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Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett samhällsekonomiskt
underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur olika åtgärder påverkar besluten att gå.
I föreliggande rapport redovisas tre olika delstudier. Den första är en pilotstudie innehållande en
litteraturstudie, en fokusgruppintervju och en enkätstudie. Den andra studien är en enkätstudie med syfte
att skatta fotgängares värderingar av olika gångmiljöer. Den tredje studien är även den en enkätstudie
men med syfte att studera arbetspendlares efterfrågan av olika typer av gångvägar.
De frågeställningar som vi i pilotstudien försökt hitta metoder för och i de efterföljande studierna har
försökt besvara är:
1. Vilken typ av väg (omgivning) föredrar fotgängare när de väljer väg?
2. Vad är betalningsviljan för att få mer attraktiva gångvägar (i form av trygghet, säkerhet etc.)?
3. Hur många kommer börja gå om det byggs mer attraktiva gångvägar?
Den tredje frågeställningen var dock inte möjlig att besvara på grund av för låg svarsfrekvens i den
delstudien.
Det mest överraskande resultatet från studien är att individer inte verkar föredra separerade gång- och
cykelbanor eller helt avskilda gångbanor i den utsträckning man kanske kan förvänta sig. Huvudsaken
verkar vara att promenaden sker på en gångbana av något slag, och inte längs vägkanten på en väg med
motorfordon. Ett annat resultat som är värt att lyftas fram är att sikten verkar ha stor betydelse för vilken
väg personer väljer att gå. Övriga gångvägsattribut som underhåll, avstånd till väg med motorfordon och
typ av korsning hade inte alls lika stor betydelse.
Det lägsta värdet för en restidsbesparing för gång, 79 kr/tim, erhölls i delstudie 1 och gällde promenad på
en separerad gång- och cykelbana med god sikt, som ligger långt ifrån väg med motorfordon och är
välunderhållen. Det högsta värdet, 239 kr/tim, erhölls i delstudie 3 och gällde gång till eller från ett annat
färdmedel längs vägkanten på en bilväg med hastighetsbegränsningen 50 km/h.
Avslutningsvis, det verkar inte omöjligt att undersöka individers värderingar av olika typer av
gångvägsattribut och val av gångväg med hjälp av stated preference-metodik. Däremot verkar intresset
för fotgängarfrågor inte vara så stort, samtidigt som respondenterna verkade ha svårigheter med att svara
på flera av frågorna. I fortsatta studier kring fotgängares värderingar rekommenderas därför att
undersökningarna genomförs i någon typ av intervjuform eftersom det då är lättare att förtydliga en del
oklarheter.
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Fotgängares värderingar av gångvägar
av Gunilla Björklund, Anna Mellin och Kristofer Odolinski
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping

Sammanfattning
Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett
samhällsekonomiskt underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur
olika åtgärder påverkar besluten att gå.
I föreliggande rapport redovisas tre olika delstudier. Den första är en pilotstudie
innehållande en litteraturstudie, en fokusgruppintervju och en enkätstudie. Den andra
studien är en enkätstudie med syfte att skatta fotgängares värderingar av olika
gångmiljöer. Den tredje studien är även den en enkätstudie men med syfte att studera
arbetspendlares efterfrågan av olika typer av gångvägar.
De frågeställningar som vi i pilotstudien försökt hitta metoder för och i de efterföljande
studierna har försökt besvara är:
1. Vilken typ av väg (omgivning) föredrar fotgängare när de väljer väg?
2. Vad är betalningsviljan för att få mer attraktiva gångvägar (i form av trygghet,
säkerhet etc.)?
3. Hur många kommer börja gå om det byggs mer attraktiva gångvägar?
Den tredje frågeställningen var dock inte möjlig att besvara på grund av för låg
svarsfrekvens i den delstudien.
Det mest överraskande resultatet från studien är att individer inte verkar föredra
separerade gång- och cykelbanor eller helt avskilda gångbanor i den utsträckning man
kanske kan förvänta sig. Huvudsaken verkar vara att promenaden sker på en gångbana
av något slag, och inte längs vägkanten på en väg med motorfordon. Ett annat resultat
som är värt att lyftas fram är att sikten verkar ha stor betydelse för vilken väg personer
väljer att gå. Övriga gångvägsattribut som underhåll, avstånd till väg med motorfordon
och typ av korsning hade inte alls lika stor betydelse.
Det lägsta värdet för en restidsbesparing för gång, 79 kr/tim, erhölls i delstudie 1 och
gällde promenad på en separerad gång- och cykelbana med god sikt, som ligger långt
ifrån väg med motorfordon och är välunderhållen. Det högsta värdet, 239 kr/tim, erhölls
i delstudie 3 och gällde gång till eller från ett annat färdmedel längs vägkanten på en
bilväg med hastighetsbegränsningen 50 km/h.
Avslutningsvis, det verkar inte omöjligt att undersöka individers värderingar av olika
typer av gångvägsattribut och val av gångväg med hjälp av stated preference-metodik.
Däremot verkar intresset för fotgängarfrågor inte vara så stort, samtidigt som
respondenterna verkade ha svårigheter med att svara på flera av frågorna. I fortsatta
studier kring fotgängares värderingar rekommenderas därför att undersökningarna
genomförs i någon typ av intervjuform eftersom det då är lättare att förtydliga en del
oklarheter.
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Pedestrians’ valuations of footpaths
by Gunilla Björklund, Anna Mellin and Kristofer Odolinski
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)
SE-581 95 Linköping, Sweden

