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Miljö och bilkörning, en enkätstudie

av Eva Gustavsson

Statens väg- och trafikinstitut
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bakgrund

Bränslebesparingar och därmed en minskning av avgasutsläppen kan

åstadkommas på flera sätt: tekniska förbättringar på fordon och vägar, minskning

av trafikvolymen och bränslesnålare körsätt.

Kan man förändra bilförares beteende?

Det har visat sig svårt att få bilförare att ändra sitt körsätt till att bli trafiksäkrare.

När det gäller att påverka bilförare till att använda bilen på ett mindre miljöbelas-

tande sätt, finns det flera omständigheter som skiljer sig från trafiksäkerhets-

arbetet. Miljön påverkas varje gång man kör bil men olyckor händer sällan och "de

händer inte mig". Å andra sidan är miljöeffekterna för varje körtur mycket margi-

nella och drabbar inte den egna personen direkt.

Uppläggning av studien

En postenkät har skickats ut till 1 600 personer över 18 år med frågor om inställ-

ning till trafik och miljö, om de kör bil och i så fall hur, kunskapsfrågor, vad de

ser för problem med trafiken och dessutom sedvanliga bakgrundsfrågor.
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Körbeteende

Att döma av svaren i denna enkätundersökning kan bilförarna hjälpa till att

minska belastningen på miljön en hel del. Av de svarande anger 60 % som sin

ambition att köra på ett sätt som minskar belastningen på miljön. På många av

frågorna om beteende är det emellertid betydligt färre som svarar att de har det

bästa beteendet med tanke på miljön. Mindre än hälften försöker spara bränsle för

att vara rädda om miljön. Ungefär en tredjedel svarar att de brukar koppla ur och

rulla.

När det gäller att komma upp i hastighet ser en tredjedel till att det ofta eller alltid

går snabbt även när ingen risk finns att bli påkörd bakifrån. Att ta bilen när man

ska förflytta sigmindre än en kilometer förekommer: en dryg femtedel säger sig

göra det ofta eller alltid och ungefär lika många gör det ibland. Knappt två

tredjedelar låter sällan eller aldrig' bilen stå för att vara rädd om miljön.

Kunskaper om trafik och miljö

Det är anmärkningsvärt hur liten aning de flesta har om katalysatorns effekt och

om avgaser överhuvudtaget. Mer än hälften tror att koldioxid är cancerfram-

kallande. Hela 80 0/0 har svarat att katalysatorn tar bort koldioxiden, vilket är fel.

En övertro på effekten av katalysatorn är alltså vida spridd.

Samband mellan beteende och miljömedvetande

Flera olika faktorer (kön, inställning till trafik och miljö, medvetande om miljö-

problem) har visat sig ha statistiska samband med svaren på frågorna om körbe-

teende. Det är svårt att få bilförare att köra på ett sätt som minskar olycksrisken,

men resultaten på de här frågorna skulle kunna tyda på att det är lättare att få

människor att ändra sitt beteende till att bli lite mera miljöanpassat.

De som tar upp miljön som ett problem med trafiken uppger sig också använda sin

bil på ett för miljön bättre sätt än de som inte har nämnt miljön som problem i

trafiken, framför allt genom att de i viss mån undviker att köra bil. Detta skulle

kunna innebära att det är lättare att uppnå en minskning av utsläppen genom att

förändra människors sätt att använda bilen än genom att förändra deras körsätt.
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Samband mellan beteende och kunskaper om miljö och trafik

Det går inte att fastställa några säkra skillnader i beteende mellan dem som har

goda och dem som har dåliga kunskaper.

Pengarna eller miljön!

Fler tänker på den egna ekonomin än på miljön i samband med bensinförbrukning.

Att ekonomiska styrmedel har effekt är också allmänt accepterat. Både de som vill

spara pengar och de som vill vara rädda om miljön säger sig ha ett bättre beteende

från miljösynpunkt än desom inte försöker spara bensin alls, vilket tyder på att

både ekonomiska argument och miljöargument kan vara incitament att förändra

beteende.

Mäns och kvinnors beteende

Resultat från andra undersökningar tyder på att män har större tendens än kvinnor

att överskatta sin körförmåga och det är belagt att de orsakar fler olyckor. Det

tycks också vara så att kvinnor kör mera miljöanpassat. Eftersom männen oftare

svarar rätt på de teoretiska frågorna om körteknik kunde man ha förväntat sig att

kvinnorna skulle köra sämre från miljösynpunkt, men det verkar alltså inte vara

fallet.

Slutsatser

En stor potential för minskning av utsläppen från personbilar finns teoretiskt om

bilförarna kan förmås att ändra sitt beteende. Hur stor denna potential är i prakti-

ken, är svårt att bedöma. En bilförares medvetande om miljöproblem har betydelse

för hans/hennes sätt att använda bilen. Det tycks ha något större betydelse för om

människor försöker undvika bilkörning än för hur de hanterar gas, broms och

Växelspak. Detta kan innebära att det finns en större potential för minskning av

utsläppen genom att eventuella åtgärder mera inriktas på att uppmana till alter-

nativa transportsätt än på att få bilförare att förändra sin körstil. Båda dessa typer

av förändringar skulle emellertid ha en positiv inverkan inte bara på miljön utan

också på trafiksäkerheten.
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Det är tydligt att kunskaper om miljön inte har avgörande betydelse för

människors sätt att köra bil. Trots allt borde Ökade kunskaper på lång sikt kunna

höja medvetandet om problemen med trafiken. Bland annat vore en mera realistisk

syn på katalysatorns möjligheter att förbättra miljön önskvärd.

Det är mycket svårt att genom information få människor att anpassa sitt beteende

till att bli trafiksäkrare. Det kanske skulle vara lika effektivt för trafiksäkerheten

att arbeta med att höja människors miljömedvetande istället?

De viktigaste förändringarna i människors attityder som behöver komma till stånd

är att uppvärdera dels den defensiva "kvinnliga" körstilen och dels alternativen till

bilen.
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Environment and Driving - a Questionnaire Study

by Eva Gustavsson
Swedish Road and Traffic Research Institute

581 95 LINKÖPING

SUMMARY

Background

A reduction of fuel consumption and exhaust emissions can be achieved in several

ways: technical improvements vehicles and roads, reduction of traffic volumes

and an alteration of driving style, leading to reduced fuel consumption.

Is it possible to alter driver behaviour?

It has proved difficult to make car drivers alter their driving behaviour to be safer.

When the issue is to make drivers use their car in a way that is less detrimental to

the environment, there are several conditions that differ from traffic safety issues.

The environment is affected every time a person drives a car, but accidents do not

occur very often and "it does not happen to me". On the other hand, the effects on

the environment are very marginal for each trip and they do not affect the driver as

directly an accident.

About this investigation

A questionnaire has been sent to 1,600 persons over the age of 18. They were

asked questions about attitudes to traffic and the environment, whether they drive

a car and, if so, how they drive, various questions of general knowledge, what

problems they perceive concerning traffic and also the usual background

questions.
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Driver behaviour

The answers given in this questionnaire suggest that car drivers can contribute

substantially to reducing the stress on the environment. Sixty per cent of the

drivers declare an ambition to adapt their driving in order to reduce this stress.

However, some of the questions about driver behaviour have been answered in a

way that indicates that not everybody fulfils this intention. Less than half of the

respondents try to save fuel out of regard for the environment. About a third

answer that they usually declutch to coast and use the speed they have on certain

occasions.

When asked about acceleration, a third declare that they often or always accelerate

fast, even if they do not risk a rear-end collision. It is not unusual that people take

their car for travelling less than a kilometre: more than a fifth answer that they do

so often or always and about many do so sometimes. A little less than two

thirds never leave their car at home to spare the environment.

Knowledge About Traffic and the Environment

It is remarkable how little most people know about the effect of catalytic

converters and emissions in general. More than half of the respondents think that

carbon dioxide is carcinogenic. As many as 80 % have answered that catalysts

reduce the carbon dioxide content, which is wrong. This means that an

overestimation of the effect of the catalyst is widely spread.

Relations between behaviour and environmental consciousness

Several factors (sex, attitudes towards traffic and the environment, awareness of

environmental problems) have turned out to be statistically related to the answers

to the questions about driver behaviour. It is difficult to make drivers drive safer,

but the results obtained in this study suggest that it is easier to make people alter

their behaviour in order to be better adapted to environmental needs.
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Those who mention the influence of traffic on the environment as a problem

caused by traffic also say they use their car in a way that is better for the

environment compared to those who have not mentioned the environmental

problem. Above all, they do this by trying to avoid driving. This could mean that it

might be easier to achieve a reduction in exhaust emissions by changing people's

way of using their car than by altering their driving behaviour.

Relations between behaviour and knowledge about the environment and

traffic

It is not possible to establish any significant differences in behaviour between

people with good knowledge and people with deficient knowledge.

Your money or your environment!

Many people care more about their money than about the environment when it

comes to fuel consumption. The fact that financial incentives are effective is also

generally accepted. Both those who want to save money and those who care for

the environment declare that they have better behaviour with regard to the

environment than those who do not try to save fuel at all, which suggests that both

economic instruments and environmental arguments can be incentives to alter

one's behaviour.

Men's and Women's Behaviour

Results from other investigations suggest that men have a stronger tendency to

overrate their driving ability and it is clear that they cause more accidents. lt also

seems that women's driving is more adapted to the environment. As men give

more correct answers to the theoretical questions about driving techniques, one

could have expected that women's driving would be less adapted to environmental

demands, but this does not seem to be the case.
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COnclusions

Theoretically, there is a large potential for reducing the emissions from cars if

drivers can be brought to alter their behaviour. It is difficult to judge how large

this potential is in practice. A driver's awareness of environmental problems is of

importance for his/her usage of the car. It seems to be more important when

deciding whether to drive or not, than for handling throttle, brake and gears. This

could imply that there is a larger potential for reducing emissions by encouraging

the use of alternative transportation modes than by bringing drivers to drive

differently. Both these sorts of alterations would, however, have a positive

influence on traffic safety as well as the environment.

It is obvious that knowledge about the environment does not determine people's

driving behaviour. In spite of this, increased knowledge in general ought to raise

awareness of traffic problems in the long run. Among other things, a more realistic

view on the ability of catalytic converters to improve the environmental situation

would be desirable.

It is very difficult to make people adapt their behaviour to be safer in traffic by

means of information. Perhaps safety would improve just as much if greater effort

were put into working for increased environmental awareness?

Concerning people's attitudes, it seems most important to try to raise the

estimation of both the defensive "female"driving style and the alternative means

of transport.
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FIGURE LEGENDS

Figure l Distribution of answers by response alternatives in the section dealing

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Figure 5

Figure 6

Figure 7

Figure 8

Figure 9

Figure lO

with driver behaviour, Question 8, Subquestions 1-5. The columns

represent the total number of answers from both men and women. The
division of columns represents the relative distribution between the
sexes. The response alternative judged to be "best" for the
environment is placed to the right.

Distribution of answers by response alternatives in the section dealing
with driver behaviour, Question 8, Subquestions 6-10. See the text for
figure 1: "The columns represent ........ .."

Distribution of answers by response alternatives in the section dealing
with driver behaviour, Question 8, Subquestions ll-lS. See the text
for figure 1: "The columns represent ........ .."

Distribution of answers by response alternatives in the Section dealing
with attitudes to traffic and the environment, Question 7, Subquestions
1-6. See the text for figure 1: "The columns represent ........ .."

Distribution of answers by response alternatives in the section dealing
with attitudes to traffic and environment, Question 7, Subquestions 7-
l l. See the text for figure 1: "The columns represent ........

Proportion of correct and incorrect answers, proportion of "don t
know" proportion and share of non-response in the part of the
knowledge test , Question 9, dealing with driving technique.

