvärdera eventuella effekterav

en ombyggnad är det en klar fördel att ha utvärderat hur ett

representativt urval av deboende bedömmer trafik- och boende-

miljön längs Turistvägen.

2.2 Instrument

 

Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät. (Ett exemplar av

enkäten återfinns i appendix, bilaga 1). Enkäten innehöll

avsnitt som avsåg att kartlägga följande områden: Allmän bak-

grund (fråga 1-7); exponeringsfrågor, dvs hur ofta man befinner

sig på eller i närheten av Turistvägen som fotgängare, cyklist

eller bilist (fråga 8-10); upplevda besvär av trafiken vad

gäller tid på året respektive tid på dygnet (fråga 11-12); upp-

levelser av trafikens hastighet på Turistvägen (hög hastighet

innebär mer buller och större olycksrisk) (fråga 13); besvär av

buller, vibrationer, luftföroreningar från trafiken (fråga 14-

16); stress och begränsad framkomlighet på grund av trafiken

(fråga 17-22); olycksrisker förknippade med trafiken (fråga 23-

26); värderingar av boendemiljön (fråga 27-29); upplevelse av

att själv kunna påverka eventuella olägenheter från trafiken
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(fråga 30); upplevelse av att Vägverket kan påverka trafikmiljön

och trafiksäkerheten (fråga 32). Fråga 31 var av öppen typ, där

svaranden själv kortfattatfick redogöra för vad han/hon anser

sig kunna göra för att påverka olägenheter från trafiken. Fråga

33 var även den öppen. Den bad svaranden tala om vad Vägverket

kunde göra för att förbättra trafikmiljön och trafiksäkerheten

på Turistvägen.

2.3 Procedur

Enkäterna samt ett följebrev (appendix, bilaga 2) sändes ut via

posten. Om svar inte hade inkommit inom 2 veckor sände vi ut en

ny enkät, plus en påminnelse (appendix, bilaga 3). Om svar inte

hade inkommit inom tidsrymden av ytterligare 2 veckor så sände

vi ut ytterligare en påminnelse. Under svarstiden genomförde

Vägverket en informationsträff angående trafikproblemen vid

Turistvägen. Denna informationsträff kan ha påverkat enkät-

svaren. För att undersöka detta delade vi in inkomna enkäter i

två grupper; en grupp var enkäter inkomna före informations-

träffen, och den andra gruppen var enkäter inkomna efter infor-

mationsträffen.
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3 RESULTAT MED KOMMENTARER

3.1 Svarsfrekvens

 

Av 444 utsända enkäter fick vi in 342 användbara svar (9

oanvändbara, mer eller mindre ej ifyllda enkäter). Detta mot-

svarar en svarsprocent = 77%, vilket måste betecknas som en

mycket god svarsprocent. För att undersöka om Vägverkets infor-

mationsträff inverkat på svaren hos enkäter inkomna efter denna

träff så analyserade vi svaren för enkäter inkomna före respekw

tive efter denna träff. Svaret på en fråga (av totalt 34) visade

en signifikant skillnad, (chi-square: 16.803; P=0.01) och i

övrigt var svarsmönstren likartade för båda grupper av enkäter.

Det tycks därför inte finnas någon större anledning att miss-

tänka att Vägverkets informationsträff har lett till någon på-

taglig förändring av svaren på enkäterna.

I presentationen av resultatet kommer vi att följa enkätens upp-

läggning, dvs vi börjar med att presentera bakgrundsfaktorer,

går vidare med exponeringsfaktorer osv. Observera att N, antalet

svarande, ibland varierar beroende på att vissa personer inte

har svarat på alla frågor.

3.2 Bakgrundsvariabler

 

En jämförelse med avseende på ålder hos de som bor med adress

Turistvägen och de som bor med annan adress i Järvsö visar att

de som bor på Turistvägen är något äldre. Tabell 1 visar ålders-

fördelningen för de båda grupperna.
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Tabell 1. Ålder hos boende vid Turistvägen och annan adress

Table 1. Age distribution of those living in Turistvägen and

adjacent streets

Ålder år Turistvägen Annan adress

65-75 28 % 14.6 %

55-64 31 % 19.2 %

45-54 10 % 16.6 z

35-44 10 % 19.2 Z

25-34 14 Z 18.2 1

15-24 7 % 12.3 1

N = 29 N = 308

Ur tabell 1 kan vi se att boende med adress Turistvägen är något

äldre än boende med annan adress. Skillnaden är liten, och inte

statistiskt säkerställd.

Könsfördelningen är tämligen likartad i båda grupperna (44.1 Z

män och 55.9 z kvinnor vid Turistvägen, och 47.1 Z män och 52.9

% kvinnor på annan adress). Inte heller här är skillnaden sta-

tistiskt säkerställd.

Tiden man tillbringar i hemmet är av betydelse för i vilken grad

man utsätts för eventuella störningar från trafiken på Turist-

vägen. Tabell 2 visar tidsfördelningen för de båda grupperna.

Tabell 2. Hur många timmar vistas Du i Din bostad under ett
normalt dygn?

Table 2. How many hours of the day do you normally spend at

home?

Tid i hemmet Turistvägen Annan adress

0-6 timmar -- 1.4 Z

7-12 timmar 17.1 % 22.0 2

13-18 timmar 22.9 % 52.7 1

19-24 timmar 60.0 i 23.8 1

N = 35 N = 277

VTI RAPPORT 334



Ur tabell 2 kan vi se att personer med adress Turistvägen till-

bringar fler av dygnets timmar i hemmet, än personer med annan

adress. Skillnaden här är statistiskt säkerställd (chi-square =

21.041; p: 0.000).

En annan viktig variabel är om man har barn i hemmet eller ej.

Av de boende på Turistvägen har endast 9.4 z (4 st) barn i

hemmet, mot 31.8 z för de boende på annan adress. Skillnaden

mellan grupperna är statistiskt säkerställd (chi-square = 6.981;

p= 0.008). Vi har alltså färre barn med adress Turistvägen än

med annan adress.

Körkortsinnehav är 62.9 z för boende vid Turistvägen och 81.3 Z

för boende på annan adress. Vi har alltså färre körkortsinne-

havare med adress Turistvägen än med annan adress. (Även här är

skillnaden statistiskt säkerställd, chi-square = 6.540; p=0.011)

Tillgång till bil visar samma tendens, 67.6 z med adress Turist-

vägen har tillgång till bil, medan 89.8 z med annan adress har

tillgång till bil. (Statistiskt säkerställd skillnad, chi-square

= 13.794; p=0.000).

3.3 Exponering

 

Vi går nu över till de frågor som kartlägger hur ofta man expo-

neras inför trafiken på Turistvägen i egenskap av bilist, cyk-

list och fotgängare.

Om vi först tittar på hur ofta man befinner sig på eller i när-

heten av Turistvägen som bilist, så finner vi vissa skillnader

mellan de båda grupperna. Tabell 3 visar detta.
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Tabell 3. Hur ofta befinner Du dig på eller i närheten av

Turistvägen som bilist?

Table 3. How often do you drive a car in Turistvägen or close
to it?