Summary
The background to this study is an inquiry by the Swedish Transport Administration to
develop methods for benefit-cost analyses for pedestrians’ appraisals of their walking
environment and how different improvements in the environment affect decisions to
walk.
In the present report, three different studies are presented. The first is a pilot study
involving a literature review, a focus group interview, and a questionnaire survey. The
second study is a survey study aimed to estimate pedestrians’ appraisals of different
walking environments. The third study is also a survey but with the purpose of studying
commuters’ demand for various types of pathways.
The issues that we in the pilot study tried to find methods for and in subsequent studies
have attempted to answer are:
1. What type of road (environment) do pedestrians prefer when they choose which
route to walk?
2. What is the willingness to pay to get more attractive footpaths (in terms of
security, safety etc.)?
3. How many persons will start to walk if it is built more attractive footpaths?
The third issue was unfortunately not possible to answer because of the low response
rate in that part of the study.
The most surprising result from the study is that individuals do not seem to prefer
separated pedestrian and bicycle paths or completely secluded footpaths to the extent
one might expect. The main thing seems to be that the walk takes place on a footpath of
some sort and not along the roadside on a road with motor vehicles. Another result that
is worth to highlight is that the visibility seems to be very important for which route
people choose to walk. Other attributes such as maintenance, distance to a road with
motor vehicles and type of crossing was not nearly as important. The lowest value for a
travel time savings for walking, 79 SEK/h, was obtained in study 1 and regarded a walk
on a separated pedestrian and bicycle path with good visibility, which is far from a road
with motor vehicles and is well maintained. The highest value, 239 SEK/h, was
obtained in study 3 and regarded walking to or from another travel mode along a
roadside on a road with speed limit 50 km/h.
Finally, it seems not impossible to investigate individuals' appraisals for various types
of footpath attributes and choice of footpath using stated preference methodology.
However, the interest in walking issues seems not to be high and many of the questions
in the questionnaire seemed to be difficult to answer. To make it easier to clarify some
of the ambiguities, future studies about pedestrian appraisals should involve some kind
of interview methodology.
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1

Inledning

Bakgrunden till den här studien är en förfrågan från Trafikverket att ta fram ett
samhällsekonomiskt underlag för fotgängares värderingar av deras gångmiljö och hur
olika åtgärder påverkar besluten att gå.
I föreliggande rapport redovisas tre olika delstudier. Den första är en pilotstudie
innehållande en litteraturstudie, en fokusgruppintervju och en enkätstudie. Den andra
studien är en enkätstudie med syfte att skatta fotgängares värderingar av olika
gångmiljöer. Den tredje studien är även den en enkätstudie men med syfte att studera
arbetspendlares efterfrågan av olika typer av gångvägar.
Studien har sin utgångspunkt i en omfattande studie kring cyklisters värderingar och
efterfrågemodeller gällande cykling som genomförts vid VTI (se Björklund & Carlén,
2012; Björklund & Isacsson, 2013; Björklund & Mortazavi, 2013). När det gäller
cyklisters värderingar av cykelväg undersöktes fyra olika typer av infrastruktur:
blandtrafik, cykelfält, cykelbana vid väg och cykelbana ej i anslutning till bilväg. Denna
ansats är inte direkt överförbar till gång eftersom det inte finns lika tydliga gångvägar
för fotgängare utan de kan ta sig fram i många olika miljöer. Här har vi istället valt att
lägga betoningen på olika attribut i omgivningen som gör en viss gångväg attraktiv. Det
är även viktigt att betona att olika faktorer är olika viktiga beroende på syftet med
gångresan. Det är inte alltid som vägen med den kortaste restiden är den som väljs.
De frågeställningar som vi i pilotstudien försökt hitta metoder för och i de efterföljande
studierna har försökt besvara är:
1. Vilken typ av väg (omgivning) föredrar fotgängare när de väljer väg?
2. Vad är betalningsviljan för att få mer attraktiva gångvägar (i form av trygghet,
säkerhet etc.)?
3. Hur många kommer börja gå om det byggs mer attraktiva gångvägar?
Den tredje frågeställningen var dock inte möjlig att besvara på grund av för låg
svarsfrekvens.
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2

Delstudie 1: Pilotstudie

Pilotstudiens första steg var en fokusgruppintervju för att ta reda på vilka faktorer som
är viktiga för fotgängare när de väljer väg. Fokusgruppen bestod av totalt tio deltagare
bestående av fyra män och sex kvinnor i åldrarna 18 till 75 år, med en medelålder på
46,5 år. Resultaten från intervjun användes sedan som input till vilka attribut hos en
gångväg som skulle undersökas i den efterföljande enkäten. Vi genomförde även en
litteraturstudie och baserat på den, tillsammans med intervjuer med andra forskare och
fokusgruppintervjun, togs enkäten fram. Enkäten syftade till att undersöka om detta
överhuvudtaget är en lämplig metod för att fånga betalningsviljan hos fotgängare.
När det gäller gång är avståndet en starkt begränsande faktor, i ännu högre grad än vid
cykling, och det kan finnas praktiska hinder till att ta bilen eller bussen istället för att
promenera. Eftersom gångresor skiljer sig så pass mycket från fordonsresor kan det
krävas andra metoder och avgränsningar än vad som tidigare använts.
När Trafikverket (eller en kommun) bygger en gångbana eller utför åtgärder på en
befintlig gångbana kommer detta påverka individer på ett eller annat sätt. Frågan är hur
individer påverkas av dessa åtgärder och hur det förändrar deras beteende? För att
komma närmare ett svar på den frågan är det av betydelse att ha information om vad
som är viktigt för fotgängare när de ska välja väg, dvs. vilka faktorer som påverkar
fotgängares val av väg, samt varför dessa faktorer är viktiga. Dessutom är det intressant
att utreda vad som påverkar om fotgängare väljer att avstå från att använda en viss väg
eller väljer ta ett annat färdmedel.