Proportion of correct and incorrect answers, proportion of "don't
know" and proportion of non-response in the part of the knowledge
test, Question 9, dealing with energy consumption, emissions and their

effects.

Distribution of answers to the open subquestion in Question 10: "If
you answered 'yes' (to the previous question), what problems are you
thinking of?". This Classification of 'environment' has been used in
statistical tests.

Average sum of responses for the subquestions concerning avoiding
driving for women/men, for drivers who have mentioned/not
mentioned environmental problems in the last question, for drivers
who save/do not save fuel in order to save money, for drivers who

save/do not save fuel in order to care for the environment and for
drivers with/without a catalytic converter.

Average sum of responses for the subquestions concerning driving
manner for women/men, for drivers who have mentioned/not
mentioned environmental problems in the last question, for drivers
who save/do not save fuel in order to save money, for drivers who

save/do not save fuel in order to care for the environment and for
drivers with/without a catalytic converter.
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Figure l l

Figure l2

Figure 13

X

Average number of correct answers and "don't know" for men and
women in the knowledge test.

Average number of correct answers and "dont know" for people with
and without a driving licence in the knowledge test.

Average sum of responses in the section dealing with attitudes to
traffic and the environment for women/men, for people with/without a
driving licence, for drivers driving with/without a catalytic converter,
for people who have used/not used a bicycle during the last year and
for people who have driven/not driven a car during the .last year.

Appendix 5

Figure l Distribution of answers to the open subquestion in Question 10: "If
you answered 'yes' (to the previous question), what problems are you
thinking of?". Note that the answer of one person can be included in
several bars, for example both in accidents, the environment and
acidification.
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1 INLEDNING

"Man är för bekväm för att tänka på miljön" lyder ett av svaren på sista frågan i

den enkätundersökning som ska redovisas i det följande. Gäller det majoriteten av

befolkningen? Kan det i så fall förändras? Kan en förändring ske hos människorna

för att förbättra miljön eller måste vi nöja oss med åtgärder på det tekniska planet?

Miljöproblemen som transporterna medför uppmärksammas alltmer. Avgasut-

släppen från vägtrafiken är ett av de största problemen i detta sammanhang.

Mycket arbete läggs ner på att beräkna möjliga minskningar av dessa utsläpp och

VTI har utfört en hel del forskning inom detta område (Hammarström, Karlsson,

1985; Hammarström, 1989; Thunberg, Hammarström, Karlsson, Möller, Perby,

1990).

En av många faktorer som skulle kunna sänka utsläppen från biltrafiken är att bil-

förarna börjar köra på ett annat, mjukare, energisnålare sätt. Här dyker en rad

frågor upp: Varför kör bilförare på det sätt de gör? Är det något som skiljer de

bilförare som kör mjukt från dem som "gasar på"? Hur kan man få de senare att

ändra sitt beteende? Har kunskaper om effekterna av avgasutsläppen någon bety-

delse?
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2 BAKGRUND

2.1 Tänkbara åtgärder för att minska avgasutsläppen

Tekniska förändringar på fordonsparken har stor potential att minska bränsleför-

brukningen och därmed också avgasutsläppen: det är möjligt att åstadkomma ca

50 0/0 reduktion av förbrukningen genom denna typ av åtgärder (Hammarström,

1985). Men även på andra områden kan enligt beräkningar åtgärder sättas in med

gott resultat (se tabell 1): Vägarnas och vägnätets utseende har en viss betydelse,

hastighetsgränserna och framför allt anpassningen till gällande hastighetsgränser

likaså. Förändringar i transportmönstret (dvs planering, färdmedelsval m m) har

en något större potential och avgifter, förbud m m samt substitut för transporter

kan också bidra till totalt lägre avgasemissioner. Stadsplanering och lokalisering

av aktiviteter har troligen stor betydelse för det totala transportarbetet och för

fördelningen på olika trafikslag. Slutligen har också förarnas beteende bakom

ratten betydelse (Laurell, 1985; Thunberg m fl, 1990). Som antyds i tabell 1

genom kommentarerna har dessa åtgärder effekter på olika plan: vissa minskar

bränsleförbrukningen per körd kilometer, andra minskar det totala transportarbetet

genom att göra transporten överflödig och åter andra syftar till att överföra

transporterna till miljövänligare färdmedel.

Den faktor som behandlas i denna studie är bilförarnas beteende. Främst har detta

inverkan på bränsleförbrukningen per kilometer men också på fördelningen på

olika färdmedel.

2.2 Åtgärder enskilda förare kan vidta

Den enskilde bilföraren kan medverka till bränslebesparing på flera olika plan

(Laurell, 1985). Han kan bl a

0 undvika onödigt resande

0 utnyttja kollektiva transportmedel, gå eller cykla

0 samåka

0 köra på ett ekonomiskt sätt.
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Tabell 1 Tänkbara åtgärder/förändringar för att minska avgasutsläppen.
(Källa: VTI Meddelande 618, 1990. B Thunberg, U Hammarström,

B Karlsson, S Möller och H Perby, s 24.)

 

Ãtgärdsgrupp (med exempel) Kommentarer

      

1. Fordonstekniska åtgärder
- motorns konstruktion
- bränslesystem
- ställ- och styrparametrar Dessa åtgärder syftar främst till att re-
- avgassystem ducera fordonets specifika avgasutsläpp
- bränsletillförsel
- hela fordonet
- alternativa bränslen

2. Förarrelaterade åtgärder Dessa åtgärder ger lägre avgasutsläpp
- mjukare körning (accelerations- och per körd km
retardationsnivåer)

- lägre hastighetsnivåer
- vägval och val av transportmedel Kan ge färre antal fordonskm

3. Vägåtgärder
- Vägens geometriska utformning Dessa åtgärder ger lägre avgasutsläpp
- Beläggningstyp per körd km
- Underhåll av gator och vägar

4. Trafikplanering och samhällsplanering Åtgärderna i denna grupp kan verka i

- Trafikreglering (hastighetsbegränsning, flera avseenden:
trafiksignaler, förbud för viss trafik osv) - minska det specifika utsläppet

- parkeringspolitik - omfördela utsläppen i rummet och
- markanvändning (lokalisering av be- därmed lägre immissioner för
byggelse och andra aktiviteter) människor och natur

- utformning och uppbyggnad av trafiknät - minska den totala exponeringen (t ex
- ändrade konkurrensförutsättningar mindre trafikarbete)
mellan olika transportmedel - överföring till emissionsvänligare

transportmedel

5. Ekonomiska och administrativa åtgär- Åtgärderna i denna grupp syftar i
der huvudsak till att antingen minska det
- Avgifter totala trafikarbetet eller överföra trans-
- Skatter porterna till miljövänligare färdmedel
- Påbud genom ändrade konkurrensförutsätt-
- Förbud ningar
- Stimulanser

6. Substitut Ersätta fysiska transporter och därmed
- Telekommunikation eliminera avgasutsläppen
- Nya och alternativa transportsystem
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En genomsnittlig bilförare kan spara in upp till 25 % av bränsleförbrukningen

(och därmed också av utsläppen av koldioxid) genom att konsekvent välja det

bränslesnålaste körsättet, den sistnämnda av ovanstående faktorer (Laurell, 1985).

Detta gäller under experimentella förhållanden och innebär ingalunda att alla

bilförare i praktiken kan komma upp i denna höga siffra. En god sparpotential

torde dock finnas om en större del av bilförarna kan övertygas om värdet av

bränslebesparingar både ur miljösynvinkel och ekonomisk synvinkel.

Vissa besparingsåtgärder medför en längre restid medan andra kan genomföras

helt utan "uppoffringar". Man bör t ex

0 använda rätt växel (högsta möjliga)

0 stänga av motorn så fort man står stilla

0 accelera och bromsa mindre

0 accelerera i måttlig takt

0 undvika att köra i de högsta hastigheterna

(Trafik, miljö och hälsa, 1990; California Guide, 1977)

Generellt har ett miljövänligt körsätt mycket gemensamt med ett trafiksäkert kör-

sätt; att inte köra alltför fort, att inte accelerera eller bromsa alltför häftigt. Vissa

av de här åtgärderna bör dock användas med förstånd med tanke på säkerheten.

T ex kan det vara lämpligt att växla ner för att kunna accelerera snabbare vid om-

körningar, att använda motorbromsen i mycket branta nerförsbackar och att acce-

lerera snabbt när man kör ut på en starkt trafikerad väg.

Att hålla sin bil i trim förlänger inte heller restiden men kräver förstås en liten

insats av tid då och då. Man kan minska bränsleförbrukningen och utsläppen bl a

genom att

0 hålla rätt lufttryck i däcken

0 justera bromsarna regelbundet

0 undvika onödigaextrakilon

0 inte köra med takräcke i onödan

0 välja "rätt bil" vid nyinköp

(Kör grönt; California Guide, 1977)
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2.3 Hur kör man i verkligheten?

Hastighetsfördelning på delar av vägar och gator har dokumenterats genom mät-

ningar på trafik och används i modeller för att beräkna avgasutsläpp (Lindqvist,

Lacko, 1991; Lindqvist, 1991; Nilsson, Rigefalk, Koronna-Vilhelmsson, 1992).

Hur bilförare växlar och använder Choke m m är däremot inte så väl utforskat.

En studie har gjorts inom DRIVE-projektet för att kartlägga körmönster i stads-

trafik. Mätutrustning har monterats i enskilda fordon som har körts av sina ägare i

deras dagliga liv under ca en månad. Syftet var att samla data för att utveckla

modeller för uppskattning av utsläpp och bränsleförbrukning. Hastighet, motor-

varvtal, gaspådrag, bränsleförbrukning, temperaturen på olja och vatten, använd-

ning av choke, vindrutetorkare od samt utetemperatur mättes (Joumard, Hickman,

Nemerlin, Hassel, 1992). Bland annat har man konstaterat att korta resor utgör en

mycket stor andel av alla resor: en femtedel av turerna är kortare än 1 km och

knappt hälften är kortare än 3 km. I genomsnitt 17 % av tiden när motorn är igång

går den på tomgång (Andre, Joumard, Hickman, Hassel, 1992).

I Danmark har man registrerat körmönster genom att följa efter bilar på olika typer

av vägar och gator. Man har använt resultaten för att beräkna energiförbrukning

och utsläpp av avgaser (Jensen, 1992). På motorväg är körmönstren som väntat

mycketjämna, men körning i tätort uppvisar mycket varierande hastigheter.

Det är iögonenfallande att många skrifter diskuterar hur man ska minska utsläppen

från trafiken utan att alls ta upp körstil i sammanhanget. T ex diskuterar Small

(1992) bara tekniska förbättringar och möjligheten (eller omöjligheten) att

människor skulle avstå från egen bil. Krichhoff (1991) tar som möjliga lösningar

upp minskning av biltrafiken genom stadsplanering och alternativa transportsätt,

teknisk förnyelse m m men nämner inte alls körstil.
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2.4 Kan man förändra bilförares beteende?

Det har visat sig svårt att få bilförare att ändra sitt körsätt till att bli trafiksäkrare.

Tekniska förbättringar på fordon kan ha den effekten att hastigheterna och därmed

olycksrisken ökar (OECD, 1990) och informationskampanjer för ett säkrare kör-

sätt har sällan några varaktiga effekter enligt en _ny litteraturstudie (Järmark,

1993).