Hur ofta? Turistvägen Annan adress

dagligen 41.9 42.0

någon gång i veckan 25.8 44.7

någon gång i månaden 6.5 1

någon gång per år 3.2 0.7

aldrig 22.6 5

N = 31 N = 293

Av tabell 3 framgår att ca 40 % av båda grupperna dagligen kör

eller åker bil på eller i närheten av Turistvägen. Vi kan även

se att gruppen med annan adress oftare är bilist i detta område.

Av de boende med adress Turistvägen är det drygt en femtedel

(22.6 %) som aldrig kör eller åker bil på eller i närheten av

Turistvägen, mot endast 6.5 % för gruppen med annan adress.

Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd (chi-

square = 13.349; p=0.010).

På frågan om hur ofta man är cyklist på eller i närheten av

Turistvägen fann vi endast relativt små skillnader mellan

grupperna. Skillnaderna var inte statistiskt säkerställda.

Däremot finns det relativt stora och statistiskt säkerställda

skillnader för frågan om hur ofta man är fotgängare på eller i

närheten av Turistvägen. Tabell 4 visar detta.
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Tabell 4. Hur ofta befinner Du Dig på eller i närheten av
Turistvägen som fotgängare?

Table 4. How often do you walk in Turistvägen or its surround-

ings?

Hur ofta? * Turistvägen Annan adress

dagligen 77.1 z 19.1 Z

någon gång i veckan 14.3 z 52.8 Z

någon gång i månaden 5.7 % 19.1 z

någon gång per år -- 7.4 %

aldrig 2.9 % 1.7 1

N = 35 N = 299

Av tabell 4 kan vi se att betydligt fler av de boende vid

Turistvägen dagligen är forgängare på eller i närheten av denna,

än boende med annan adress (77.1 mot 19.1 z). Skillnaden mellan

grupperna är statistiskt säkerställd (chi-square = 57.500;

p=0.000).

Sammanfattningsvis kan vi säga att de som bor med adress Turist-

vägen oftare är fotgängare, och mindre ofta är bilister på eller

i närheten av Turistvägen. Detta bör ha betydelse för vilken

eller vilka typer av eventuella besvär som man upplever av tra-

fiken. Som fotgängare upplever man troligtvis buller och luft-

föroreningar i högre grad än som bilist. Som bilist kan man tro-

ligen uppleva framkomlighetsproblem och parkeringsproblem snar-

are än buller och luftförorenings problem.

3.4 Upplevda besvär av trafiken

De två följande frågorna syftar till att kartlägga upplevda

besvär avtrafiken på Turistvägen, både vad gäller tidpunkt på

året och på dygnet. Frågorna har även ett annat syfte, nämligen

att vara en slags kontrollfrågor. De som bor med adress Turist-
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vägen bör rimligen uppleva högre grad av besvär än de som bor

längre ifrån Turistvägen, dvs de bör i lägre grad svara att de

inte är besvärade av trafiken. Om så inte är fallet bör metodens

giltighet ifrågasättas.

Om vi först tittar på frågan om trafiken på Turistvägen är mest

besvärande under någon tidpunkt på året så finner vi vissa

skillnader mellan grupperna. Tabell 5 visar detta.

Tabell 5. Finns det någon tid på året då Du tycker att trafiken

på Turistvägen är mest besvärande?

Table 5. Is there any period of the year when you find the

traffic in Turistvägen particularly disturbing?

Tid på året Turistvägen Annan adress

vintern 6.1 % 12.7 Z

våren 0.0 z 2.5 %

sommaren 51.5 2 40.5 %

hösten 3.0 i 4 %

ingen skillnad 27.3 1 9.5 %

inte besvärad 12.1 1 34.5 1

N = 33 N = 284

Tabell 5 visar tydligt att båda grupperna upplever sommaren som

den mest besvärliga tiden på året, medan vår och höst förefaller

tämligen problemfria. Vi ser även att nästan 3 gånger så många

(34.5 Z mot 12.1 %) boende på annan adress än Turistvägen uppger

att de inte är besvärade av trafiken. Skillnaden mellan grupp-

erna är statistiskt säkerställd (chi-square = 18.938; p= 0.002).

Nästa fråga avsåg om det fanns någon tid på dygnet då trafiken

upplevdes som särskilt besvärande. Tabell 6 visar detta.
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Tabell 6. Finns det någon tidpunkt på dygnet när Du tycker att
trafiken på Turistvägen är mest besvärande?

Table 6. Is there any special time of the day when you find

the traffic in Turistvägen particularly disturbing?

Tidpunkt Turistvägen ' Annan adress

06.00-09.00 0.0 z 0.3 2

09.01-15.00 13.8 % 13.6 z

15.01-18.00 9 z 26.9 Z

18.01-22.00 6.9 % 2.4 2

22.01-06.00 17.2 Z 0.3 1

ingen skillnad 41.4 x 16.8 1

inte besvärad 13.8 z 39.5 1

N = 29 N = 286

Utifrån tabell 6 kan vi se att båda grupperna upplever mycket

små eller inga besvär morgontid (06.00-09.00). De som bor med

adress Turistvägen upplever vissa problem under dagtid (0901-

15.00) och under natt (22.01-06.00), medan de flesta (41.4 Z)

inte upplever någon skillnad. För gruppen med annan adress upp-

lever man mest besvär under eftermiddagen (15.01-18.00). Vi kan

även här notera att betydligt fler med annan adress än Turist-

vägen uppger att de inte är besväradexav trafiken. Skillnaden

mellan grupperna är statistiskt säkerställd (chi-square =

58.630; p: 0.000).

3.5 Hastigheter, buller, vibrationer och luftföroreningar

Nästa avsnitt med frågor inriktar sig på individernas upplevel-

ser av trafiken på Turistvägen, exempelvis hur fort man kör, hur

mycket buller, vibrationer, luftföroreningar man tycker det

förekommer. Här är det rimligt att förvänta sig att de som bor

med adress Turistvägen i högre grad upplever buller, vibrationer

och luftföroreningar. Dels på grund av att de bor närmare tra-

fiken, dels på grund av att de vistas längre tid i hemmet, dels

beroende på att de oftare vistas ute som fotgängare på eller i

närheten av Turistvägen.
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Vi börjar med frågan om upplevelsen av trafikens hastighet på

Turistvägen. Hastighet hos trafiken måste här ses som något

centralt, som påverkar buller, vibrationer, luftföroreningar och

olycksrisker. Vi kan först konstatera att såväl boende vid

Turistvägen som boende med annan adress är överens om att man

kör fort på Turistvägen. Det finns vissa skillnader mellan

grupperna, men dessa är inte signifikanta. Tabell 7 visar upp-

levelsen av hastigheten på Turistvägen.

Observera att resultaten i tabellen nedan och följande tabeller

återges för den använda sjugradiga skalan. I den statistiska

analysen för denna variabel och alla följande variabler, har

denna skala omvandlas till en tregradig skala genom hopslagning

av klasserna 1 och 2 (nya klassen 1), 3,4,5 (nya klassen 2) och

6 och 7 (nya klassen 3). Detta har gjorts för att få tillräck-

ligt många observationer i varje klass. Eljest blir den statis-

tiska analysen alltför osäker.