2.1

Litteraturstudie

Studier kring fotgängares beteende har genom åren haft olika syften. Exempelvis har
studier utförts för att kunna planera och bygga effektiva byggnader och gångytor med
hänsyn till kapacitet, orientering, säkerhet och evakueringsmöjlighet vid nödsituationer
(Timmermans, 2009). Studier kring fotgängares beteende kan även vara till hjälp för
infrastruktur- och transportplanering genom att de kan ge kunskap om vilken typ av väg
och omgivning som fotgängare föredrar och ge underlag för vilka typer av åtgärder som
bör utföras för att främja resor till fots.
Den rumsliga omfattningen som ska studeras är viktig för vilken typ av modell och
studie, dvs. vilket angreppssätt, som är lämplig att använda. Vilken typ av beslut som en
fotgängare tar är även den relaterad till den rumsliga omfattningen som studeras
(Ronald et al., 2005). Exempelvis utgår Hoogendoorn och Bovy (2004), Daamen
(2004), Robin et al., (2009) och Papadimitriou et al. (2009) från en hierarkisk
beteendestruktur när de specificerar sina modeller. Denna struktur består av tre
beslutsnivåer där den första nivån består av strategiska beslut som berör destination och
aktivitet. Taktiska beslut är den andra nivån och berör beslut kring turordning och plats
för utförande av aktiviteter samt vägval för dessa aktiviteter. Den tredje nivån är de
operationella besluten en fotgängare tar, dvs. ögonblicksbeslut för att exempelvis
undvika kollisioner med andra trafikanter. Hoogendoorn och Bovy (2004) betonar att de
olika nivåerna påverkar varandra; förväntade nyttor eller kostnader i de lägre nivåerna
påverkar vilka val som görs i de högre nivåerna samtidigt som de högre nivåerna sätter
villkor för beslutsmöjligheter i de lägre nivåerna i beteendestrukturen.
Beroende på syftet med studierna ligger fokus på olika beslutsnivåer i denna
beteendestruktur, eller med andra ord på olika rumsliga omfattningar som inrymmer
olika typer av beslut. Optimalt ingår alla beslutsnivåer i en modell för fotgängares
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beteende, men i praktiken skulle detta kräva stora mängder data på olika detaljnivåer
och modellen skulle bli alltför komplicerad (Ishaque, 2006). Således har olika modeller
använts i olika studier. I föreliggande studie koncentrerar vi oss främst på beslut på den
taktiska nivån, dvs. val av väg till en viss destination.
I studier som fokuserar på fotgängares beteende på en begränsad yta finns det modeller
som ger detaljerade beskrivningar av hur fotgängare beter sig i relation till varandra och
hur de beter sig beroende på den synliga omgivningen som fotgängaren befinner sig i.
Många modeller för denna typ av beteende kan delas in i mikro- och makromodeller
(Papadimitriou et al., 2009; Robin et al., 2009). Makromodeller fokuserar på att
beskriva ett aggregerat flöde av fotgängare (se exempelvis Hoogendoorn, 2004, vars
modell kan förutse hur flödet av fotgängare formas på gångbanan, gångpositioner och
trängseleffekter) medan mikromodeller utgår från beteendet hos individuella fotgängare
(Antonini et al., 2006; Papdimitriou et al., 2009).
Ett exempel på en makromodell är ”Space syntax-modellen” (se Penn & Turner, 2002)
som utgår från att individer förflyttar sig utifrån den synliga omgivningen och
tillgängligheten. Ett exempel på en mikromodell är ”Cellular Automata-modellen” där
fotgängare antas inneha celler på ett rutsystem där varje fotgängare använder den
information de innehar på den cell de befinner sig i för att ta beslut om var de ska
förflytta sig härnäst (Ronald et al., 2005).
Relativt många modeller för fotgängares beteende fokuserar på hastigheten hos
fotgängare. En folkmassas hastighet är nödvändig att beräkna i studier som behandlar
evakueringsmöjligheter vid nödsituationer, men även individers gånghastighet har
studerats då just tiden för en resa är en viktig faktor för färdmedelsvalet (se Ishaque,
2006, för en genomgång av olika studier kring fotgängares gånghastighet i olika miljöer
och situationer).
Många av de ovan nämnda modellerna fokuserar alltså på lokala fenomen, dvs.
fotgängares beteende på särskilda ytor och folkmassans dynamik. Utifrån en hierarkisk
beteendestruktur fokuserar dessa modeller på de operationella besluten en fotgängare
tar.
När det gäller studier kring fotgängares vägval är det den taktiska beslutsnivån i
strukturen som studeras. Enligt Papadimitriou et al. (2009) kan den taktiska nivån även
röra beslut som tas under promenaden då fotgängare ofta kan förändra sitt vägval
beroende på de förhållanden som fotgängaren möter under sin resa. Fotgängares vägval
är mer komplicerat jämfört med bilförares vägval då det finns ett större antal vägval hos
fotgängare, de kan välja var de korsar en väg och vilken sida av vägen de går på.
Enligt Hoogendoorn och Bovy (2004) är det därför nödvändigt med en modell som kan
beskriva vägvalet där individen har en oändlig mängd alternativ och de har i sin studie
tagit fram en modell som baseras på att fotgängare optimerar sin förväntade nytta
genom sina vägval. Denna nyttofunktion för fotgängare består av utbytet mellan nyttan
att genomföra aktiviteter på en viss plats och den förväntade kostnaden. Besluten tas på
den taktiska nivån och påverkas av omgivningen och miljön de promenerar i samt
individuella faktorer såsom attityder och tidspress. Olika vikter används för hur viktig
en stimulerande omgivning är och dessa vikter varierar beroende på ärende eller
situation. För en shoppingrunda får en stimulerande omgivning en större vikt jämfört
med en resa till jobbet då restid är viktigare (Hoogendoorn & Bovy, 2004). Agrawal et
al. (2008) fann exempelvis i sin studie att pendlare värderar den kortaste vägen högre än
någon annan faktor kring gångvägen.
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I studier kring infrastruktur- och transportplanering för fotgängare är det ofta
fotgängares vägval och beteende och vilka externa och individuella faktorer som
påverkar detta som är mest intressant. Dessa typer av studier har enligt bl.a. Ewing et al.
(2006), Park (2008), och Agrawal et al. (2008) oftast koncentrerats till att studera ett
områdes densitet och mångfald, dvs. de har fokuserat på att fler tenderar att gå till fots i
ett tätbebyggt bostadsområde med en närhet till en mångfald av ”tjänster” (exempelvis