När det .gäller att påverka bilförare att använda bilen på ett mindre milj öbelastande

sätt, finns det flera omständigheter som skiljer sig från trafiksäkerhetsarbetet. Ett

par av dessa omständigheter talar för att det är lättare att påverka bilförarna till ett

bättre miljöbeteende än att påverka dem att köra trafiksäkrare:

0 miljön påverkas varje gång man kör bil men olyckor händer sällan och "det
händer inte mig"

0 miljö är på modet just nu

Å andra sidan kan andra faktorer verka åt motsatt håll:

0 miljöeffekterna drabbar inte ens egen person lika plötsligt och dramatiskt som
en olycka

0 miljöeffekterna för varje körtur är mycket marginella
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3 SYFTE

Avsikten med denna undersökning är att öka kunskapen om hur bilförare i allmän-

het kör och hur de använder sin bil samt att försöka hitta samband med andra fak-

torer.

Sambanden mellan följande faktorer undersöks:

0 beteende - inställning till trafik och miljö

0 beteende - kunskaper om miljö och trafik

0 beteende - problemsyn

0 beteende - ekonomisk drivkraft eller miljömedvetande

0 kunskaper - inställning till trafik och miljö

Även samband med bakgrundsvariablerna (kön, ålder, bostadsort, körkortets ålder,

katalysator, resvanor) tas fram.
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4 METOD

En postenkät skickades ut till 1 600 slumpmässigt utvalda personer över 18 år

under maj - juni 1992. Urvalet gjordes av DAFA.

Bakgrundsfrågor ställdes om kön, ålder, bostadsort, om man hade körkort, om

man körde katalysatorbil och hur mycket man kört bil resp cyklat det senaste året.

Det viktigaste avsnittet handlar om körsätt och bilanvändning. Detta har komp-

letterats med ett avsnitt som tar upp inställning till hastighetsgränser, till olika

färdmedel etc, och med ett kunskapsprov om trafik och miljö. Som avslutning

ställdes en fråga om problem med trafiken med en Öppen del för att ge utrymme

för mer personliga kommentarer. Enkäten finns återgiven i sin helhet i bilaga 1

tillsammans med följebreven.

En cykel lottades ut för att locka fler att svara på enkäten och två påminnelser

skickades ut. 18 personer gick inte att nå på angiven adress, 20 personer kunde

inte svara av olika orsaker (dödsfall, utlandsvistelse, sjukdom m m). 1 097 ifyllda

enkäter kom in, vilket innebär 70 % svar.

4.1 Analys av tidpunkten för svarens inkommande

En kontroll har gjorts med hjälp av xz-test om svaren från dem som svarat efter

andra och efter tredje påminnelsen skiljer sig från de först inkomna svaren.

Signifikansnivån har satts till 5 %. De som inte har körkort och de som har kört bil

lite eller inte alls har svarat något senare. De som kör bil utan katalysator har

också svarat senare. På tre delfrågor om inställning till trafik och miljö finns

signifikanta skillnader. Bland frågorna om körbeteende finns en signifikant

skillnad på en delfråga. Däremot finns i kunskapstestet sju signifikanser. I

huvudsak är det så att de rätta svaren kommit in tidigare. (Jämför ovan, icke

körkortsinnehavare har svarat senare och de kommer också att visa sig svara mer

fel på kunskapstestet.)

Övriga variabler uppvisar inga statistiskt belagda skillnader mellan tidigt och sent

inkomna svar. Det finns alltså inga skillnader mellan män och kvinnor, mellan

människor i städer och på landsbygd, mellan bilförare som haft körkort kortare

eller längre tid, eller mellan dem som cyklat mycket eller litet. Inte heller svaren
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på frågan om problem med trafiken skiljer sig åt mellan tidigt och sent inkomna

formulär.

En analys av urvalslistan, som också innehåller födelseår, visar att svarsprocenten

bland de äldre är lägre än bland yngre och medelålders.

4.2 Statistisk databehandling

Inkomna data har registrerats i VTIs VAXsystem och behandlats i statistik-

programmet SAS. För utvärderingen har huvudsakligen Xz-test och t-test använts.

Korrelation och regression har använts i ett par fall. Den totala sannolikheten att

förkasta en sann hypotes har satts till 5 % med hjälp av Bonferronis sekvensiella

förkastelsetest (Holm, 1978). Detta test tar hänsyn till att sannolikheten ökar att

förkasta en sann hypotes då man gör många tester på 5 %-nivån. Resultatet av

detta test gav att hypoteser i detta fall ska förkastas då p<0,00l.

Svaren under avsnitten om inställning till trafik och miljö och om beteende, har

vägts samman till en respektive två svarssummor vilka har använts i statistik-

beräkningarna. Svarssummorna avspeglar graden av miljövänlig inställning

respektive miljövänligt beteende. Vissa delfrågor av liknande karaktär har lagts

samman i delsummor och några delfrågor har testats för sig.

De rätta svaren på kunskapsprovet har räknats ihop till en summa som har använts

i testerna. Också här haren uppdelning på olika typer av påståenden gjorts: sådana

som rör körteknik å ena sidan och sådana som rör energiåtgång och avgasers

effekter å den andra.

Svaren på den öppna frågan har klassificerats på två olika sätt: en indelning i fem

grupper, och en indelning i tjugoåtta grupper, vilka huvudsakligen har redovisats i

diagram (se figur 8 och bilaga 5).

En detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet finns i bilaga 2.
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10

RESULTAT

5.1 Bakgrundsdata

Materialet består av 560 kvinnor och 537 män. Medelåldern är 47,7 år. 910 per-

soner (83 %) har körkort, 183 personer saknar körkort och 4 har inte svarat på

denna fråga. Av kvinnorna har 73 % körkort medan 94 % av männen har det. Som

analysen av enkätsvaren antyder visar en jämförelse med offentlig statistik att kör-

kortsinnehavare svarat på enkäten i större utsträckning än icke körkortsinnehavare

(tabell 2 och 3). Kvinnor har något högre svarsprocent än män.

Det stora flertalet av körkortsinnehavarna, 54 0/0, har haft körkort mer än 20 år,

22 % har fått sitt körkort de senaste 5 åren. Bland de 60 personer som har haft

körkort kortare tid än 3 år är drygt hälften kvinnor, av dem som haft körkort längre

tid är männen i majoritet.

Moped och mc är det mycket få som har kört. Underlaget för tester har bedömts

som för litet.

                       

Tabell 2 Fördelningen av bakgrundsvariablerna.
Observera att i beräkningen av procenttalen har bortfallet inte räknats
med.

Totalt Körkort Ej körkort Katalysator Ej kataly-
sator

Antal % Antal % Antal % Antal % Antal %

Kvinnor 560 51 408 73 151 27 169 43 224 57

Män 537 49 502 94 32 6 214 43 282 57

Totalt 1097 910 83 183 17 383 43 506 57

Cyklat Ej cyklat Kört bil Ej kört bil

Antal % Antal % Antal % Antal %

Kvinnor 386 77 115 23 383 69 169 31

Män 366 82 79 18 493 93 35 7

Totalt 752 79 194 21 876 81 204 19
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Körkortsinnehav och fördelning på män och kvinnor i Sverige

          

Tabell 3 o

1992-12-31 (källa: Statistisk Arsbok 1993, Körkortsregistret)

Totalt Körkort Ej körkort

Kvinnor 50,6 % 67 % 33 %

M'an 49,4 0/0 88 % 12 %

Totalt 78 % 22 %

5.2 Beteende

Figur 1 - 3 och bilaga 3 visar svaren på frågorna om beteende. En tredjedel anger

att de brukar koppla ur och rulla för att utnyttja farten och ca en tiondel gasar alltid

eller ofta för att vara beredda när det blir grönt, en femtedel gör det ibland. En

sjättedel svarar att de ofta låter bli att stänga av motorn när de står stilla, en fem-

tedel låter bli det ibland. En tredjedel kör sällan eller aldrig på högsta möjliga
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kopplor ur gosar_före gosar i vönton brukar stå högsta
och rullor rödljus po grönt ljus på tomgång möjliga vöer

Figur 1 Fördelningen av svaren på de olika svarsalternativen under avsnittet

om beteende, fråga 8 delfråga l - 5. Staplarna representerar det totala

antalet svar för män och kvinnor tillsammans. Uppdelningen av stap-
larna ger den relativa fördelningen mellan könen. Svaren har ordnats
så att det "miljövånligaste" svaret placerats längst åt höger.
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förbrukning grönserno

Fördelningen av svaren på de olika svarsalternativen under avsnittet
om beteende, fråga 8 delfråga 6 - 10. Jämför text figur 1: "Staplarna

representerar ....."

Figur 2

Två tredjedelar tänker ofta eller alltid på bensinförbrukningen; drygt hälften svarar

att de sparar bensin med tanke på den egna ekonomin och 41 % med tanke på

miljön. När det gäller att komma upp i hastighet ser en tredjedel till att det ofta

eller alltid går snabbt även när ingen risk finns att bli påkörd bakifrån. Att ta bilen

när man ska förflytta sig mindre än en kilometer förekommer: en dryg femtedel

säger sig göra det ofta eller alltid och ungefär lika många gör det ibland. Knappt

två tredjedelar låter sällan eller aldrig bilen stå för att vara rädd om miljön.

En majoritet på 60 % svarar att de försöker köra på ett sätt som skadar miljön

lite som möjligt.

I bilaga 4 finns en diskussion kring vad som kan anses miljövänligt och inte.
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accelererar tar bilen på Iåteor bilen kör om oftare kör bil på
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hemma för miljon

FiOLir 3 Fördelninoen av svaren å de olika svarsalternativen under avsnittet_a_ (D P
om beteende, fråga 8 delfråga l l - 15. Jämför text flgur l: "Staplarna

representerar ..... .."

5.3 Inställning till trafik och miljö

Fördelningen av svaren i avsnittet om inställningen till trafik och miljö redovisas i

figur 4-5.

De som besvarat enkäterna är mest eniga i bedömningen av påstående 8-10 (se fig

5). De flesta anser att man inte spar mycket tid på att hålla hög hastighet, att det

borde finnas mer cykelbanor än bilvägar i städerna och att skattepengar borde an-

vändas för att göra det billigare att åka tåg. Många anser att hastighetsgränserna

borde höjas på vissa vägar och att folk som bor i tätorter inte borde få köra bil i

onödan.
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Fi ur 4 Fördelningen av svaren på de olika svarsalternativen under avsnittet om
inställning till trafik och miljö, fråga 7 delfråga 1 - 6. Jämför text figur
1: "Staplarna representerar .... .."
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Figur 5 Fördelningen av svaren på de olika svarsalternativen under avsnittet om
inställning till trafik och miljö, fråga 7 delfråga 7 - 11. Jämför text figur
1: "Staplarna representerar ..... ..
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men antas vara rätt av 80 % av dem som svarat. 9 % har här gett ett korrekt svar.

Färre svarar att katalysatorn reducerar kvävedioxid (68 %) än att den reducerar

koldioxid trots att det förstnämnda är rätt och det andra fel. Se även bilaga 4.

handla bilen när man sitter bakom ratten är goda (se figur 6). Kännedomen om av-

gaser och deras effekter är däremot mycket bristfällig (se figur 7). Mer än hälften

Generellt kan man konstatera att kunskaperna om hur man miljömässigt ska be-

av respondenterna (56 %) har kryssat i att koldioxid är cancerframkallande och

13 % har gett rätt svar (koldioxid är inte cancerframkallande). Övriga har svarat

"vet inte". Påståendet att katalysatorn minskar utsläppen av koldioxid är felaktigt 
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Figur 7 Andel rätta och felaktiga svar, andel "vet inte" och andel bortfall på
den del av kunskapsprovet som rör energiförbrukning, avgaser och
deras effekter.

5.5 Rapporterade problem

På frågan "Tycker du att trafiken medför några allvarliga problem idag?" har 65 %

svarat ja.