Tabell 7. Hur fort tycker Du att man kör på Turistvägen?

Table 7. What is your opinion of the speeds in Turistvägen?

Upplevd hastighet Turistvägen Annan adress

1. mycket långsamt 0.0 % 1.3 %

2 .0 2 1.7 1

3 .9 i 8.4 Z

4. 20.6 1 35.8 %

5 23.5 % 25.1 i

6 8.8 2 10.4 2

7. mycket fort 44.1 Z 17.4 1

N = 35 N = 299

Av tabell 7 kan vi utläsa att relativt många individer tycker

att man kör mycket fort på Turistvägen. De som bor längs vägen

bör rimligen ha störst erfarenhet av trafiken, och av dem anser

44.1 z att man kör mycket fort på Turistvägen. Detta tyder på
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att de som bor med adress Turistvägen även bör uppleva buller,

vibrationer och luftföroreningar i högre utsträckning än de som

inte bor på denna adress. Att så är fallet framgår av tabellerna

8, 9 och 10. Tabell 8 visar upplevelser av buller.

Tabell 8. Tycker Du att bullret från trafiken på Turistvägen är
besvärande?

Table 8. Are you disturbed by the noise from Turistvägen?

Bullerbesvär Turistvägen Annan adress

1. inte alls 2.9 z 47.8 %

2 5.7 z .5 z

3 2.9 z .5 %

4. 31.4 7 15.6 z

5 .7 z 6.4 %

6 .6 z .4 z

7. i hög grad 42.9 2 9.8 Z

N = 35 N = 295

Tabell 8 visar tydligt att boende vid Turistvägen upplever mer

besvär av buller än boende på annan adress. 42.9 Z anser att

bullret är i hög grad besvärande, jämfört med 9.8 z för boende

på annan adress. Skillnaden mellan grupperna i upplevt besvär av

buller är statistiskt säkerställd (chi-square = 44.560;

p=0.000).

Tabell 9 visar upplevelser av vibrationer eller skakningar från

trafiken.
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Tabell 9. Tycker Du att vibrationer eller skakningar från tra-
fiken på Turistvägen är besvärande?

Table 9. Are you disturbed by vibrations from the traffic in

Turistvägen?

Besvär av vibrationer Turistvägen Annan adress

1. inte alls 14.3 Z 56.8 %

2 6 % .8 2

3 6 % .1 1

4. 17.1 z 13.3 %

5 8.6 Z 6.1 z

6 11.4 % .7 i

7. i hög grad 31.4 z 7.1 Z

N = 35 N = 294

Av tabell 9 framgår i stort sett samma mönster som gäller

bullerproblemet. De som bor med adress Turistvägen upplever även

här problem i högre grad, och 31.4 z anser att de besväras av

vibrationer eller skakningar i hög grad. Skillnaden mellan

grupperna i upplevelsen av vibrationer eller skakningar är sta-

tistiskt säkerställd (chi-square = 34.907; p= 0.000).

Tabell 10 visar upplevelser av luftföroreningar.

Tabell 10. Tycker Du att luftföroreningarna (avgaser, damm och

smuts) från trafiken på Turistvägen är besvärande?

Table 10. Do you sufferfrom the pollution (exhaust fumes, dust

and dirt) from Turistvägen?

Besvär av luftför. Turistvägen Annan adress

1. inte alls -- 39.7 %

2 .6 z 9.8 2

3 .7 2 10.4 i

4. 11.4 2 12.5 2

5 2.9 i .4 2

6 20.0 i .7 1

7. i hög grad 51.4 1 14.5 %

N = 35 N = 297

VTI RAPPORT 334



17

Tabell 10 visar samma mönster som gällde för upplevelser av

buller och vibrationer, fast något mer uttalat. 51.4 % av de

boende med adress Turistvägen anser att luftföroreningar från

trafiken är i hög grad besvärande. Skillnaden mellan grupperna

är statistiskt säkerställd (chi-square=50.445; p=0.000).

Sammanfattningsvis upplever man att trafiken på Turistvägen

håller hög hastighet och några konsekvenser av detta är buller,

vibrationer eller skakningar och luftföroreningar. Om detta

resultat stämmer väl överens med registreringar av hastigheter,

buller, vibrationer och luftföroreningar så bör en lämplig

första åtgärd vara att dämpa hastigheten på trafiken.

3.6 Stress och begränsad framkomlighet

Nästa grupp av frågor behandlar upplevda effekter av trafiken på

Turistvägen. En hög trafikintensitet kan bland annat medföra

ökad stress och minskad framkomlighet. På vilket sätt trafiken

påverkar individer beror bland annat på om individerna själva

åker bil, går eller cyklar i trafiken. Vi börjar med att titta

på individernas upplevelser av trafiken som fotgängare. Tabell

11 visar fotgängares upplevelse av stress förknippad med tra-

fiken på Turistvägen.
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Tabell 11. När Du befinner Dig som fotgängare på eller i när-
heten av Turistvägen, känner Du Dig då stressad av
trafiken?

Table 11. When walking in Turistvägen or in its surroundings,

do you suffer from stress due to the traffic?

Stressad fotgängare? Turistvägen Annan adress

1 inte alls 11.4 % 36.4 %

2 6 z 7.6 z

3 6 % 11.9 %

4 17.1 2 15.9 z

5. 11.4 2 .9 2

6 14.3 % .3 Z

7 i hög grad 25.7 $ 10.3 2

8. Ej fotgängare 2.9 % 1.9 1

N = 35 N = 302

Av tabell 11 kan vi se att man uppenbarligen upplever stress av

trafiken på Turistvägen. 25.7 Z av de som bor med adress Turist-

vägen upplever stress i hög grad. Vi kan även se att det finns

en tendens till att de som bor vid Turistvägen upplever mer

stress än de som bor på annan adress. Detta kan vara en effekt

av exponeringen. Vi konstaterade ju tidigare att de som bor vid

Turistvägen i högre utsträckning var fotgängare än boende på

annan adress (se tabell 4). Skillnaden i upplevd stress mellan

grupperna är statistiskt säkerställd (chi-square: 13.570; p:

0.001).

Tabell 12 visar upplevelser av att man som fotgängare får en

begränsad framkomlighet på grund av trafiken, eller att trafiken

utgör ett hinder för de aktiviteter man vill utföra.
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Tabell 12. När Du befinner Dig som fotgängare på eller i
närheten av Turistvägen, tycker Du då att trafiken
begränsar Din framkomlighet?

Table 12. When walking in Turistvägen or in its surroundings,

do you feel obstructed by the traffic?