buss- eller tågstation, affärer etc.). I dessa typer av studier finns även omgivningsfaktorer med, exempelvis fysiska hinder för att kunna ta sig fram till fots den kortaste
vägen såsom stora parkeringsplatser eller staket vilket påverkar gåendet negativt (Hess
et al., 1999). Studierna har därmed fokuserat på tillgängligheten och ignorerat
kvalitativa faktorer kring miljö och omgivning och hur de uppfattas av, och påverkar,
fotgängare. Enligt Park (2008) beror detta delvis på att transportforskare ofta är
intresserade av en helhetsbild av resebeteende för ett större område där data som
används inte är på den detaljnivå som behövs för den kvalitativa aspekten av
promenader. En helhetsbild av resebeteendet är dock viktig.
Enligt Moudon och Lee (2003) behöver både aggregerad och disaggregerad data ingå i
en beteendemodell som kan beskriva hur omgivning och miljö påverkar fotgängare. En
sådan modell behöver bestå av tre delar, nämligen syftet med resan (start- och slutpunkt
för resan bland annat för att veta var fotgängare går), egenskaper hos den valda vägen
(disaggregerad data) samt egenskaper hos området där gångresan utförs (aggregerad
data). En idealisk modell innehåller således variabler för alla dessa delar där både
objektiva och subjektiva faktorer ingår.
Att faktorer kring miljö och omgivning påverkar antalet fotgängare är intuitivt. För att
kunna beskriva hur omgivningen och miljön påverkar fotgängares beteende måste det
gå att mäta och kvantifiera omgivningen och miljön på ett bra sätt och relatera dessa
mått till hur de påverkar fotgängares beteende. Vilka data och vilka faktorer som ska
användas för att studera hur omgivningen påverkar fotgängares beteende är inte
självklart. Faktorerna är många och kan beskrivas på olika sätt och ofta vara relativt
grova mått som kan uppfattas olika av individer i olika situationer.
Saelens och Handy (2008) har genomfört en genomgång av faktorer kring omgivning
och miljö som har använts i studier inom området och funnit att det är en stor mängd
variabler som har använts och att det även är stora skillnader i hur de har nyttjats i de
olika modellerna. Saelens och Handy påpekar även att det är en brist på modeller som
skiljer på gångresor för rekreationens skull och för transportens skull. Detta är viktigt då
olika faktorer får olika betydelse för vägvalet beroende på syftet med gångresan
(Hoogenoord & Bovy, 2004).
Att utvärdera en vägrutt, ett vägavsnitt eller ett område är komplicerat då det finns
många tänkbara faktorer som påverkar fotgängares uppfattning av omgivningen och
vägen. Moudon och Lee (2003) gjorde en utvärdering av olika studiers mätinstrument
och fann att över 200 olika variabler för omgivningen hade använts, vilket tyder på att
det finns dålig kunskap om enskilda faktorers påverkan på fotgängares beteende. Ett
vanligt sätt har därför varit att konstruera ett mått för faktorer som påverkar fotgängares
beteende.
Det har tagits fram en hel del olika index eller verktyg för att kvantifiera och mäta
omgivningen som fotgängare använder (för en översikt över, och utvärdering av, olika
index och verktyg se Moudon och Lee, 2003). Exempelvis finns det en så kallad
”Pedestrian Level-of-Service”-modell (LOS-modell) som anger hur säker och
komfortabel en gångväg är och den används för att utvärdera olika vägavsnitt. Dessa
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modeller tar dock inte hänsyn till start- och slutpunkt för gångresan (Moudon & Lee,
2003). Ett exempel på en LOS-modell är den som Landis et al. (2001) tog fram där de
konstruerade ett mått med hjälp av fotgängare som utvärderade vägavsnitt utifrån en
skala (A-F) utefter en noga utvald rutt som de fick promenera utmed.
Ett vanligt mått som konstrueras brukar benämnas ”walkability” eller gångvänlighet på
svenska. Dock finns ingen enhetlig konstruktion av måttet. Ofta används faktorer för
tillgänglighet på en aggregerad nivå där olika områdens gångvänlighet undersöks (Park,
2008) och faktorer kring omgivning och miljö på en disaggregerad nivå saknas i stor
utsträckning. Park valde att i sin avhandling fokusera på faktorer på en detaljerad nivå
som kunde mätas objektivt.
Resultatet blev 12 komponenter för gångvänlighet som var och en hade olika vikter
(fritt översatt från Park, 2008, sid. 176):
 Känsla av säkerhet på ett övergångställe med avseende på motorfordons
hastighet.
 Känsla av säkerhet på ett övergångsställe med avseende på övergångställets
egenskaper.
 Känsla av säkerhet vid gång på trottoar med avseende på trafiken.
 Känsla av trygghet med avseende på sikten på natten.
 Känsla av trygghet med avseende på den visuella uppsikten från intilliggande
byggnader.
 Skydd mot negativa miljömässiga effekter.
 Känsla av hur gatan ramas in av omgivningen.
 Lätthet att korsa en väg.
 Lättillgängliga lokala affärer.
 Visuell variation.
 Visuell tilldragelse.
Ett vägavsnitt kan då få en ”gångvänlighets-poäng”, betingat att det finns data från
vägavsnittet så att gångvänlighetens 12 komponenter kan mätas (Park, 2008).
Andra konstruerade mått som kan användas för studier i hur omgivningen och miljö
påverkar fotgängares beteende har tagits fram av Ewing et al. (2006). De utvecklade
mätmetoder och definitioner för de viktigaste gångfaktorerna vid stadsplanering av en
gatuomgivning1. Eftersom gatuomgivningens kvaliteter inte kan mätas på ett lika
objektivt sätt som fysiska faktorer bör dessa enligt Ewing et al. associeras med fysiska
faktorer som uppfattas relativt lika mellan olika individer. Genom att sammanlänka
fysiska faktorer med gatuomgivningens kvaliteter är förhoppningen att det går att
studera hur omgivningen påverkar fotgängares beteende.
Metoden som Ewing et al. använde sig av var att låta en expertpanel bestående av
stadsplanerare bedöma gatuomgivningens kvaliteter, mäta fysiska faktorer av
gatuomgivningen utifrån filmklipp, testa s.k. interbedömarreliabilitet av fysiska
faktorers mått och gatuomgivningens värderingar samt statistiskt analysera relationen
mellan fysiska faktorer och gatuomgivningens kvaliteter. Fyra av de nio kvalitativa
måtten för stadsplanering, som hade valts utifrån en litteraturgenomgång, klarade alla de
kriterier som hade ställts för att kunna användas i studier inom området. Dessa var:

1

Ewing et al. (2006) har alltså inte testat hur dessa mått påverkar fotgängares beteende.

VTI rapport 806

13






”Imageability”, dvs. kvaliteten hos en plats som gör att den är tydlig,
igenkännlig och minnesvärd.
”Enclosure”, dvs. i vilken mån gator och andra offentliga utrymmen är visuellt
inramade av byggnader, väggar, träd och andra element.
”Human scale”, dvs. storlek, struktur och uttryck hos fysiska element som
matchar storleken och proportionen hos människor samt motsvarar
gånghastigheten.
”Transparency”, dvs. i vilken mån individer kan se eller uppfatta vad som finns
bortom utkanten av en gata eller i andra offentliga utrymmen där det finns
mänsklig verksamhet.

Utöver dessa mer fysiska faktorer i omgivningen har det visat sig att även sådana saker
som regn, kyla och bekvämlighet påverkar valet att promenera eller ta bilen vid korta
sträckor (Walton & Sunseri, 2010).
2.1.1

Värderingar av attraktiva gångvägar

I förra stycket redovisade vi olika sätt att mäta gångvänlighet på och olika faktorer som
påverkar valet att gå. Flera av dessa modeller kan användas för att få fram relativa
värderingar av olika gångvägsattribut. För att ta reda på hur människor värderar olika
attribut i monetära termer behövs dock attributen knytas till kronor på något sätt, vilket
relativt enkelt kan göras genom stated preference-studier (hypotetiska val).
I en norsk värderingsstudie, där stated preference-teknik användes, skattades ett
restidsvärde för gång på 162 kr/tim i 2009 års prisnivå (Ramjerdi et al., 2010). I studien,
där val gjordes mellan gång och bil/kollektivtrafik, analyserade man även värderingar
av separata gångvägar, rengöring av gångvägar från snö- och is, annat underhåll samt
antal stopp. I en annan norsk stated-preference undersökning, vilken genomfördes långt
tidigare, skattades ett värde för restidsbesparing för gång på 81 kr/tim i en grupp
bilförare med gång som alternativ (Stangeby, 1997)2. I samma studie fann man att
separata gångbanor var lika viktiga som en tretton-procentig minskning av gångtiden.
Enligt Elvik (2000) och Litman (2011) har icke-motoriserade resor såsom gång inte fullt
ut värderats och tagits hänsyn till i trafikplanering och samhällsekonomiska kalkyler för
olika transportrelaterade investeringar. Några förklaringar till detta är att gångvänlighet
inte är lätt att kvantifiera, att gång oftast bara räknas med om hela resan har genomförts
till fots, samt att det i många planeringsmodeller inte finns några värderingar för cykling
och gång utan enbart för motoriserade transporter (Litman, 2011).
Litman lyfter fram flera aspekter som kan vara relevanta vid ekonomiska värderingar av
gång. Dessa är ökad tillgänglighet (till destinationer och tjänster) vid goda möjligheter
till gång, minskade transportkostnader för den enskilde individen, minskade kostnader
för samhället, effektivt användande av markyta, ökad livskvalitet i områden med bättre
gångvänlighet, ökad hälsa och en generell minskning av olyckor inom transportsystemet, ökad ekonomisk utveckling och ökad jämlikhet vid förbättrad gångvänlighet.
Elvik (2000) pekar på fyra faktorer som han menar bör tas hänsyn till vid värderingar
och i samhällsekonomiska kalkyler. Dessa faktorer är 1) förändringar i antalet
fotgängare och cyklister, 2) förändringar i restid för fotgängare och cyklister, 3)
förändringar i trygghetskänsla hos trafikanter, och 4) förändringar i trafikanternas hälsa.