Av de 1 097 enkätsvaren innehåller 60 % ett kortare eller längre svar på denÖppna

frågan. De flesta av dem som lämnat ett svar här, 71 0/0, nämner miljöproblem och

42 % nämner säkerhetsproblem. En femtedel har åsikter om brister i samband med

bilismen, antingen att den behöver utvecklas eller begränsas (se figur 8). För en

mer ingående beskrivning av svaren hänvisas till bilaga 5.
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Typ av problem

1. miljöproblem 4 7 2

2. sökerhetsproblem 2 74

3. teknikproblem 54

4. bilismen m körkort 9 4

[j ej körkort

5. övrigt 1 0 1

 

0 100 200 .300 400 500

Antal omnömnonden

Fi ur 8 Svarsfördelning på den Öp na delfrågan i frå a 10: "Om du svarat 'a_2_ P 8 1
(på föregående fråga), vilka problem avser du?". Denna klassificering
av "miljö" har använts i statistiska tester.

5.6 Samband mellan olika kategorier av frågor

Sambandet mellan olika kategorier av frågor har analyserats enligt följande:

Bakgrundsfaktorer
'7(Fråga 1-6) 45 a*

4
Kunskaper Inställning Problemsyn
(Fråga 9) (Frågâ< /(Fråga 10)

Beteende

/(Fråga 8)

Bilanvändning Körbeteende
(Delfråga 6, 12 och 13) (Delfråga 1-5, 10, 11 och 14)
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Först redovisas hur beteendet samvarierar med inställning, kunskaper och

problemsyn. Beteendet har delats upp på frågor som rör bilanvändning och

körsätt. En speciell analys görs av hur motiven att spara bensin (pengar eller

miljö) påverkar beteendet. Därefter redovisas sambanden mellan

bakgrundsfaktorer och beteende och mellan kunskaper och inställningen till trafik-

och miljöfrågor. Slutligen redovisas hur kunskaper, inställning och problemsyn

samvarierar med olika bakgrundsfaktorer.

5.6.1 Beteende - inställning till trafik och miljö

Svaren på frågorna om körbeteende och på frågorna om inställning till trafik och

miljö visar en viss samvariation (r=0,44): ju mera miljövänlig inställning desto

mera miljöanpassat beteende. xz-test Visar ett signifikant samband med inställning

både för hela beteendeavsnittet, för beteendet bakom ratten och för om man för-

söker undvika bilkörning. I bilaga 2 finns angivet vilka delfrågor som räknats till

de två sistnämnda typerna av beteende.

5.6.2 Beteende - kunskaper om miljö och trafik

De som har goda kunskaper om körteknik svarar att de beter sig på ungefär samma

sätt som de som har mindre goda kunskaper. Kunskaper om avgasers effekter

tycks ha något större betydelse för beteendet, men detta kan inte beläggas sta-

tistiskt (p=0,0l7 ns).

5.6.3 Beteende - problemsyn

De som nämner miljön som ett problem med trafiken under sista frågan som hand-

lar om problem, svarar på ett ur miljösynvinkel bättre sätt på frågorna om

beteende än de som inte nämnt miljön som problem. Denna skillnad härrör från

svaren på delfrågorna om att undvika bilkörning (se figur 9).

VTI RAPPORT 385
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5.6.4 Beteende - ekonomisk drivkraft eller miljömedvetande

Delfrågorna om att tänka på bensinförbrukningen och spara bensin har inte räknats

med i svarssummorna som använts i övriga tester. Man kan konstatera att det för

många ligger närmare till hands att spara på bensinen för att spara pengar än för att

vara rädd om miljön (se figur 2). Skillnaden i svar på de båda delfrågorna är signi-

fikant. Både de som är rädda om miljön och de som vill spara pengar har signifi-

kant mera miljöanpassat beteende bakom ratten och försöker också undvika bil-

körning i större utsträckning, än de som inte försöker spara bensin (se figur 9 och

10). I bilaga 2 finns angivet vilka delfrågor som handlar om beteende bakom

ratten och om att undvika bilkörning.

5.6.5 Beteende-bakgrundsvariabler (kön= ålder, bostadsort, katalysator,

körkortets ålder, resvanor)

En signifikant skillnad i körbeteende finns mellan kvinnor och män. Kvinnorna

uppger sig köra mera miljöanpassat än männen. Detta gäller såväl beteendet

bakom ratten som sättet att använda bilen (se figur 9 och 10).

På frågorna om hur de kör bil finns inga signifikanta skillnader mellan svaren från

boende i stora och små tätorter och på landsbygd.

De som kör bil med katalysator och de som kör utan katalysator ger liknande svar

på frågorna om beteende (se figur 9 och 10).

Hur länge man har haft körkort har ingen större betydelse för beteendet. Observera

att frågorna inte handlar om rutin eller teknisk körskicklighet utan i första hand

försöker komma åt (o)vanor som kan ha betydelse för miljön.

Skillnaden i beteende mellan dem som bara kört bil och inte cyklat detsenaste året

och dem som både cyklat och kört bil, är inte signifikant.
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som rör bilanvändning; ju högre svarssumma desto bättre för miljön)

för kvinnor - män, för bilförare som nämnt resp inte nämnt

miljöproblem under sista frågan, för förare som sparar bensin för att

spara pengar, för förare som sparar bensin för att vara rädd om miljön

och för förare med resp utan katalysator.
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Genomsnittlig svarssumma på frågorna om körbeteende Gu högre

svarssumma desto bättre för miljön) för kvinnor - män, för bilförare
som nämnt resp inte nämnt miljöproblem under sista frågan, för förare
som sparar bensin för att spara pengar, för förare som sparar bensin för
att vara rädd om miljön och för förare med resp utan katalysator.

Kunskaper - inställning till trafik och miljö

Totala antalet rätta svar på kunskapstestet om trafik och miljö har inte något sta-

tistiskt signifikant samband med inställningen till trafik och miljö. De som har

bäst kunskaper om körteknik visar sig dock ha signifikant mindre miljövänlig

inställning till trafik.

5.6.7 Kunskaper - bakgrundsvariabler (kön, ålder, bostadsort, körkortsinne-

hav, katalysator, körkortets ålder, resvanor)

Män klarar av kunskapstestet bättre än kvinnor. Kvinnorna svarar "vet inte" oftare

men både män och kvinnor har ungefär samma antal felaktiga svar (se figur 1 l).
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Figur ll Det genomsnittliga antalet rätta svar respektive antal "vet inte" på kun-
skapsprovet för män och kvinnor.

Boendeorten (tätort eller landsbygd) har ingen signifikant betydelse för hur väl

respondenterna har kunnat besvara kunskapstestet.

Körkortsinnehavare har bättre kunskaper än icke körkortsinnehavare, inte bara när

det gäller körteknik utan också vad gäller effekter (se figur 12). De som kör bil

med katalysator skiljer sig i detta avseende inte från dem som kör bil utan kataly-

sator. En signifikant skillnad i kunskaper om effekter kan konstateras hos nyblivna

bilförare och icke nyblivna. Bland dem som har haft körkort mindre än tre år har

fler goda kunskaper än bland dem som haft körkort längre. När det gäller kun-

skaper om körteknik finns inte någon skillnad.

De som har cyklat och de som har åkt bil under det senaste året har fler rätta svar

än de som inte gjort det, både när det gäller effekter av bilkörning och körteknik.

Detta sammanfaller också med att man både cyklar och åker bil mer än kvinnor.

93 % av männen har kört bil under det senaste året mot 69 % av kvinnorna. 82 %

av männen och 77 % av kvinnorna har cyklat under det senaste året.
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Figur 12 Det genomsnittliga antalet rätta svar respektive antal "vet inte" på kun-
skapsprovet för dem som har körkort och inte har körkort.

5.6.8 Inställnin - bak rundsvariabler kön ålder bostadsort körkortsinne-

hav. katalysator, körkortets ålder, resvanor)
   

Det finns en signifikant skillnad mellan könen: kvinnorna har en miljövänligare

inställning (se figur 13).

Det finns inga signifikanta skillnader mellan svaren från respondenter boende på

landsbygd och i stora eller små tätorter.
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De som inte kör med katalysator har en något miljövänligare inställning än de

som kör med katalysator. Skillnaden är signifikant men å andra sidan är den

mycket liten. De som inte har körkort har en miljövänligare inställning än

körkortsinnehavare. Denna skillnad är också signifikant och något större (se figur

13).

Hur länge man har haft körkort tycks inte ha någon betydelse för ens inställning

till trafik och miljö.

Ingen signifikant skillnad finns mellan dem som cyklat under det senaste året och

dem som inte cyklat. De som har kört bil de senaste tolv månaderna har däremot

signifikant mindre miljövänlig inställning än de som inte kört bil (se figur 13).
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Figur 13 Genomsnittlig svarssumma under avsnittet om inställning till trafik
och miljö (ju högre svarssumma desto bättre för miljön) för kvinnor -
män, för körkortsinnehavare - icke körkortsinnehavare, för förare med

resp utan katalysator, för personer som cyklat det senaste året resp inte
cyklat det senaste året samt för personer som kört bil resp inte kört bil
det senaste året.
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5.6.9 Problemsyn - bakgrundsvariabler (kön, ålder, bostadsort, katalysator,
körkortets ålder, resvanor)

Det finns en tydlig skillnad mellan könen i synen på problem med trafiken: en

större andel av kvinnorna tycker att trafiken medför problem. Fler kvinnor än män

svarar ja på frågan om de tycker det finns problem med trafiken och de nämner

också oftare miljön som problem, men dessa skillnader är inte signifikanta

(p=0,002 ns respektive p=0,004 ns).

På den första delfrågan i frågan om problem finns det inga signifikanta skillnader

mellan åldersgrupperna. En signifikant skillnad finns däremot mellan ålders-

grupperna med avseende på om man upplever miljön som ett problem eller inte i

trafiken. De som är över 75 år nämner miljöproblem i den öppna frågan i mycket

mindre utsträckning än 18 - 45-åringar (23 % resp 48 %). 38 % av 60 - 75-

åringarna nämner miljöproblem.

Skillnaden i svaren på denfrågan mellan boende i orter av olika storlekar inte

signifikant (p=0,002 ns).

Bilförare som kör bil med resp utan katalysator svarar ungefär lika ofta ja på

frågan om trafiken medför problem. Samma sak gäller för förare som haft körkort

kortare eller längre tid.

De som har kört bil åtminstone någon gång det senaste året svarar "ja" på frågan

om problem med trafiken lika ofta som de som aldrig kör bil. Något fler av dem

som cyklat svarar ja på frågan om problem men skillnaden är inte signifikant

(p=0,012 ns). Miljön nämns av någotfler av dem som cyklat än av dem som inte

cyklat, men den skillnaden är inte heller signifikant (p=0,002 ns).

Av figur 8 och bilaga 5 framgår att de som har resp inte har körkort har ganska

olika syn på problemen med trafiken.
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6 DISKUSSION

6.1 Allmänt

Det viktiga i detta arbete är att hitta någon ledtråd till hur utsläppen från trafiken,

främst biltrafiken skulle kunna minskas. I första hand bör därför intresset riktas

mot de frågor som handlar om hur bilförare kör och använder sin bil. Resultaten

kan även användas för att göra en uppskattning av sparpotentialer, både för

bränsle och avgaser (Hammarström, 1993).

Det kan konstateras att flera slag av osäkerhet finns. Något tiotal respondenter har

anmärkt att de har automatväxlad bil och alltså inte kan besvara alla frågor på ett

självklart sätt. Några har sjukdomar som gör dem mer beroende av bilen än vad

friska människor är. Det finns tyvärr också vissa brister i frågeformuläret. Delfrå-

gorna 13 och 14 i avsnittet om beteende (se bilaga 1) är t ex inte riktigt anpassade

till svarsalternativen.