Begränsad framkomlighet Turistvägen Annan adress

1. inte alls 10.3 Z 33.3 z

2 10.3 Z 13.5 Z

3 10.3 % 13.2 °

4. 27.6 z 14.6 z

5 3.4 Z 12.8 2

6 17.2 z 5.2 1

7. i hög grad 20.7 Z .3 2

N = 29 N = 288

Av tabell 12 kan vi se att boende vid Turistvägen i högre grad

tycker att trafiken begränsar deras framkomlighet. Här är skill-

naden mellan grupperna statistiskt säkerställd (chiåsquare =

15.558; p=0.000). Detta kan bero på att de boende vid Turist-

vägen oftare är fotgängare, och därför har en bättre uppfattning

av trafikhinder. Det kan även vara så att de som bor vid Turist-

vägen utför andratyper av uppgifter\(exempelvis försöker sam-

tala med andra utomhus, eller gå på motionspromenader) än de som

bor på annan adress (vilka kanske enbart uppsöker affärerna som

ligger längs vägen). Bägge förklaringarna kan givetvis även sam-

verka.

Tabell 13 och 14 visar stress och upplevelser av begränsad fram-

komlighet i egenskap av bilist.
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Tabell 13. När Du är bilist på eller i närheten av Turistvägen,

känner Du Dig då stressad av trafiken?

Table 13. When driving in Turistvägen or close to it, do you

suffer from stress due to the traffic?

Stressad bilist? Turistvägen Annanadress

1 inte alls 24.1 z 32.2 x

2 6.9 % 11.8 i

3 0.0 Z 11.4 1

4 20.7 Z 10.7 2

5. 3.4 z .0 7

6 10.3 z .2 2

7 i hög grad 17.2 Z .6 1

8. Ej bilist 17.2 Z 12.1 2

N = 29 N = 289

Av tabell 13 kan vi se att det finns en tendens för boende vid

Turistvägen att uppleva högre grad av stress när de kör eller

åker bil på eller i närheten av Turistvägen. Skillnaden är dock

liten och inte statistiskt säkerställd. Från det tidigare resul-

tatet vet vi att de som bor med adress Turistvägen kör eller

åker bil i mindre utsträckning på eller i närheten av Turist-

vägen, jämfört med boende på annan adress. Detta kan ha något

samband med resultatet som vi ser i tabell 13. Ett möjligt sam-

band är att den höga trafikintensiteten (under viss tid av året)

på Turistvägen leder till en stressande trafikmiljö, och att

vissa kategorier av människor därför undviker att köra bil i

denna miljö. En annan möjlighet är att vi har en speciell grupp

av människor som bor vid Turistvägen, (exempelvis människor utan

barn, se sidan 9). Om någon av dessa förklaringar är korrekta

kan vi inte uttala oss om i denna studie, för detta krävs en

annan typ av undersökningsmetodik.

Tabell 14 visar upplevelser av begränsad framkomlighet som

bilist.
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Tabell 14. När Du är bilist på eller i närheten av Turistvägen,
tycker Du då att trafiken begränsar Din framkomlig-
het?

Table 14. When driving in Turistvägen or close to it, do you
feel obstructed by the traffic?

Begränsad framkomlighet? Turistvägen Annan adress

1. inte alls 9.5 z 30.9 Z

2 23.8 % 12.5 Z

3 .8 z 14.1 z

4. .5 % 14.5 %

5 19.0 1 11.7 x

6 19.0 i 6 %

7. i hög grad 14.3 i 8 Z

N = 21 N = 256

Vi kan se av tabell 14 att det finns en tendens till att boende

vid Turistvägen upplever begränsad framkomlighet i högre om-

fattning än boende vid annan adress. Skillnaden här är dock

alltför liten för att vara statistiskt säkerställd. Förmodligen

påverkas detta resultat av att färre av de boende vid Turist-

vägen kör bil. I vilken riktning denna påverkan går kan vi inte

dra några slutsatser om.

Nästa två frågor (fråga 21 respektive 22) berör upplevd stress

och begränsad framkomlighet som cyklist på eller i närheten av

Turistvägen. Resultaten pekar i samma riktning även där, dvs de

som bor med adress Turistvägen har en tendens till att uppleva

mer stress och högre grad av begränsad framkomlighet. Skillna-

derna är dock inte tillräckligt stora för att vara statistiskt

säkerställda.

3.7 Olycksrisker

 

Nästa grupp av frågor behandlar upplevd olycksrisk och oro eller

ängslan för olyckor förknippade med trafiken på Turistvägen. Vi

börjar med bedömningen av olycksrisken på Turistvägen. Tabell 15

visar detta.
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Tabell 15. Om Du jämför olycksriskerna för olika vägar i Järvsö,
tycker Du då att Turistvägen är säkrare eller farlig-

are än andra vägar?

Table 15. If you compare the accident risks of different roads

in Järvsö, do you consider Turistvägen to be safer or

more dangerous than other roads?

Relativ olycksrisk Turistvägen Annan adress

1. T-vägen mkt säkrare 0.0 % 1.4 %

2. 0.0 Z 1.0 2

3. 6.3 Z 18.0 1

4. ingen skillnad 9.4 z 19.0 i

5. 6.3 1 16.3 2

6. 40.6 z 18.6 2

7. T-vägen mkt farligare 37.5 1 25.8 1

N = 32 N = 295

Av tabell 15 framgår dels att bägge grupperna är överens om att

olycksrisken för Turistvägen är högre än för andra vägar i

Järvsö. Det framgår även att de som bor med adress Turistvägen

har en tendens till att värdera olycksrisken som högre. Tenden-

sen är statistiskt säkerställd (chi-square: 13.295; p: 0.001).

Oro för att barnen ska råka ut för trafikolyckor berörs av nästa

frågor, men på grund av det låga antalet barn med adress Turist-

vägen så är det statistiska underlaget för litet för att tillåta

analys av materialet. Vi går därför vidaremed oro för egna

olyckor eller olyckstillbud. Tabell 16 visar oro för att själv

råka ut för olyckor eller tillbud på Turistvägen.
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Tabell 16. Oroar Du Dig för att Du ska råka ut för olyckor eller

olyckstillbud när Du är i närheten av eller på
Turistvägen?

Table 16. Are you afraid of having accidents or near-accidents
in Turistvägen or close to it?

Oro själv T-vägen Turistvägen Annan adress

1. inte alls 26.5 Z 38.6 Z

2 11.8 2 10.4 %

3 2.9 % 11.4 %

4. .9 % 13.8 %

5 8.8 1 11.4 Z

6 14.7 i 5.4 %

7. i hög grad 32.4 2 .1 i

N = 34 N = 298

Från tabell 16 kan vi se att de boende med adress Turistvägen

uppvisar en tendens till att vara mer oroliga för olyckor och

olyckstillbud än boende på annan adress. Denna tendens är sta-

tistiskt säkerställd (chi-square = 23.272; p= 0.000). Här måste

vi komma ihåg att de boende på Turistvägen respektive annan

adress har olikartad exponering inför trafikmiljön. Vi har fler

fotgängare och färre bilister på Turistvägen, och därför måste

resultaten tolkas med viss försiktighet. Vi kan inte säkert säga

att olycksrisken är större på Turistvägen eftersom olycksrisken

varierar med typ av transportsätt (bil, cykel, eller som gå-

ende).

För att i någon mån kunna avgöra om trafikmiljön på Turistvägen

orsakar oro för olyckor så ställde vi även en fråga om oro för

olyckor för andra vägar i Järvsö. Om olycksrisken är högre för

Turistvägen så ska detta naturligtvis framgå av svaren på denna

fråga. Tabell 17 visar detta.
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Tabell 17. Oroar Du Dig för att Du ska råka ut för olyckor eller
olyckstillbud när Du är i närheten av andra vägar i
Järvsö än Turistvägen?