2

Värdena från båda dessa studier är omräknade från norska kronor.

14

VTI rapport 806

2.2

Enkätstudie – pilotundersökning

Med utgångspunkt från den enkät som användes i tidsvärdesstudien gällande cykling
(Björklund & Carlén, 2012) skapades en enkät för att mäta restidsvärden för fotgängare.
Eftersom fotgängare kan ta sig fram i många olika miljöer valde vi att betona olika
attribut i omgivningen som gör en viss gångväg attraktiv. Dessa attribut har tagits fram
dels genom fokusgruppintervjun och dels genom litteraturstudien. För att kunna beräkna
restidsvärden lade vi in ett mått på tid och pris/avgift. De övriga attributen som valdes
att ta med var 1) typ av gångbana–för att representera trafiksäkerhet, 2) om gångbanan
låg nära väg med motorfordon–för att representera miljö (i form av luftkvalitet, se dock
fotnot 5 på sidan 22), 3) sikt på båda sidorna om gångbanan–för att representera
trygghet samt 4) välunderhållen gångbana eller ej.
2.2.1

Enkätdesign och deltagare

Enkäten
För att studera personernas tidsvärde för gång användes stated preference-metodik.
Personerna fick föreställa sig att de skulle uträtta några ärenden, i dagsljus. För att ta sig
till den plats dit de skulle kunde de antingen ta bilen eller åka kollektivt. De fick själva
välja vad som skulle passa dem bäst. I det fall de valt bil fick de föreställa sig att de
hade två olika parkeringsplatser att välja på. Den ena låg en bit bort från den plats dit de
skulle och hade en relativt låg avgift (Väg A). Den andra parkeringsplatsen låg närmare
den plats dit de skulle, men där var avgiften högre (Väg B). I det fall de valt
kollektivtrafik fick de föreställa sig två olika scenarier. I det ena scenariet måste de gå
en bit från hållplatsen/stationen till den plats dit de skulle (Väg A). I det andra scenariet
hade man utökat antalet hållplatser/stationer och de behövde inte gå lika långt, men
samtidigt hade biljettpriset höjts (Väg B).
Varje person fick i fyra scenarier ta ställning till om de skulle ha valt väg A eller väg B
eller om vägarna var likvärdiga. För att personerna inte skulle behöva ta ställning till
fler situationer än fyra skapades fyra olika varianter av enkäten. I Figur 1 presenteras en
av situationerna i en av varianterna (hela enkäten presenteras i Appendix A). Nivåerna
på tid och pris valdes utifrån vad som verkar realistiskt för de aktuella scenarierna och
justerades tills vi fått en spridning på ”tidsvärdebudet” i var och en av de hypotetiska
valen. Designen var fraktionell faktoriell (ortogonal) och för att skapa de olika
kombinationerna av attributen använde vi ett upplägg av Kocur et al. (1982).
Väg A var alltid längre och billigare än väg B. Promenadtiden för väg A varierade
mellan 10, 13 och 16 minuter och mellan 2, 5 och 8 minuter för väg B.
Parkeringsavgiften/biljettpriset varierade mellan 15, 20 och 25 kr för väg A och mellan
35, 40 och 45 kr för väg B. Typ av gångbana varierade mellan separerad gång- och
cykelbana och gemensam gång- och cykelbana. Gångbanan kunde antingen ligga nära
en väg med motorfordon eller inte. Sikten på sidorna om gångvägen kunde antingen
vara god eller dålig. De fyra sista attributen varierade både mellan väg A och B och
inom de båda vägarna.
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9.

Väg A

Väg B

Promenadtid

13 min

2 min

Parkeringsavgift/Biljettpris

20 kr

45 kr

Typ av gångbana

Separerad gång- och
cykelbana

Gemensam gång- och
cykelbana

Gångbanan ligger nära väg
med motorfordon

Nej

Ja

Sikt på sidorna om
gångbanan

God

God

Välunderhållen gångbana

Ja

Nej

Jag väljer:

 Väg A

 Väg B

 Alternativen är likvärdiga

Figur 1. Exempel på en stated preference-fråga.
Förutom de fyra stated preference-valen bestod enkäten av frågor kring personernas
senaste resa som inkluderade minst tio minuters sammanhängande gång, olika
påståenden gällande gångvänligheten kring denna resa där personerna fick svara på en
femgradig skala från ”Stämmer mycket dåligt” (1) till ”Stämmer mycket bra” (5) eller
alternativet ”Inte relevant för min resa”, ett antal frågor kring personernas promenadoch motionsvanor inkluderande ett antal frågor kring hur stor betydelse olika faktorer
har när personerna väljer att gå (femgradig svarsskala från ”Ingen betydelse alls” till
”Mycket stor betydelse”) samt några frågor kring personerna själva och deras hushåll,
dvs. demografiska och socio-ekonomiska variabler.
Deltagare
Enkäten delades ut till ett antal studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
och vid Högskolan Dalarna i Borlänge och Falun i december 2011 och samlades in
någon timme eller någon dag senare. Av de 83 inkomna och ifyllda enkäterna var 39
från Stockholm, 28 från Borlänge och 16 från Falun. Tre av enkäterna togs bort ur
analyserna eftersom personernas senaste resa inte innehöll minst tio minuters
sammanhängande gång, vilket resulterade i 80 deltagande personer. Medelåldern för
dessa var 24 år (från 18 till 46, två personer hade inte uppgett sin ålder) och 73 % var
kvinnor (en person hade inte uppgett sitt kön). Av de 79 personer som svarade på frågan
om inkomst uppgav 68 % att de låg i inkomstintervallet 0–10 000 kr per månad och
25 % att de låg i inkomstintervallet 10 001–20 000 kr per månad. Resterande personer
låg i högre inkomstintervall.
Resultat
För 39 % av respondenterna var gång det enda färdsättet vid deras senaste resa
innehållande minst tio minuters gång. De övriga personerna hade kombinerade resor där
gång kombinerades med främst buss/tunnelbana/spårvagn, men även med tåg/pendeltåg,

16

VTI rapport 806

cykel och bil. Det vanligaste ärendet var resa till eller från skola (53 %), 13 % var
enbart motion/rekreation och 10 % var resor med ärendet att hälsa på släkt eller vänner.
Resterande resor var till eller från arbete, för inköp eller serviceärende, för att hämta
eller lämna barn, till eller från fritidsaktivitet och annat.
Den genomsnittliga längden på resorna var 19,1 km (median 5,5 km), varav den
genomsnittliga gångsträckan var 2,8 km (median 2,0 km). Dessa frågor var det endast
70 respektive 69 personer som svarat på.
Ungefär 28 % av respondenterna uppgav att de inte hade något alternativt färdmedel att
använda på resan, 24 % av dem hade cyklat om de inte hade gått den aktuella sträckan
och 20 % hade åkt buss, tunnelbana eller spårvagn istället. Resterande respondenter
hade åkt motorcykel/moped/vespa, bil–antingen som förare eller som passagerare,
tåg/pendeltåg, annat färdmedel eller en kombination av de olika färdmedlen.
Andelen gångresor som skedde i dagsljus, dvs. mellan kl. 9.00 och 15.00, var 38 %.
I Figur 2 redovisas svaren på frågan om vilken typ av infrastruktur som respondenternas
gångväg till största del bestod av. Som man kan se var det vanligast att gångvägen till
största del bestod av någon form av gångbana.

Figur 2. Andel personer som uppgett vilken typ av infrastruktur som deras gångväg till
största del bestod av.
Gångvänlighet gällande respondenternas senaste resa till fots:
För att ge en indikation om hur personerna uppfattade sin senaste resa till fots redovisas
medelvärden och standardavvikelse för ett antal påståenden kring denna resa i Tabell 1.
Även andel personer som ansåg att påståendet inte var relevant för deras resa redovisas i
tabellen.
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Tabell 1. Gångvänlighet gällande respondenternas senaste resa till fots.
Påstående

Medelvärde

Andel ”inte
relevant” (%)

Std.
avvikelse

Jag var inte hindrad/upplevde ingen trängsel av
andra fotgängare

4,2

1,2

3

Jag upplevde vägen jag valde som snabbaste
alternativet/vägen

4,2

1,2

11

Jag kände att vägen jag valde var gångvänlig

4,1

1,0

3

Jag behövde inte vänta länge på grönt ljus vid
trafikljusen

4,1

1,0

44

Jag kände mig säker från trafikfaror

3,9

1,0

0

Jag behövde inte ta en omväg för att korsa en väg

3,9

1,3

13

Jag upplevde att belysningen var bra

3,8

1,1

19

Jag upplevde den gemensamma gång- och
cykelbanan som trygg

3,8

1,1

20

Jag upplevde gångbanan trygg tack vare
närliggande bostäder/byggnader

3,7

0,9

5

Jag upplevde gångtunnlarna som trygga

3,6

1,0

61

Jag upplevde gångbanan som väl avskild från
annan trafik

3,5

1,2

6

Jag upplevde övergångsställena som säkra

3,5

1,2

9

Jag upplevde att det var en trevlig miljö kring
gångbanan

3,3

1,1

1

Jag njöt av promenaden och den var inte bara en
transportsträcka

3,1

1,4

3

Jag upplevde gångbanan visuellt attraktiv

3,0

1,1

6

Jag kände mig trygg från att trilla, halka etc.

2,9

1,3

0

Notera: Svarsskalan gick från ”Stämmer mycket dåligt” (1) till ”Stämmer mycket bra” (5)

Det som utmärker sig i Tabell 1 är att det verkar som att en stor andel av deltagarna
varken hade trafiksignaler (44 %) eller gångtunnlar (61 %) på sin gångväg eftersom
detta inte var relevant för deras resa. En femtedel verkade inte gå på en gemensam
gång- och cykelbana och lika många ansåg att belysningen inte var relevant (tolv av
dessa femton personer genomförde sin resa i dagsljus). När det gällde hur väl
personerna instämde i olika påståenden kring deras senaste resa till fots så verkade de i
stort vara rätt nöjda med sin gångväg. Om man tittar lite närmare i tabellen så kan man
dock se tendenser till att personerna i högre grad stämde in mer i påståenden kring
gångvänlighet och framkomlighet än påståenden kring trygghet från att trilla, halka etc.
och gångvägens visuella miljö.
Faktorer som påverkar respondenternas val att gå:
För att få en indikation om vilka faktorer som är av betydelse för personernas val att gå
redovisas medelvärden och standardavvikelse över dessa påståenden i Tabell 2.
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Tabell 2. Faktorer som påverkar respondenternas val att gå.
Påstående