Det kan inte ha undgått någon som fått enkäten att undersökningen handlar om

miljö, eftersom det framgår både av följebreven och av själva enkäten. Detta kan

ha styrt dem som svarat att ge svar som är bra från miljösynpunkt. Trots detta kan

man hitta klara samband.

Kunskapsfrågorna kan diskuteras som mått på respondenternas kunskaper efter-

som de har haft tid att ta reda på rätt svar. Emellertid är det för en helt ovetande

person förenat med en viss ansträngning att leta reda på dylika uppgifter och för-

modligen gör sig inte så många det besväret. De som däremot kan ta en bok ur

bokhyllan och få fram rätt svar snabbt och lätt kan anses ha god kunskap inom

området.

Den sista frågan som handlar om problem med trafiken är otvivelaktigt ledande i

måtto att ingen respondent kan ha undgått att bli påmind om trafikens miljö-

problem tidigare i enkäten. Att fler nämner miljö än något annat problem i den

öppna frågan är således inget att dra några växlar på. Men det hindrar inte att man

borde kunna hitta samband mellan detta och de övriga svaren eftersom få personer

torde skriva ett svar tvärt emot sin åsikt ens på en ledande fråga. Det är också
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troligt att just på grund av att alla har blivit grundligt påminda om trafikens miljö-

problem efter att ha besvarat denna enkät, är åtminstone omnämnandet av miljö-

problem ett mått på miljömedvetenhet mer än på kreativitet eller något annat.

Ca 40 000 personer har spärrat sitt namn och sin adress för direktadresserad

reklam, och DAFA lämnar inte heller ut deras adresser för forskningsändamål.

Emellertid skulle statistiskt sett bara 7 - 8 personer ur den gruppen ha kommit med

i detta urval varför det i praktiken inte kan spela någon roll.

Det är av större betydelse att svarsbortfallet är 30 %. Äldre människor har lägre

svarsprocent än yngre och medelålders. Den officiella statistiken visar att icke

körkortsinnehavare har svarat i mindre utsträckning än andra. Analysen av in-

komna svar visar att människor med sämre kunskaper om miljö och trafik har

svarat senare än de med bättre kunskaper. Om detta kan generaliseras till att gälla

dem som inte svarat alls är osäkert, men det kan i vilket fall inte uteslutas att

resultatet blivit något snedvridet pga bortfallet.

6.2 Bilförarnas beteende

Att döma av svaren på frågorna om körbeteende kan bilförarna hjälpa till att

minska belastningen på miljön en hel del. 60 % anger som sin ambition att köra på

ett sätt som minskar belastningen på miljön. På många av frågorna om beteende är

det emellertid betydligt färre som svarar att de har det bästa beteendet med tanke

på miljön. Kan det bero på okunskap? Emellertid finns inga tecken på att de som

teoretiskt behärskar miljöanpassad körteknik också skulle tillämpa den. Därför

skulle man kunna anta att bilförare snarare låter slentrian, vanor och grupptryck

avgöra hur de hanterar gas, broms och Växelspak. Vissa delfrågor besvaras

emellertid av de flesta med bästa svar från miljösynpunkt, men det är t ex inte med

verkligheten överensstämmande att 85 % sällan eller aldrig överskrider hastig-

hetsgränserna. Enligt Nilsson (1992) håller 88 0/0 av bilarna för hög hastighet på

70-vägar och ca 70 % på 90-vägar.

Att 70 0/0 av förarna i denna enkät svarar att de kör om andra mera sällan än de

själva blir omkörda, kan innebära att några få fortkörare står för de flesta omkör-

ningarna. Det kanske är de femton procenten som här anger sig aldrig eller bara

ibland hålla hastighetsgränserna? De som kör fortast är dessutom ofta samma

förare som de som kör de längsta sträckorna (Nilsson, 1989). Mellan en fjärdedel
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och en tredjedel av alla omkörningar är omkörning av lastbil (Carlsson, 1991).

Troligt är att de flesta när de har svarat på denna delfråga om omkörning inte har

räknat med omkörning av lastbilar, att döma av befintlig statistik över omkör-

ningar.

6.3 Kunskaper om trafik och miljö

Kunskaperna om bästa körteknik med tanke på miljön är mycket goda men det är

anmärkningsvärt hur liten aning de flesta har om katalysatorns effekt och om av-

gaser överhuvudtaget. Ändå antyder analysen av svarsdatum på att de som har

svarat på enkäten vet mer än de som inte svarat. Hela 80 % har svarat att kata-

lysatorn tar bort koldioxiden vilket är fel. En övertro på effekten av katalysatorn är

alltså vida spridd. Visserligen är det inte lika många som skriver att katalysatorn

minskar utsläppen av kvävedioxid, men det kan bero på att färre människor vet

eller tror sig veta vad kvävedioxid är. Påståendenas ordningsföljd i formuläret kan

ha påverkat detta. Har man kryssat fem "rätt" i rad kan väl inte nästa vara "rätt"

också.

De här resultaten stöds av en undersökning från IMA om bilisters kunskaper och

attityder. Den visar på dåliga kunskaper om katalysatorns effekt och om kväve-

oxider från trafiken (IMA, 1991).

6.4 Samband mellan beteende och miljömedvetande

Flera olika faktorer (kön, inställning till trafik och miljö, medvetande om miljö-

problem) har visat sig ha statistiska samband med svaren på frågorna om körbe-

teende. Det svårt att få bilförare att köra på ett sätt som minskar olycksrisken,

men resultaten på de här frågorna skulle kunna tyda på att det är lättare att få

människor att ändra sitt beteende till att bli lite mera miljöanpassat. Teoretiskt

skulle det kunna förklaras med att ingen tror att olyckan ska drabba dem, men alla

vet att varje tur med bilen har effekter på miljön, om än mycket små. Åtminstone

undermedvetet finns säkert den vetskapen där, även om också i övrigt miljömed-

vetna människor helst förtränger den.
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6.5 Samband mellan beteende och kunskaper om miljö och trafik

Det går inte att fastställa några säkra skillnader i beteende mellan dem som har

goda och dem som har dåliga kunskaper. Spridningen i svaren på testet om kör-

teknik var emellertid mycket liten, de flesta hade svarat rätt på nästan alla frågor,

vilket innebär flera saker:

De flesta bilförare kan mycket om den rätta körtekniken.

2. Detta innebär i sin tur att information, trafikskoleundervisning m m om körstil
har varit framgångsrika.

3. Tyvärr har det antagligen inte räckt för att få bilförarna att ändra sitt beteende

mer J ärmark, 1993).

4. Den lilla spridningen innebär också att de statistiska testerna ger ett osäkert
resultat.

p
-
n

För att komma sig för att göra något konkret för miljön skulle bilförarna behöva

mer motivation, insikt i vad saken egentligen gäller. Frågan är hur man ger männi-

skor den motivationen. Ökade kunskaper räcker inte på kort sikt, men på lång sikt

borde det ändå vara bra om kunskapsnivån höjs. Här kan trafikskolorna fylla en

viktig uppgift genom att ge eleverna både teoretiska och praktiska kunskaper och

framför allt insikt. Många av dem som hade haft körkort mindre än tre år har goda

effektkunskaper. Det kan ha samband med att undervisningen i trafikskolorna om

miljö utökades i samband med den nya kursplanen för teoriundervisningen i

körkortsutbildningen 1989.

Om några frågor om miljö införs i teoriprovet borde undervisningen få ännu större

effekt. Det kanske också skulle få bilskollärarna att uppvärdera miljöaspekterna

mer i den praktiska undervisningen. Det skulle under alla förhållanden vara en sig-

nal från samhällets sida att miljöfrågorna måste tas på allvar.

6.6 Beteendet har samband med synen på trafikens problem

De som tar upp miljön som ett problem uppger sig också använda sin bil på ett för

miljön bättre sätt än de som inte har nämnt miljön som problem i trafiken, framför

allt genom att de i viss mån undviker att köra bil. Detta skulle kunna innebära att

det är lättare att uppnå en minskning av utsläppen genom att förändra människors

resvanor än genom att förändra deras körsätt. Erfarenheter från "ekostaden"

Curitiba i Brasilien visar att det går att få bilister att ta bussen istället om det blir

tillräckligt attraktivt (Rabinovitch, 1992).
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Den här slutsatsen stöds också av en undersökning som gjorts tidigare om bilisters

kunskaper och attityder. De fick rangordna fyra olika åtgärder för att förbättra

miljön, med avseende på vad de helst skulle göra:

0 sortera sopor

0 köra bil långsammare

0 spara el i hushållet

0 välja kollektiva transportmedel i första hand.

Bara 9 0/0 av de intervjuade bilisterna ville i första hand bidra till att minska miljö-

belastningen genom att köra bil långsammare. Av de fyra åtgärderna rangordnades

den lägst av 35 %. Däremot kunde 38 % tänka sig att i första hand välja kollektivt

transportmedel, 21 % satte detta alternativ i sista hand (IMA, 1991).

6.7 Pengarna eller miljön!

Vid en jämförelse av svaren på frågorna som handlar om varför man sparar

bensin, ser man att fler tänker på den egna ekonomin än på miljön. Eftersom det är

fult att vara snål men ganska "inne" med miljö kan man förmoda att skillnaden

snarare kan vara större än mindre än den här uppmätta. Att ekonomiska styrmedel

har effekt på ett eller flera sätt är också allmänt accepterat (Eriksson, 1992). Både

de som vill spara pengar och de som vill vara rädda om miljön säger sig ha ett

bättre beteende från miljösynpunkt än de som inte försöker spara bensin alls vilket

tyder på att både ekonomiska argument och miljöargument kan vara incitament att

förändra beteende.

Om en sänkning av bränsleförbrukningen per körd kilometer ska ha någon be-

tydelse för de totala utsläppen är det dock nödvändigt att vidta åtgärder för att inte

de insparade medlen ska användas till att öka resandet (Kleit, 1990; Öberg, 1992).

Crandall (l992) har också framhållit att lagstadgade krav på ökad

energieffektivitet hos fordon leder till ökat trafikarbete eftersom kostnaden för att

köra bil då sjunker.
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6.8 Mäns och kvinnors beteende

Resultat från andra undersökningar tyder på att män har större tendens än kvinnor

att överskatta sin körförmåga och det är belagt att de orsakar fler olyckor

(Spolander, 1992). Det tycks också vara så att kvinnor kör mera miljöanpassat. Är

detta medvetet eller bara en följd av deras mera defensiva körsätt'? Eftersom

männen oftare svarar rätt på de teoretiska frågorna om körteknik kunde man ha

förväntat sig att kvinnorna skulle köra sämre 'från miljösynpunkt, men så verkar

det alltså inte vara. Innebär det här att det skulle vara effektivare att försöka

påverka bilförarna till att bara köra lugnare och mjukare i största allmänhet än att

informera om ren körteknik?

Enligt Nilsson (1989) och Harms m fl (1989) finns inga rent könsbundna

skillnader i hastighet. De skillnader som finns kan enligt Nilsson hänföras till att

män och kvinnor har olika resärenden, olika prestanda på bilarna mm. Han

konstaterar emellertid också att männen håller olika hög hastighet beroende på

bilens prestanda och bilålder, körsträcka, resärende samt bilägarens ålder.

Motsvarande skillnader kan inte beläggas statistiskt för kvinnor. Kvinnor tycks

alltså inte låta sig påverkas av yttre faktorer i samma utsträckning som män.

6.9 Inställning till trafik och miljö

Avsnittet om inställningen till trafik och miljö innehåller betydligt fler (kanske väl

många) hastighetsfrågor än avsnittet om körbeteende. Några av dem som svarat

har också klagat på miljödebattens alltför stora fixering vid hastigheter.