Table 17. Are you afraid of having accidents or near-accidents
in other roads in Järvsö?

Oro andra vägar Turistvägen Annan adress

1. inte alls 42.4 z 42.4%

2 21.2 z 19.2 Z

3 9.1 1 14.1 1

4. 18.2 z 13.1 z

5 3.0 1 .1 %

6 -- .O 1

7. i hög grad 6.1 Z .0 z

N = 33 N = 297

Av tabell 17 framgår att bägge grupperna värderar olycksrisker

för andra vägar på ett nästan identiskt sätt (det finns ingen

statistiskt säkerställd skillnad mellan gruppernas värdering).

Detta är naturligtvis positivt, och kan tas som ett tecken på

att bedömningen av olycksrisken på Turistvägen inte är sned-

vriden på grund av olikartade värderingar av miljön. Vi kan även

jämföra resultatet i tabell 17 med resultatet i tabell 16. Det

finns en tendens till att man oroar sig i högre grad för olyckor

och olyckstillbud när det gäller Turistvägen. Särskilt uttalad

är denna tendens för den grupp som själv bor vid Turistvägen.

3.8 Värderingar av miljön

 

Nästa avdelning av frågor har att göra med hur man värderar

Turistvägens gatumiljö, och hur man tycker att trafiken påverkar

boendemiljön. Första frågan berör trivsamheten hos Turistvägens

gatumiljö. Tabell 18 visar resultaten.
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Tabell 18. I vilken omfattning tycker Du att Turistvägen kan

kallas en "trivsam gatumiljö"?

IEEÅELÅ§° T0 what extent do you consider Turistvägen to be a
"pleasant traffic and living environment"?

Trivsam gatumiljö? Turistvägen Annan adress

1. inte alls 48.5 Z 30.4 Z

2 24.2 z 16.7 z

3 12.1 z 14.3 z

4. 0.0 % 22.2 1

5 0.0 Z 9.9 x

6 3.0 z .7 %

7. i hög grad 0.0 z 3.8 1

N = 33 N = 293

Av tabell 18 kan vi se att den absoluta majoriteten i båda

grupperna värderar trivsamheten i Turistvägens gatumiljölågt.

Speciellt uttalat är detta för de som bor med adress Turist-

vägen. Skillnaden mellan gruppernas värderingar är dock inte

statistiskt säkerställda.

Tabell 19 visar i vilken grad man tycker att trafiken på

Turistvägen påverkar boendemiljön positivt.
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Tabell 19. Tycker Du att Din egen boendemiljö påverkas positivt
av trafiken på Turistvägen?

Table 19. Do you believe that your own living environment is
influenced in a positive way by the traffic in

Turistvägen?

Positiv påverkan? Turistvägen Annan adress

1 inte alls 52.9 z 49.3 %

2 11.8 Z 2.7 Z

3 2 9 2 3.0 i

4 2.9 1 5.1 Z

5. 2 9 1 2.0 2

6 2 9 2 0.7 Z

7 i hög grad -- 2.0 Z

8. vet ej 23.5 % 35.1 1

N = 34 N = 296

Här kan vi se att majoriteten i båda grupperna anser att tra-

fiken inte påverkar boendemiljön positivt. Skillnaden mellan

grupperna är inte statistiskt säkerställd. Något förvånande är

den relativt höga proportionen vet ej svar. Detta kan tyda på

att frågan är svår att ta ställning till, eller oklar i största

allmänhet.

Tabell 20 visar på sätt och vis spegelbilden av tabell 19. Finns

negativ påverkan via trafiken?

VTI RAPPORT 334



27

Tabell 20. Tycker Du att Din egen boendemiljö påverkas negativt

. av trafiken på Turistvägen?

Table 20. Do you consider your own living environment to be

influenced in a negative way by the traffic in

Turistvägen?

Negativ påverkan? Turistvägen Annan adress

1. inte alls 6.1 % 55.5 %

2 6.1 Z 3.0 %

3 3.0 % 2.3 %

4 9.1 z 4.0 %

5. 12.1 z 2.7 %

6 12.1 Z 1.0 Z

7. i hög grad 36.4 % 4.0 %

8. vet ej 15.2 2 27.4 z

N = 33 N = 299

Här ser vi relativt stora skillnader i uppfattningar om negativ

påverkan av boendemiljön, beroende på var de som svarar själva

bor. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd

(chi-square = 68.916; p= 0.000). Vi ser även att proportonen vet

ej svar är något lägre än i föregående fråga. Detta kan tolkas

som att det är lättare att avgöra om det förekommer negativ

påverkan, än om det förekommer positiv påverkan.

3.9 Påverkansmöjligheter

 

Följande frågor (fråga 30 - 32) syftar till att undersöka de

boendes 'uppfattning om i vilken grad och hur de själva och väg-

verket kan påverka olägenheter från trafiken på Turistvägen.

Tabell 21 visar de svarandes uppfattning om sin egen förmåga att

göra något åt olägenheterna.
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Tabell 21. Kan Du göra något för att undvika eller motverka
olägenheter från trafiken på Turistvägen?

Table 21. Is there anything you can do to avoid or counteract

the inconveniences from the traffic in Turistvägen?

Egen påverkan? Turistvägen Annan adress

1. inte alls 78.6 z 45.1 %

2 7.1 i 6.7 i

3 3.6 i 4.6 i

4 0.0 i 3.9 i

5. 0.0 i 3.2 2

6 0.0 2 1.1 Z

7. i hög grad 3.6 2 3.9 %

8. upplever inga

olägenheter 7.1 % 31.7 %

N = 28 N = 284

Här kan vi se att majoriteten i bägge grupperna anser att de har

små möjligheter att själva påverka eller motverka de olägenheter

som trafiken innebär. Mest markant är detta för de som själva

bor med adress Turistvägen, dock inte tillräckligt markant för

att vara statistiskt säkerställt.

Efter detta följde en öppen fråga (fråga 31) där personer som i

någon grad angett att de själva kunde motverka olägenheter från

trafiken ombads att kortfattat skriva ned vad man kan göra. Vi.

behandlar enbart svar av boende med adress Turistvägen, eftersom

de är den egentliga målgruppen för studien.

Av totalt 37 inkomna enkäter svarade 6 personer på denna fråga.

Av dessa svar innebar 2 stycken flyttning från Turistvägen, 2

att man skulle protestera mot den nuvarande situationen, 1 att

man skulle påverka politikerna i denna fråga, och slutligen

innebar 1 svar att man skulle skapa fler parkeringsplatser för

att åtgärda parkeringsproblemet.
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Tabell 22 visar i vilken grad man anser att Vägverket kan göra

något åt olägenheterna från trafiken.

Tabell 22. Anser Du att Vägverket kan göra något för att för-
bättra trafikmiljön eller trafiksäkerheten på Turist-

vägen?

Table 22. Do you believe that the Swedish Road Administration
can improve the traffic environment or road safety in

Turistvägen?

Kan Vägverket? Turistvägen Annan adress

1. inte alls 3.2 Z 3.9 %

2 3.2 z 3.5 %

3 0.0 z 2.1 Z

4 9.7 2 9.2 i

5. 3.2 1 8.5 1

6 6.5 z 5.7 i

7. i hög grad 67.7 2 48.4 1

8. nöjd med miljön 6.5 1 18.7 2

N 2 31 N = 283

Vi kan här se att det tycks vara en tämligen allmän uppfattning

att Vägverket kan åtgärda de olägenheter som trafiken på Turist-

vägen orsakar. Det finns återigen en tendens att de som bor vid

Turistvägen i högre grad än andra tycker att detta är Vägverkets

uppgift att åtgärda. Tendensen var inte statistiskt säkerställd.

Vad tycker man då att Vägverket ska göra? På denna öppna fråga

(fråga 33) fick vi någon form av svar från 25 av totalt 37 svar-

ande. Förslagen varierar på många sätt, från förslag om konkreta

åtgärder till mer allmänna synpunkter. Vi ska nedan återge

själva innebörden i dessa svar.

Det vanligast förslaget var att man bör flytta trafiken utanför

samhället (16 svar). Av dessa 16 förslag betonade 4 personer att

det är den tunga trafiken som är problemet och att man åtmin-

stone borde få den trafiken att gå utanför samhället.
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9 personer ansåg att man måste sänka hastigheten genom sam-

hället, antingen genom ökad övervakning eller genom andra

åtgärder.

6 personer ansåg att man måste göra något åt alla felparkerare,

antingen genom att skärpa Övervakningen eller genom att skapa

nya parkeringsplätser.

4 personer ville ha förbättrade trottoarer.

1 person ville ha bättre kontroll över förbjudna utfarter.

3.10 Vad samvarierar med trivsamheten hos miljön?

För att utreda denna frågeställning utförde vi en stegvis multi-

pel regressionsanalys (Stepwise regression, forward and back-

ward, SAS User's Guide, sidan 764) med bedömningen av trivsam-

heten hos Turistvägens gatumiljö som beroende variabel (fråga

27). Oberoende variabler var: bedömning av hastigheterna på

Turistvägen (fråga 13), bedömningarna av buller, vibrationer,

luftföroreningar (fråga 14-16), bedömningarna av stress och

begränsad framkomlighet som fotgängare, bilist, cyklist (fråga

17-22), olycksrisken på Turistvägen i relation till andra vägar

i Järvsö (fråga 23), oro för att själv råka ur för olyckor eller

olyckstillbud på eller i närheten av Turistvägen (fråga 25), och

slutligen bedömningarna av i vilken grad man själv eller Vägver-

ket kan påverka olägenheterna från trafiken på Turistvägen

(fråga 30 och 32).

Resultatet av denna analys Visade att fyra av dessa oberoende

variabler inkluderades i regressionsmodellen. Dessa var: Oro för

att själv råka ut för olyckor eller olyckstillbud på eller i

närheten av Turistvägen (F=44.86; p=0.0001); bedömningen av

stress som fotgängare på eller i närheten av Turistvägen

(F=9.8631; p=0.0021); bedömningen av i vilken grad man själv kan

undvika eller motverka olägenheter från trafiken på Turistvägen

(F=6.6663; p=0.0109), och bedömningen av hastigheterna på

Turistvägen (F=2.2145; P=O.1391).
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4 DISKUSSION

Undersökningen visar att Järvsöborna i allmänhet anser att tra-

fiken på Turistvägen medför ett antal olägenheter. De största

problemen upplever de som bor längs Turistvägen, vilket tyder på

att trafiken även ger upphov till ett boendeproblem.

De problem man upplever är höga hastigheter, buller, vibrationer

eller skakningar, luftföroreningar. Man upplever även stress och

begränsad framkomlighet i viss utsträckning. Man anser att

Turistvägen ger upphov till högre olycksrisker än andra vägar i

Järvsö, och man oroar sig i viss grad för att råka ut för olyc-

kor eller olyckstillbud. Vad gäller möjligheterna att själva

kunna påverka eller motverka det negativa inflytandet från tra-

fiken på Turistvägen så är man tämligen pessimistisk. Däremot

anser majoriteten av de tillfrågade att Vägverket kan förbättra

trafikmiljön. Det vanligaste förslaget till förbättring innebär

att man flyttar trafiken utanför samhället.

En jämförelse mellan resultaten i denna undersökning och Apple-

yards undersökningar visar på en del likheter. Ett resultat från

Appleyards studier var att hög trafikvolym är förknippat med

fler hyresbostäder och färre barn. Utifrån denna studie kan vi

enbart uttala oss om antalet barn, och här får Appleyards hypo-

tes stöd. Exakt vad detta beror på kan vi inte svara på här. Det

kan röra sig om selektionsfaktorer, exempelvis en hög proportion

pensionärslägenheter vid Turistvägen, eller att området är gam-

malt och befolkat av äldre människor vars barn har flyttat ut,

eller att barnfamiljer undviker området på grund av trafiken.

Ett annat resultat från Appleyards studier var att säkerhets-

problem eller oro för olyckor och olyckstillbud ökade med ökad

trafikmängd. Denna undersökning ger även stöd åt denna hypotes.

Denna studie berörde delvis andra faktorer än de som togs upp av

Appleyard. Ett sådant resultat var att de tillfrågade upplevde

låg grad av egen kontroll över olägenheterna i sin miljö. Andra

studier (exempelvis Seligman, 1975; Abramson, Seligman &
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Teasdale, 1978) har visat att brist på möjligheter att påverka

viktiga händelser i miljön kan leda till passivitet och en nega-

tiv attityd mot miljön. Det finns alltså skäl att inkludera

denna kontroll- eller inflytandevariabel i studier av mänsklig

miljö. Det kan förhålla sig så att egenskaperna i en yttre miljö

inte är av avgörande betydelse, utan att det snarare är männi-

skors bedömningar av i vilken grad de kan kontrollera viktiga

aspekter i denna miljö som har avgörande betydelse för hur de

tänker, handlar och känner inför miljön. Det tycks alltså finnas

skäl att närmare utreda och specificera denna kontrollvariabel.

Ökad kunskap om vilka negativa aspekter som människor vill ha

ökad kontroll över skulle göra det möjligt att skapa miljöer som

i högre grad är anpassade efter människors behov och inten-

tioner.

En viktig konsekvens av detta är att det borde finnas enkla möj-

ligheter för människor att framföra synpunkter på och påverka

trafikmiljön. Varje bostadsområde skulle exempelvis kunna ha en

miljöansvarig person som kan hålla kontaktenmed rätt instans.

I denna studie fann vi att trafikens hastighet även samvarierade

med bedömningen av miljön. I sina studier tar Appleyard enbart

upp trafikvolymen som en orsak till diverse reaktioner mot

miljön. Utifrån denna studie förefaller det viktigt att titta på

andra egenskaper hos ett trafikflöde än enbart trafikvolymen.