6.10 Ålderns betydelse

Miljömedvetandet tycks vara högsti de yngre åldrarna. Under förutsättning att det

inte är åldersberoende kan miljömedvetandet i samhället komma att höjas på sikt.

Åldersgruppen 18 - 45 har hört miljöfrågor diskuteras under sin uppväxt eller åt-

minstone i hela sitt vuxna liv, vilket tydligen har fått en viss effekt. De som har

hunnit en bit förbi femtio har däremot växt upp med bilen som en rent positiv

företeelse.
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7 SLUTSATSER

En stor potential för minskning av utsläppen från personbilar finns teoretiskt om

bilförarna kan förmås att ändra sitt beteende. Hur stor denna potential är i prak-

tiken, är svårt att bedöma. En bilförares medvetande om miljöproblem har enligt

ovan referade resultat betydelse för hans/hennes sätt att använda bilen. Det tycks

ha något större betydelse för om människor försöker undvika bilkörning än för hur

de hanterar gas och Växelspak. Detta kan innebära att det finns en större potential

för minskning av utsläppen genom att eventuella åtgärder mera inriktas på att

uppmana till alternativa transportsätt än till att få bilförare att köra lugnare och

mjukare. Båda dessa typer av förändringar skulle emellertid ha en positiv inverkan

på trafiksäkerheten.

En förutsättning för att detta ska dels ha god effekt och dels inte minska tillgäng-

ligheten alltför mycket, är tillgången till alternativ i form av snabb, punktlig och

billig kollektivtrafik och bra gång- och cykelvägar.

Det är tydligt att kunskaper om miljön inte har avgörande betydelse för

människors sätt att köra bil. Trots allt borde ökade kunskaper på lång sikt kunna

höja medvetandet om problemen med trafiken. Bland annat vore en mera realistisk

syn på katalysatorns möjligheter att förbättra miljön önskvärd. Några frågor om

miljö, tex om effekterna av avgaser och energiförbrukning, i teoridelen av

körkortsprovet skulle troligen vara en effektiv och mycket billig åtgärd för att höja

kunskapsnivån hos nyblivna förare.

Det är mycket svårt att genom information få människor att anpassa sitt beteende

till att bli trafiksäkrare. Det kanske skulle vara lika effektivt för trafiksäkerheten

att arbeta med att höja människors miljömedvetande istället?

De Viktigaste förändringarna i människors attityder som behöver komma till stånd

är att uppvärdera dels den defensiva "kvinnliga" körstilen, dels alternativen till

bilen.
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8 FORTSATT FORSKNING

En studie som undersöker liknande faktorer som undersökts i denna enkät skulle

behöva göras med avseende på val av bil vid nyinköp. Denna borde riktas såväl

till privatpersoner som till inköpare på företag.

En studie för att undersöka vilka beteenden som har starkast samband med miljö-

medvetande och vilka som enklast kan förstärkas skulle kunna ge värdefull kun-

skap. Det är ännu inte heller speciellt väl utforskat vilken potential för minskning

av utsläppen som finns här.

Det skulle också vara intressant att ta reda på vad som skiljer dem som lämnar

bilen hemma ibland från dem som inte gör det. Vad har de för avstånd till jobbet?

Hurdan är bilvägen, cykelvägen, busstrafiken etc? Vad har de för arbete? Vilka

fritidsintressen har de? Sådan kunskap skulle vara till nytta i samhällsplaneringen,

för planering av nya bostadsområden och arbetsplatser t ex.

I stor utsträckning sammanfaller önskvärda förändringar hos trafikanterna för att

skona miljön och för att höja säkerheten, t ex mjukare och lugnare körning och att

åka kollektivt oftare. (NTF Info, 1992). Det skulle vara värdefullt att veta om

samordning mellan trafiksäkerhets- och miljökampanjer riktade till bilförare,

skulle kunna få större effekt än kampanjer som bara handlar om ett av dessa båda

områden.
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4a.

4b.

4C.

Bilaga 1
Sid 1 (10)

Frågeformulär om trafik och miljö

Är du kvinna eller man?

[3 ManU Kvinna

Vilket år är du född?

 

Var i Sverige bor du?

[3 På ren landsbygd eller i en ort med mindre än 200 invånare

D I en tätort med 200 - 4 999 invånare

D I en tätort med 5 000 - 24 999 invånare

D I en tätort med 25 000 - 200 000 invånare
D I en tätort med mer än 200 000 invånare

Har du körkort för personbil?

D Ja

D Nej

Om du svarar nej här, gå till fråga 5.

Om du har körkort - hur länge har du haft det?

EJ 0 - 1 år
D 1 - 3 år

El 3 - 5 år
El 5 - 10 år
El 10 - 20 år
L:) Mer än 20 år

Om du kör bil - är den bil du oftast kör försedd med katalysator?

i:) Ja

E] Nej
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Bilaga 1
Sid 2 (10)

5. Hur ofta har du kört olika fordon under de senaste 12 månaderna? Svara med ett kryss på
varje rad.

a. Privat:

Varje Flera En gång Någon Några Inte Vet
dag gånger i i veckan gång i gånger alls inte

veckan månaden om året

Cykel D
Moped D

Motorcykel D

Egen personbil El

Tj 'anstebil l:l

Lastbil/buss :l D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

b. I jobbet:

Varje Flera En gång Någon Några Inte Vet
dag gånger i i veckan gång i gånger alls inte

veckan månaden om året

Cykel D El D El D . El El
Moped E] :i D D D i: El

Motorcykel D D D :i i:| D :i

Egen personbil D :i l:l i: D D E

Tj 'anstebil EJ D D El D D El
Lastbil/buss D D D :i D :i D

6. Ungefär hur många mil har du under de senaste 12 månaderna

a. kört personbil? ........................... ..mil

b. kört motorcykel? ........................... ..mil

c. kört moped? ........................... ..mil

d. cyklat? ........................... ..mil
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Bilaga 1

Sid 3 (10)

Här nedan följer några påståenden. Vi ber dig att för vart och ett av dessa markera med ett
kryss om du instämmer eller inte.

Instäm- Instäm- Ganska Mycket Tar helt Kan inte

mer mer i tvek- tvek- avstånd ta ställ-

helt stora sam sam ning

drag

Bilkörning är mera ett nöje än ett D D E] D D D
sätt att förflytta sig

Folk som bor i tätorter borde inte E] D D D :l l:

få köra bil i onödan utan cykla eller
åka kollektivt

Katalysatorn gör att biltrafiken inte D D E :l D D
längre kommer att vara något miljö-

problem

Hastighetsgränserna borde höj as på El D D D D D
vissa vägar utanför städerna

D D El El l:
| DDet är viktigare att följa trafikrytmen

än att hålla hastighetsgränserna

D EJ El |:l El ElDe nuvarande hastighetsgränserna är
så låga att man måste ha förståelse för
att de överskrids

Det är rimligt att sänka hastighets-
gränserna för att rädda miljön

Man sparar mycket tid genom att alltid
hålla hög hastighet

Det borde finnas mycket mera cykel-
banor än bilvägar i städerna

Skattepengar borde användas för att
göra det billigare att åka tåg

1:
]

El
El

El
El

El
D

El
D

D

E]
D

E]
E]

E]

EJ
El

D
El

E]

E]
D

D
D

C!

D
E]

El
El

D

Det är bekvämare att ta tåget än att
köra bil

Kommentarer: .................................................................................................................... ..

O 0 C i O I 0 0 I O C I i I I i l I i i i 0 0 I I I l 0 D O O O C 0 I 0 I O 0 O 0 0 I D i i i I O O i I D I 0 I i I 0 0 D I i I i i 0 O 0 i C I l i U O O C O I D O i O i I i i I i I i I I I O I l 0 I 0 O l l i U l O 0 I O I i l O I O I l i l 0 i O i 0 i O O i i I O i i O O O O i.
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8. Om du aldrig kör bil, kan du gå till nästa fråga.

Här följer ett antal frågor. Svara med ett kryss på varje rad.

Ja, Ja, Ja, Ibland Nej, Nej, Nej,
alltid nästan ganska ganska nästan aldrig

alltid ofta sällan aldrig

Brukar du koppla ur och rulla t ex i i: D D E] i:
nedförsbackar eller inför rött ljus?

Brukar dugasa även om du ser att
du snart måste stanna för t ex rött ljus?

Brukar du gasa lite för att vara beredd
när det blir grönt ljus?

Låter du motorn gå när du stannar till
en kort stund ( 1 minut eller mer)?

Kör du på så hög växel som du tror
är möjligt utan att motorn hackar?

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

D
D
D
D
D

El
D

D
D

Cl

C]
D

El
D

D

D
D

D
D

D

Om det är ont om p-platser - kör du
runt och letar tills du hittar en tom p-
plats på nära håll?

Tänker du på hur mycket bensin du
förbrukar?

Försöker du spara bensin för att spara
pengar?

Försöker du spara bensin för att vara
rädd om miljön?

Brukar du hålla hastighetsgränserna?

D
D

EJ
D

E]

D
D

D
D

G

E
D

D
El

Cl

D
E
]

EJ
E]

G

E
D

1:
]

D
E]

D
E
J

C]
D

G

E
D

E]
E!

E]

Försöker du snabbt komma upp i hastig-

het även om du inte riskerar att bli på-
körd bakifrån?

D D E] [I El D E]Tar du bilen även för kortväga ärenden
- mindre än en kilometer?
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Sid 5 (10)

Ja, Ja,

alltid nästan

alltid

Händer det att du låter bilen stå kvar
hemma för att vara rädd om miljön?

Kör du om andra oftare än du själv

blir omkörd?

Försöker du köra bil på ett sätt som
skadar miljön lite som möjligt?

Ja,

ganska

ofta

Ibland Nej,

ganska nästan

sällan

Nej,

aldrig

Kommentarer: ......................................................................................................................... ..

I u 0 c 0 0 0 0 0 0 0 o c o a a c o o 0 0 i 0 0 0 0 u 0 c 0 o u a c u o0 0 u 0 0 o o o o I o u o i 0 n 0 i 0 o I I u 0 u n o i c 0 0 o 0 n o a c u o o 0 a u u o 0 o o 0 0 t 0 0 u o I c i u 0 c c o 0 u o c c a n o c 0 0 a u o u c i i 0 0 0 a 0 u 0 a a t o 0 o o a c 0 0 0 o o o o 0 i I 0 u .I

Här nedan följer några påståenden. Vi ber dig att för vart och ett av
dessa markera med ett kryss om det är rätt eller fel.

OBS! Om du inte alls vet om påståendet är rätt eller fel, kryssa då i
rutan "Vet inte". Ingen får veta vadjust du har skrivit!