Det förefaller rimligt att anta att bedömningar av fara för

olyckor och olyckstillbud bör öka när trafikens hastighet ökar

(och övriga faktorer är konstanta). Det förefaller även rimligt

att buller, luftföroreningar mm ökar när trafikens hastighet

ökar. Förutom att även titta på hastigheten så förefaller det

även rimligt att ägna uppmärksamhet åt vilken typ av trafik det

rör sig om. Det förefaller rimligt att anta att stora tunga for-

don (exempelvis långtradare) bedömms innebära högre risker än

personbilar, och orsakar mer buller luftföroreningar etc. Här

förefaller det viktigt att närmare analysera vilka egenskaper

som olika trafikflöden har, och relatera dessa egenskaper till

människors reaktioner inför miljön.
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Bilaga 1

. Vilket är är Du född?

. Kön?

F1
L-J Man

7-] .

l-J KV1nna

Hur många timmar vistas Du i Din bostad under ett normalt

dygn?

. Har Du barnunder 18 år i Ditt hushåll?

[-7

L-J Nej

[-1

L-J Ja, antal . . . . . ..

. Har Du körkort för bil?

FT
L-J Nej

l_|

L-J Ja

Har Du tillgång till bil?

L___| Nej

[1 Ja



Bilaga 1

2

I följande avsnitt skulle vi vara tacksamma om Du svarar på

några frågor som gäller Din uppfattning om trafiken på Turist-
vägen.

Det är alltså Din uppfattning vi är intresserade av, inte hur
"folk i allmänhet" kan tänkas uppfatta de saker vi frågar om.

Det finns alltså inte några svar som är "rätt" eller "fel", utan
det är Din personliga uppfattning som vi är intresserad av.

8. Hur ofta befinner Du dig på eller i närheten av Turistvägen
som bilist?

dagligen

någon gång i veckan

någon gång i månaden

någon gång per år

[3
[l

E]
E]

E]

aldrig

(Sätt kryss för ett alternativ)

k
o :iur ofta befinner Du dig på eller i närheten av Turistvägen

om cyklist?Vi

dagligen:

någon gång i veckan

någon gång i månaden

någon gång per år

[3
E]

E]
E]

E]

aldrig

(Sätt kryss för ett alternativ)

10. Hur ofta befinner Du Dig på eller i närheten av Turistvägen

som fotgängare?

dagligen

någon gång i veckan

någon gång i månaden

någon gång per år

E]
E]

[l
E]

E]

aldrig

(Sätt kryss för ett alternativ)



Bilaga 1
3

11. Finns det någon tid på året då Du tycker Duatt trafiken på
Turistvägen är mest besvärande?

vintern

våren

sommaren

hösten

ingen skillnad

D
E
]
D
E
]
[
1
D

jag är inte besvärad av trafiken

(Sätt kryss för ett alternativ)

12. Finns det någon tidpunkt på dygnet när Du tycker att
trafiken på Turistvägen är mest besvärande?

morgon (6.00-9.00)

dagtid (9.00-15.00)

eftermiddag (15.00-18.00)

kväll (18.00-22.00)

natt (22.00-6.00)

ingen skillnad

[
J
D
D
D
D
E
J
D

jag är inte besvärad av trafiken

(Sätt kryss för ett alternativ)

I nästa avsnitt ställer vi ett antal frågor om trafiken på

Turistvägen. Du kommer att få svara genom att kryssa för ETT
alternativ i den svarsskala som följer med varje fråga. Om Du

tittar på fråga 13, så ser Du ett exempel på en sådan skala. I
fråga 13 vill vi veta hur fort Du tycker att man kör på Turist-
vägen. Om Du tycker att man inte alls kör fort så sätter Du ett

kryss i ruta 1. Om Du anser att man kör mycket fort på Turist-
vägen så sätter Du ett kryss i ruta 7. Om Du anser att man

varken kör fort eller långsamt så sätter Du ett kryss i ruta 4,
och så Vidare.



Bilaga 1
4

13. Hur fort tycker Du att man kör på Turistvägen?

mycket mycket

långsamt fort

1 2 3 4 5 6 7

F1 F1 F_I F1 F7 F_l F1
|_l |__I |_J I__J L_J LJ |__J

(Sätt kryss för ett alternativ)

14. Tycker Du att bullret från trafiken på Turistvägen är

besvärande?

inte i hög
alls _ grad

1 2 3 4 5 6 7

B [3 B B E] E EJ

(Sätt kryss för ett alternativ)

15. Tycker Du att vibrationer eller skakningar från trafiken på
Turistvägen är besvärande?

inte i hög
alls ' grad

1 2 3 4 5 6 7

F1 F1 F1 F1 F1
LJ LJ LJ LJ. E:] E] LJ

(Sätt kryss för ett alternativ)

16. Tycker Du att luftföroreningarna (avgaser, damm och smuts)

från trafiken på Turistvägen är besvärande?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

D E G E E] B [3

(Sätt kryss för ett alternativ)
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17. När Du befinner Dig som fotgängare på eller i närheten av

Turistvägen, känner Du Dig då stressad av trafiken?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 ' 5 6 ' 7

F1 F1 F1 F1 F1 F1 ' F1
L__J L_| LI LJ LJ LJ LJ

(Sätt kryss för ett alternativ)

[:] Jag är aldrig fotgängare på eller i närheten av Turistvägen.
(Gå Vidare till fråga 19).

18. När Du befinner Dig som fotgängare på eller i närheten av
Turistvägen, tycker Du då att trafiken begränsar Dinfram-

komlighet?

inte i hög

alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F1 F1 [-1 F1 F1I_I LJ LJ D - D |_l l_l

(Sätt kryss för ett alternativ)

19. När Du är bilist på eller i närheten av Turistvägen, känner

Du Dig då stressad av trafiken?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5' 6 7

r-1 r 1 F1 F1 F1 F1 F1
LJ LJ LJ LJ LJ l_J l_J

(Sätt kryss för ett alternativ)

[:] Jag kör aldrig bil på eller i närheten av Turistvägen.
(Gå vidare till fråga 21).
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20. När Du är bilist på eller i närheten av Turistvägen, tycker
Du då att trafiken begränsar Din framkomlighet?

inte i hög

alls grad

1 2 3 4 5 6 7

E] F1 FW F7 E] F1 F1
l_l L_J I_l L__I l_l

(Sätt kryss för ett alternativ)

21. När Du cyklar på eller i närheten av Turistvägen känner Du

Dig då stressad av trafiken?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F1 F1 FT F1 FT F1 r_1
l__| L_l I__J |_J L_| l_J I_J

(Sätt kryss för ett alternativ)

L-J Jag cyklar aldrig på eller i närheten av Turistvägen. (Gå

vidare till fråga 23).

22. När Du är cyklist på eller i närheten av Turistvägen, tycker
Du då att trafiken begränsar Din framkomlighet?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F1 FT FT F_I E] F1 F1
|__l L_I L_l LJ L_l I__J

(Sätt kryss för ett alternativ)
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23. Om Du jämför olycksriskerna för olika vägar i Järvsö, tycker
Du då att Turistvägen är säkrare eller farligare an andra
vägar?

Turistvägen Ingen Turistvägen
är mycket skillnad är mycket

säkrare farligare

1 2 3 4 5 6 7

E] E] [3 D C] D D

(Sätt kryss för ett alternativ)

Nästa fråga vänder sig till Dig som har hemmavarande barn under

18 år. Om detta inte gäller Dig, var då snäll och fortsätt med

fråga 25.

23. Oroar Du Dig för att Dina barn ska råka ut för olyckor eller
olyckstillbud när de är i närheten av ellerpå Turistvägen?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

[-1 [-1 r_|l__l D |_| El C] D L_J

(Sätt kryss för ett alternativ)

24. Oroar Du Dig för att Dina barn ska råka ut för olyckor eller
olyckstillbud när de befinner sig i närheten av andra vägar
än Turistvägen?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F_1 F1 F1 F_I F1 F1 F1
L_.J L_J I_.I |_.J l_l L...] L_.I
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25. Oroar Du Dig för att Du själv ska råka ut för olyckor eller
olyckstillbud när Du är i närheten av eller på Turistvâgen?

inte _ i hög
alls ' grad

1' 2 3 4 5 6* 7

E E B D :I , D D

(Sätt kryss för ett alternativ)

26. Oroar Du Dig för att Du ska råka ut för olyckor eller
olyckstillbud när Du är i närheten av andra vägar i Järvsö

än Turistvägen?

inte i hög
alls grad

.1 2 3 4 5 6 7

L_J |_I l__l l__l L_J L_J

(Sätt kryss för ett alternativ)

27. I vilken omfattning tycker Du att Turistvägen kan kallas för

en "trivsam gatumiljö"? .

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F1 [-1 F? F? F1 rn F1
L__l L_J |_I L_J L_J L_J |_I

(Sätt kryss för ett alternativ)

28. Tycker Du att Din egen boendemiljö påverkas positivt av

trafiken på Turistvägen?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F_1 F_1 F1 r_1 F"1 F_1 F1
I__I |_I |_I I__| L_J |_I L_J

F1
L_J Vet ej.

(Sätt kryss för ett alternativ)
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29. Tycker Du att Din egen boendemiljö påverkas negativt av

trafiken på Turistvägen?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F_1 F_1 F_l F1 F1 F_I F1
l___l L__J L__I L___I |_l l_J |__l

[:] Vet ej.

(Sätt kryss för ett alternativ)

30. Kan Du göra något för att undvika eller motverka olägenheter

från trafiken på Turistvägen?

inte i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

E] E] E] E] E] I: Cl

l_l

L-J Jag tycker inte att trafiken medför olägenheter.

(Sätt kryss för ett alternativ)

31. Kan Du som på föregående fråga svarat med något av alter-
nativen 2-7), kortfattat redogöra för vad Du anser att Du

kan göra.
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32. Anser Du att Vägverket kan göra något för att förbättra

trafikmiljön eller trafiksäkerheten på Turistvägen?

inte ' i hög
alls grad

1 2 3 4 5 6 7

F1 F1 F1 F1 F1 F_I F1
L_J LJ LJ LJ LJ LJ LJ

[-7

L-1 Jag är nöjd med den nuvarande trafikmiljön och trafik-
säkerheten.

(Sätt kryss för ett alternativ)

33. Kan Du som på föregående fråga svarat med något av alterna-
tiven 2-7), kortfattat redogöra för vad Du anser att Väg-

verket kan göra.

 

 

  

 

    

  

TACK SÅ MYCKET FÖR HJÄLPEN!!!



Trafikant- och fordonsavdelningen

Håkan Alm

1987-10-13 Bilaga 2

VÄGVERKET FRÅGAR on TRAFIKHILJÖN.

För att kunna förbättra trafikmiljöer behöver Vägverket veta

hur allmänheten uppfattar trafikmiljöer. Sådan kunskap får

man bäst genom att direkt tillfråga allmänheten. Du har nu

blivit uttagen att delta i en undersökning om trafikmiljön i

Järvsö (Turistvägen). Undersökningen görs av Statens väg- och

trafikinstitut (VTI) på uppdrag av Vägverket.

Vi vill att Du som har fått blanketten (Ditt namn står på
adressetiketten) själv besvarar frågorna. Det är viktigt för

att undersökningen ska bli rättvisande. Vi är mycket tack-

samma om Du går igenom och besvarar frågorna, sedan lägger

svarsformuläret i det portofria svarskuvertet, och lägger

kuvertet i brevlådan inom en vecka.

Alla svar vi sedan får in behandlas konfidentiellt. Resul-

taten av undersökningen kommer enbart att presenteras i

tabellform, och ingen kommer då att kunna se hur Du eller

någon annan enskild person har svarat. Det nummer som finns

stämplat på formuläret används för att pricka av inkomna
formulär, så att påminnelser inte skickas till de som redan
har svarat.

Vare sig Du bor nära eller långt ifrån Turistvägen så är Dina
svar lika viktiga för oss. Det är naturligtvis frivilligt att

svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens

värde, och möjligheterna att kunna skapa en bättre trafik-

miljö.

Med vänlig hälsning

Håkan Alm
Forskningsledare

Maria Olausson

Forskningsassistent

Roger Johansson

Projektledare



Trafikant- och fordonsavdelningen
Håkan Alm

1987-11-02 Bilaga 3

PÅHINNELSE !

För en tid sedan fick Du ett frågeformulär från oss. Enligt
våra noteringar har Du ännu inte svarat. Vi ber Dig därför

att läsa igenom nedanstående och fylla i frågeformuläret.
Värdet av undersökningen är helt beroende av hur många som
svarar, och vi är därför mycket angelägna om att få in så
många svar som möjligt.

Om Du redan har svarat och sänt frågeformuläret så ber vi Dig
bortse från denna påminnelse.

VÃGVERKET FRÅGAR ou TRAFIKMILJÖN.

För att kunna förbättra trafikmiljöer behöver Vägverket veta

hur allmänheten uppfattar trafikmiljöer. Sådan kunskap får
man bäst genom att direkt tillfråga allmänheten. Du har nu
blivit uttagen att delta i en undersökning om trafikmiljön i
Järvsö (Turistvägen). Undersökningen görs av Statens väg- och

trafikinstitut (VTI) på uppdrag av Vägverket.

Du har tidigare fått ett frågeformulär från oss, oCh vi är
mycket tacksamma om Du går igenom och besvarar frågorna,

sedan lägger svarsformuläret i det portofria svarskuvertet,

och postar detta så fort som möjligt.

Alla svar vi sedan får in behandlas konfidentiellt. Resul-

taten av undersökningen kommer enbart att presenteras i

tabellform, och ingen kommer då att kunna se hur Du eller

någon annan enskild person har svarat. Det nummer som finns
stämplat på formuläret används för att pricka av inkomna

formulär, så att påminnelser inte skickas till de som redan

har svarat.

Vare sig Du bor nära eller långt ifrån Turistvägen så är Dina
svar lika viktiga för oss. Det är naturligtvis frivilligt att

svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens

värde, och möjligheterna att kunna skapa en bättre trafik-

miljö.

Med vänlig hälsning

Håkan Alm
Forskningsledare

Roger Johansson

Projektledare
Maria Olausson

Forskningsassistent