Vet inte

Att köra och att stå på tomgång ger lika mycket
farliga avgaser

En ouppvärmd motor släpper ut mera avgaser än
en uppvärmd

Att åka tåg och att åka bil kräver ungefär lika mycket
energi per person och sträcka

En mils körning med bil utan katalysator innebär
utsläpp av ca 2 kg koldioxid

En mils körning med katalysatorbil innebär
utsläpp av ca 2 kg koldioxid

Små bilar förbrukar mindre bensin än stora bilar

Bensinförbrukningen är densamma oavsett om man
kör på treans eller fyrans växel i en viss hastighet

VTI RAPPORT 385
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Bilaga 1
Sid 6 (10)

Vet inte

För att spara bensin bör man köra på så hög växel D
man kan utan att motorn låter illa

Långsamma aceelerationer drar mindre bensin än
snabba

Ju mer man använder bromsen desto mindre bensin

går det åt

Koldioxid är eaneerframkallande

Koldioxid kan förändra klimatet på jorden

Katalysatorn minskar utsläppen av koldioxid

Bilarna släpper ut mindre än hälften av de kväve-
oxider som totalt släpps ut i Sverige

Kvävedioxid bidrar till försurningen

D
D

D
a
m
m

El
D

[1
1:

]
B
E
I
G
E
]

D
D

B
g

Katalysatorn minskar utsläppen av kvävedioxid

10. Tycker du att trafiken medför några allvarliga problem i dag?

B Ja E] Nej

Om du svarat ja, vilka problem avser du?

a c 0 0 i 0 o o u n 0 n a 0 a o 0 i I 0 I 0 I 0 i i 0 u D0 0 a 0 a 0 o u o n a n I u 0 u o a0 o I i c i l I o 0 0 0 0 I l i i 0 o n 0 a 0 0 0 n o o o 0 I i 0 a I i o c I 0 o u u o0 U i i l o l u u o i o 0 0 0 0 0 o I I o a 0 0 I u 0 0 0 0 oc

o n i 0 0 0 a c 0 o u 0 0 0 o 0 u o i I o 0 0 0 0 i o u c u o u0 0 i I u I 0 i l 0 b i b I i 0 0 a i 0 i i 0 I a I u 0 0 0 I v 0 I I n o n u i 0 0 0 a o i a I o v I |o i 0 0 0 0 i 0 c l i o 0 0 l i 0 D 0 i 0 o 0 0 u o v o c 0 0 o I 0 l u 0 'I

I 0 a o o o o 0 0 a u o 0 o 0 0 I o c u o i o 0 c o o 0 o i o 0 0 u I i 0 0 | o a i I n o o o 0 0 o c 0 c l 0 n 0 o i i o o 0 o 0 I O u a i o u 0 l 0 o u c 0 0 0 oc o o 0 0 0 i I c o 0 c o 0 o 0 o u o 0 n u I O i i o o u u n n0 n a a o n 0 .i

i o 0 I 0 A a 0 0 u u o o 0 0 0 i I o n n i u 0 J s 0 o 0 u o n 0 o s a 0 i i 0 i o I i o i 0 i 0 o 0 I a l I o i 0 a c o 0 c 0 0 0 o a a I 0 n n s 0 0 c c 0 o 0 0 c o o c o i 0 o 0 0 0 p u u o oo o o i 0 a I 0 0 o 0 u 0 s u I o a 0 a n u 0 .n

Ett stort tack för din medverkan!
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Bilaga 1

Sid 7 (10)

Väg-00h Trafik-
'Institutet

Trafikant- och fordonsavd 1992-05-11

Eva Gustavsson/se

Det här gäller dig och din miljö!

Vi på Statens väg- och trafikinstitut gör just nu en undersökning om
svenska folkets möjligheter att bidra till en bättre miljö. Vi vill därför
be dig svara på några frågor om miljö och trafik, resvanor rn m. Du

som skickar in ditt svar i svarskuvertet (inget porto behövs) före den
25 maj har chansen att

vinna en cykel!*

Det nummer som finns på formuläret är ditt lottnummer. Samtidigt

kan vi med hjälp av detta nummer se till att bara de som inte svarat får
påminnelsebrev. Sedan förstörs namn och adress.

Undersökningen står och faller med att alla svarar. Just dina åsikter
och erfarenheter är mycket viktiga för oss. Här har du din chans att
göra nagot för mlljön.

Med vänliga hälsningar

Eva Gustavsson
Forskningsingenj Ör

* En 5-växlad Skeppshultscykel från en av Sveriges äldsta
cykeltillverkare
Albert Samuelsson & Co i Skeppshult.

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) bedriver forskning om vägar,
fordon och trafikanter i syfte att få en säkrare och bättre trafik.
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TVäg-00h Trä/7k-
'Institutet

Trafikant- och fordonsavd 1992-05-25

Eva Gustavsson/se

Bryr du dig om din miljö?

För ungefär två veckor sedan fick du ett frågeformulär som handlade
om trafik och miljö. Eftersom vi ännu inte fått något svar får du nu ett

nytt formulär. Det är mycket viktigt för oss att alla besvarar frågorna,
eftersom varje person har sina egna erfarenheter och åsikter.

Om du svarar före den 9 juni har du fortfarande chansen att

vinna en femväxlad cykel!

Numret på formuläret är ditt lottnummer. Detta nummer använder vi
också för att veta vilka vi ska skicka påminnelser till.

Om du har några frågor får du gärna ringa till mig på telefon 013-
204185.

Du som skickat in ditt svar någon av de senaste dagarna kan bortse
från detta brev.

Bästa hälsningar

Eva Gustavsson

45W
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Cyêlérrfa.du e
ndast

 

Cykeln du har chans att vinna är en äkta

SKEPPSHULT, tillverkad av cykelfabriken

A Samuelsson & Co AB. Skeppshultcykeln

har tillverkats sedan 1920 och är Små-

ländsk cykelkultur när den är som bäst.

Vinner du inte cykeln kan du ringa Samu-

elsson & Co AB på tel 0371 - 362 80 för

att få reda på närmaste återförsäljare.

SKEPPSHULTCYKELN

VTI RAPPORT 385



Bilaga 1
Sid 10 (10)

Väg-och Trafik-
'Institutet

Trafikant- och fordonsavd 1992-06-10

Eva Gustavsson/se

Bryr du dig verkligen om din miljö?

Nu är det ungefär en månad sedan jag skickade dig det första frågefor-
muläret om trafik och miljö.

Just ditt svar är mycket Viktigt för att denna undersökning ska vara
tillförlitlig. Du är unik - det finns ingen annan som har samma
erfarenheter som du!

Det här är också sista chansen för dig att vinna en femväxlad cykel

från Skeppshult! Skicka in ditt svar så att vi har det senast 29 juni!

Har du några frågor kan du ringa mig på telefon 013-20 41 85.

Om du redan skickat in ditt formulär ber jag dig Överse med detta
brev.

Tack för din medverkan!

Eva Gustavsson

Statens Väg- och trafikinstitut (VTI) bedriver forskning om Vägar,
fordon och trafikanter i syfte att få en säkrare och bättre trafik.
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Behandling av data

Fråga 5 ("Hur ofta har du kört olika fordon under de senaste tolv månaderna?")
har inte använts i utvärderingen eftersom svaren och vissa respondenters kommen-
tarer tyder på att många missuppfattat "I jobbet" som inkluderande "till och från
jobbet". Dessutom har delfrågan lastbil/buss" tydligen kunnat uppfattas som, "åkt
med som passagerare". Däremot har ett kryss i spalten "inte alls använts för att
komplettera luckor på fråga 6 med en nolla, dvs när respondenten på fråga 6
angett att hon/han inte alls cyklar, men inte besvarat frågan om hur långt han/hon
cyklat det senaste året, har noll mil förutsatts. Samma sak har gjorts med frågan
om hur långt de kört personbil.

Svarsbortfall och svaret "Kan inte ta ställning" på ett eller flera påståenden har i
avsnittet om inställning (fråga 7) kompletterats genom medelvärdessubstitution
("process standard", option "replace" i SAS har använts). I avsnittet om beteende
(fråga 8) har detta inte gjorts eftersom ganska många har glömt att fylla i hela
sidan där större delen av detta avsnitt fanns.

Svarsalternativen har numrerats för att kunna göra en sammanvägning av svaren
under resp avsnitt. Den "miljövänligaste" inställningen till påståendena under av-
snittet om inställning till trafik och miljö har åsatts siffran 5, den näst miljövän-
ligaste 4 etc. Se figur 4 - 5, där svaren har placerats så att alternativet längst till
vänster fått en etta.

Svarsalternativen i avsnittet om beteende har numrerats på liknande sätt 1, 2, 3, 4,

5, 6 och 7, där 7 står för det bästa svaret från miljösynpunkt. Se figur 1 - 3, där
svarsalternativen till höger alltid har fått numret 7. Se även bilaga 4. Delfrågorna 7
och 8 räknades inte med i summan eftersom de är alltför beroende av delfråga 9.
Delfrågorna 6, 12, 13 har räknats samman i en variabel eftersom de handlar om att
undvika körning så långt möjligt. Delfrågorna l, 2, 3, 4, 5, 10, ll, l4 handlar om

att gasa, växla och välja hastighet och har lagts samman till en annan variabel.

Vid sammanställningen av svaren i tabell har alla ja-alternativen räknats i en
grupp och alla nej-alternativen i en grupp. Så har också svaren lagts samman när
enstaka delfrågor har testats.

I kunskapsprovet (fråga 9) har antalet rätta svar räknats ihop liksom antalet "Vet
inte". Påståendena har också delats upp i två grupper, sådana påståenden som rör
själva körningen och handhavandet av bilen har sammanförts till en variabel,

körteknikkunskaper, och övriga påståenden, som behandlar vidare aspekter som
energiåtgång och avgasers effekter, till en annan variabel (effektkunskaper). Se
figur 6 - 7. Påståendet "Bilarna släpper ut mindre än hälften av de kväveoxider
som totalt släpps ut i Sverige" har uteslutits pga av att det inte är riktigt
formulerat. (Biltrafikens andel är för närvarande ca 50 0/0.)
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Den andra delfrågan i fråga 10, en Öppen fråga om vilka problem respondenten
anser finns i trafiken, har klassificerats på två sätt.

A. En detaljerad indelning redovisas i bilaga 5 men har inte använts i några
statistikberäkningar. Observera att kategorin "miljö" hänför sig till sådana svar
där ordet miljö har nämnts, specifika miljöproblem som_ har omnämnts har
sammanförts till en egen kategori. Båda delarna förekommer i vissa svar och
räknas då i två kategorier.

B. En grövre indelning gjorts i fem grupper:

l.

2.

miljö (inkluderande även alla specifika miljöproblem)

säkerhet

grundinställningen att bilar är bra men mera och bättre vägar och tekniska
förbättringar på bilarna behövs, argument för ringleder och för att bygga bort
köbildning (problem inom bilsamhället)

. grundinställningen att det finns för mycket bilar och/eller att de kan ersättas
med annat (bilsamhället som problem)

. övrigt

(se figur 8 och bilaga 5)

Grupp 3 och 4 har vaga gränser och indelningen är ganska osäker. Några få
respondenter har lämnat svar som förts både till grupp 3 och 4, liksom många svar

förts både till grupp 1, 2 och 3, till grupp 1 och 4 etc. Endast grupp 1 har använts
som testvariabel. '
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Fördelning av svaren på fråga 8 om beteende

U1- l.Ullall

         

Antal %

Nej] 41 1 47,8

Ibland 190 22,1

Ja2 258 300

Antal bortfall = 2383

 

Delfråga 2. "Gasa inför rött

         

Antal %

Ja2 9 1,0

Ibland 76 8,8

Nejl 799 90,2

Antal bortfall = 2333

 

Delfl'åga 3. "Gasa inför grönt"

        

Antal %

Ja2 80 9,2

Ibland 162 18,7

Nej] 623 72,0

Antal bortfall = 2323

  

Delfråga 4. "Stå på tomgång"

        

Antal %

Ja2 143 16,5

Ibland 161 18,6

Nejl 563 64,9

Antal bortfall = 2303

  

Delfråga 5. "Högsta möjliga Växel"

        

Antal %

Nej1 290 34,1

Ibland 75 8,8

Ja2 486 57,1

Antal bortfall = 2463
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Delfråga 6. "Letar p-plats"

Antal %

1212 345 40,2

Ibland 247 28,8

Nej1 267 31,1

Antal bortfall = 2383

 

Delfråga 7. "Tänker på bensinförbrukning"

            

Antal %

Nej1 184 21,2

Ibland 140 16,2

1212 542 62,6

Antal bortfall = 2313

Delfråga 8. S ar bensin för' engarna"

Antal %

Nej1 279 32,3

Ibland 131 15,1

1212 455 52,6

Antal bortfall = 2323

 

Delfråga 9. "Spar bensin för miljön' 1

 

 

 

Antal %

Nejl 333 38,7

Ibland 172 20,0

162 356 41,3

Antal bOrtfail = 2363

 

Delfråga 10. "Håller hastighetsgränserna"

   

Antal %

Nej 1- 58 6,7

Ibland 67 7,7

1212 740 85,5

Antal 156111611 = 2323
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Delfråga 11. "Accelererar snabbt"

Antal %

Ja2 295 34,2
Ibland 171 19,8

Nej1 397 46,0

Antal bortfall = 2343

  

Delfråga 12. "Kör korta sträckor"

        

Antal %

J32 188 21,8

Ibland 202 23,4

Nej 1 474 54,9

Antal bortfall = 2333

  

Delfråga 13. "Låter bilen stå kvar hemma"

        

 

Antal %

Nej 1 523 60,1

Ibland 218 25,1

162 129 14,8

Antal bortfall = 2273

 

Delfråga 14. "Kör om oftare än blir omkörd"

  

   

 

   

Antal %

Ja2 125 14,3

Ibland 157 18,0

Nej 1 592 67,7

Antal bortfall = 2233

 

Delfråga 15. "Kör på bästa sätt för miljön"

  

   

 

 

  

Antal %

Nej 1 165 18,9

Ibland 189 21,6

1212 519 59,5

Antal bortfall = 2243

 

1 Sammanslagning av: Nej sällan; Nej, nästan aldrig och Nej, aldrig
2 Sammanslagning av: Ja, alltid; Ja nästan alltid och Ja ofta
3 huvudsakligen icke bilförare

VTI RAPPORT 385





Bilaga 4
Sid 1 (2)

Kommentarer till bedömningen av svaren

Fråga 8 om beteende

Delfråga 1
Det har bedömts som bra från miljösynpunkt att koppla ur och rulla. Bilar med
bränsleinsprutning stryper bensintillförseln vid motorbromsning men andra
faktorer kan medföra att förbrukningen ändå inte sjunker. Dessutom består
Sveriges bilpark till stor del av bilar som inte har denna finess.

Delfråga 4
Bilindustrin hävdar att nya bilar på tomgång inte släpper ut några avgaser att tala
om. Två saker talar emellertid för att det ska bedömas som fördelaktigt att stänga
av motorn vid uppehåll: koldioxiden (som inte kan renas bort) och samma
invändning som ovan, bilparken utgörs till stor del av gamla bilar.

Delfråga 11
Angående långsam/snabb acceleration se nedan.

Rätt svar på kunskapsprovet

1. Att stå på tomgång ger större mängd av farliga ämnen än att köra. För-
bränningen är då sämre. Påståendet i frågeformuläret var fel. (Källa: Trafik,
miljö och hälsa, sid 5:44)

2. En ouppvärmd motor släpper ut mer avgaser än en uppvärmd. Rätt!

3. Att åka bil kräver mera energi än att åka tåg. Detta gäller vid detantal passa-
gerare per tåg och per bil som är normalt. Påståendet i formuläret var fel.

4, 5. En mils körning med bil, med eller utan katalysator innebär utsläpp av ca

2 kg koldioxid. Katalysatorn tar inte bort koldioxiden. Däremot förvandlar
den kolmonoxid till koldioxid men eftersom mängden kolmonoxid är
mycket liten i förhållande till mängden koldioxid är detta försumbart. Alltså
är båda påståendena i formuläret rätt.

6. Små bilar förbrukar generellt sett mindre bensin än stora. De har mindre vikt
att transportera. Rätt!

7. Bensinförbrukningen är lägre om man kör på fyrans växel än om man kör på
treans växel i samma hastighet. Detta gäller sannolikt även vid låga hastig-
heter. Påståendet i formuläret var fel.
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15.

Bilaga 4
Sid 2 (2)

För att spara bensin bör man köra på så hög växel man kan utan att motorn
låter illa. Rätt!

Längsamma accelerationer drar mindre bensin än snabba. Rätt! VTI har
gjort mätningar med olika gaspådrag och får entydigt detta resultat (Laurell,
1985). Vissa bilfabrikanter hävdar trots detta motsatsen.

Ju mer man använder bromsen desto mer bensin går det åt. Vill man spara

bensin ska man sluta gasa i god tid, i stället för att tvärbromsa i sista stund.
Påstäendet i formuläret var fel!

Koldioxid är med all säkerhet inte cancerframkallande. Vi andas själva ut
koldioxid som växterna tar upp. Påståendet i formuläret var fel.

'Koldioxid kan komma att förändra klimatet på jorden. Rätt! Koldioxiden
står för huvuddelen av växthuseffekten. Detta kommer sig av att vi eldar upp
olja och kol som legat bundet i miljoner år och på så sätt ökar den totala
mängden koldioxid i atmosfären. Bilar som går på etanol som framställts av
växter bidrar inte till växthuseffekten, eftersom den koldioxid de släpper ut
nyligen tagits upp ur luften av de växterna. Helt bevisat att klimatet kommer

att bli varmare pga växthuseffekten är det ännu inte, det kan finnas andra

faktorer som motverkar temperaturhöjningen. I

Katalysatorn minskar inte utsläppen av koldioxid. Påstäendet i formuläret
var fel.

Bilarna släpper ut ca 50 % av de kväveoxider som släpps ut totalt i Sverige.
Päståendet i formuläret var var sålunda varken riktigt rätt eller fel och har

fått utgå.

Kvävedioxid bidrar till försurningen. Rätt!

Katalysatorn minskar utsläppen av kvävedioxid. Rätt!
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Bilaga 5

Sid 1 (4)

Kodning av de Öppna svaren på fråga 10

Exempel på svar eller delar av svar som förts till de fem olika kategorierna figur 8,
sid 17:

1. Miljö

miljön; luftrörsproblem t ex hosta och andningsproblem; ozonskiktet; försurning;

vi har bara en jord och ett liv; buller; nedskräpning; nedsmutsning

2. Säkerhet
bristande hänsyn; olyckor; dödsfall; svårt att hinna på övergångsställen; jag har
aldrig hört att en människa blivit dödad av att bli påkörd av en cykel; bilförarna
"chansar" för ofta vid omkörningar etc och "glömmer ofta minska hastigheten vid
halka; rattfyllerister vårdslösa omkörningar, utträngning på vägrenen; rattfylla;
folk kör för fort

3. Problem inom bilsamhället
satsa på elbilar; köbildning, storstäder borde ha ringvägar för att undvika
stadskörning; bort med gamla bilar och höj fartgränserna;varför är det mest gnäll
om personbilarna när det är bussar och lastbilar som är boven till miljöförgiftning
+ fabriker; bygg mer motorvägar;...nya motorer...renare drivmedel...; man blir för-
slöad i dessa låga farter och breda vägar; släpper inte bilen ut minst föroreningar
när den körs runt llO-lZOkm/h; utan bilen stannar Sverige; människan behöver
bilen

4. Bilsamhället som problem
för intensiv; en aggressivitetens lekstuga; folk som kör bil av ren bekvämlighet
ska använda kollektivtrafiken; bort med bilar från städerna; jag har aldrig hört att
en människa blivit dödad av att bli påkörd av en cykel; det finns alldeles för

många bilar; fram för lokala hästdroskor m m; fler bör kunna kompisåka; trafiken

alltför tät; ta tågen - även för gods

5. Övrigt

folk blir bekväma; hetsigt tempo; dåliga vägar; parkeringsproblem; man blir nog
för bekväm; mycket buskörning; svårt ta sig över gatan; för mycket lastbilar
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Bilaga 5
Sid 2 (4)

Kodning av de öppna svaren på fråga 10

Detaljerad indelning, figur 1, bilaga 2, sid 4:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Miljö

Olyckor; skador; dödsfall; risker

Avgaser; /luft/föroreningar; smog; nedsmutsning

Vårdslöshet; brist på hänsyn; trafikanter följer ej reglerna; vansinnesomkör-

ningar

Problem i städer; storstäder; innerstan

Försurning, skogsdöd

Buller

För dyr och/eller för dålig kollektivtrafik; brist på alternativ till bilen;
kollektivtrafiken utnyttjas för lite; dåliga cykelbanor; cykla mera

För höga hastigheter

Stress och/eller trängsel i trafiken; kontaktlöshet

Människors hälsa försämras av trafiken; människor förslöas och blir lata av att

åka bil

För mycket tung trafik; gods borde fraktas med båt och tåg istället

Köer, stillastående trafik; svårt att ta sig fram; särskilt i städer

Trafiken kräver för mycket utrymme; stora asfalterade ytor; förfulning av
natur/stadsbild; barriäreffekt; ingrepp i naturen; mindre svängrum för andra
trafikanter

För lite resurser satsas på bilismen och vägarna; för dåliga vägar; för mycket
restriktioner mot bilar i städerna; brist på vägar; dålig skyltning

Cyklister/barn/fotgängare är utsattaför stora risker; trängs undan

För få bilar har katalysator; för mkt gamla bilar i trafik; för låg skrotpremie;
borde finnas mer alternativa drivmedel
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Bilaga 5

Sid 3 (4)

För mycket bilar i trafik; okynneskörning; mera samåkning;

Ovriga miljöproblem: saltning; djur dödas/skadas; nedskräpning; tomgångs-
körning; utarmning av floran; snöskotrar; förstörda dricksvattenbrunnar; m m

Alkohol är ett problem i trafiken

Bilen nödvändig; människan behöver bilen; utan bilen stannar Sverige; andra

källor större orsak till miljöförstöringen, t ex flyg, fabriker

Ozonskiktet; växthuseffekten

Naturresurserna förbrukas för snabbt; hög energiförbrukning; fossila bränslen;
för lite återanvändning; skrotberg

Övriga icke-miljöproblem: parkeringsproblem; p-böter; för lite info till bil-
ägarna; tidsspillan vid tät trafik; för mkt privat körning i tjänstebilar; för mkt
husvagnar; för lindriga straff för fortkörning; m m

För mycket resurser satsas på bilismen och bilvägar; tyvärr gör samhället bilen
nödvändig; biltullar borde införas; för lite valfrihet; enkelrikta mer

Stora kostnader för t ex Vägunderhåll, sjukvård; bytesbalansen

För låga hastighetsgränser, för mkt fixering vid hastigheter i trafiksäkerhets-
arbetet

Oklart formulerat, inte kodbart
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9. för höga hastigheter

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Figur 1

1. miljö

2. olyckor

3. avgaser, luftföroreningar

4. hönsynslöshet; vårdqlöshet

5. stöder

6. försurning, skagsdöd

7. buller

8. för dyr o dålig kol|.trafik

Bilaga 5

Sid 4 (4)

Typ av problem

stress. tröngsel

hölsa

för mkt tung trafik

köer, stillastående trafik

bilar för utrymmeskrövande

för mkt restrikt. f bilar

oskyddade trafikanter

för lite katalysatorer

för mycket trafik

diverse miljöproblem

alkohol

bilen behövs, flyg mm vörre

ozonskiktet. vöxthuseff.

naturresursförbrukning .,. . ,_ d
diverse korkar*

för mkt resurser till bilism [:J ej körkort

ekonomiska aspekter

för låga hastigheter

(icke förståeligt)

O 100 200

Antal omnömnanden

Eêêâââ körkort

 

EZZIIJ ejkörkort

2
l
1

300

Svarsfördelning på den Öppna delfrågan i fråga 10: "Om du svarat ja
(på föregående fråga), vilka problem avser du?" Observera att en
persons svar kan ingå i flera staplar, t ex i både olyckor, miljö och för-

surning.
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77
72
91
87
53
51
49
45
41
40
38
32
30
27
27
26
26
23
20
18
17
16
15
12
11
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