Medelvärde

Std.
avvikelse

Kort avstånd till målpunkten

4,1

1,0

Det snabbaste färdsättet

4,0

1,2

Är inte beroende av tider/avgångar

3,7

1,3

Egen kontroll över restiden

3,7

1,2

Bra väder

3,7

1,2

Låg sannolikhet för överfall

3,6

1,4

Bra för den egna hälsan

3,6

1,1

Slipper bilköer

3,4

1,3

Förbättrar konditionen

3,4

1,2

Ett tidseffektivt sätt att få motion

3,4

1,2

Upplysta gångbanor

3,4

1,2

Det billigaste färdsättet

3,3

1,4

Miljövänligt

3,2

1,2

Andra människor i rörelse i området

3,2

1,2

Sträckan känns trafiksäker att gå

3,2

1,2

Välunderhållna gångbanor

3,2

1,1

Separerade gångbanor från motortrafik

2,9

1,3

Slipper trängsel på kollektivtrafiken

2,9

1,4

Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner i vikt

2,8

1,4

Bevakade övergångsställen (trafiksignaler)

2,7

1,3

Svårt att hitta parkering

2,7

1,4

För höga bensin/dieselpriser

2,5

1,3

För dyrt att åka med kollektivtrafiken

2,3

1,5

Avgiftsbelagd parkering för bil vid målpunkten

2,3

1,4

Sträckan är inte för backig

2,3

1,2

Separerad gångbana från cykelbana

1,8

1,1

Notera: Svarsskalan gick från ”Ingen betydelse alls” (1) till ”Mycket stor betydelse” (5)

De faktorer som verkar påverka respondenterna mest i deras val att gå är att det är
snabbt och flexibelt, men även sådana saker som bra väder, låg sannolikhet för överfall
och hälsoaspekter är av betydelse. Minst betydelse har det om det är separerad gångbana
från cykelbana, vilket kan bero på att respondenterna i studien är unga människor. Även
backighet och saker som rör kostnader för alternativa färdmedel har liten betydelse.
Med tanke på respondenternas relativt låga inkomst så beror det senare förmodligen på
att andra färdmedel överhuvudtaget inte är något alternativ för dem i vilket fall som
helst. Detta stöds av att över hälften av respondenterna svarade att de inte hade något
alternativt färdmedel eller skulle ha cyklat om de inte hade gått.
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Motionsvanor:
I Figur 3 redovisas svaren på frågan hur ofta respondenterna promenerade minst tio
minuter i sträck. Det är tydligt att gång är ett vanligt färdsätt för respondenterna i denna
studie.

Figur 3. Respondenternas promenadvanor. Andel i procent.
Antal timmar i veckan som respondenterna brukar motionera, utöver eventuella
promenader, presenteras i Figur 4.

Figur 4. Respondenternas motionsvanor, utöver promenader. Andel i procent.
Av de 79 personer som svarade på frågorna kring motion skulle 16 % ägna sig mer åt
andra motionsformer om de promenerade mindre, 38 % skulle inte göra det, 43 % visste
inte och två personer uppgav att de aldrig promenerade.
Stated preference-val:
Av alla situationer valdes väg A i 188 av fallen, väg B i 113 fall och i 19 fall ansågs
alternativen vara likvärdiga. Av de 80 personer som deltog i studien valde 33 personer
alltid väg A, vilken alltid var längre och billigare, och 7 personer valde alltid väg B,
vilken alltid var kortare och dyrare.
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I Tabell 3 presenteras resultatet från den panel mixed logit-modell som skattades i Stata
11.0 (StataCorp, 2009). I analysen har de 19 situationer där vägarna ansågs vara
likvärdiga plockats bort. Eftersom det rent teoretiskt inte finns någon skillnad mellan
väg A och väg B, det enda som varierar mellan vägarna är ju de attribut som vi
specificerat, har vi ingen konstant med i modellen. För att ta hänsyn till eventuell
intrapersonell samvariation låter vi koefficienten för promenadtid vara individspecifik,
dvs. vi håller den konstant för de fyra valen för en och samma person men tillåter den
att variera mellan individer.
Tabell 3. Modell över promenadtid, kostnad och gångvägsattribut, delstudie 1.
Variabel

Koefficient

Standardfel

z-värde

Promenadtid

-0,57***

0,15

-3,72

Parkeringsavgift/biljettpris

-0,28***

0,06

-4,47

Separerad gångbana

0,24

0,25

0,97

motorfordon

0,38

0,50

0,77

Sikt på båda sidor om gångbanan

1,70***

0,47

3,63

Välunderhållen gångbana

0,60

0,38

1,55

Standardavvikelse promenadtid

0,41***

0,08

4,90

Antal val

602

Log likelihood

-136,70

AIC

287,41

BIC

318,21

Gångbanan långt ifrån väg med

*** p < 0,001

Precis som förväntat är koefficienterna för tid och kostnad båda negativa och dessutom
signifikant skilda från noll. När det gäller övriga koefficienter så är det endast sikten på
båda sidor om gångbanan som är signifikant, ju bättre sikt desto större är sannolikheten
att vägen väljs. God sikt värderas till 6 kr3. Standardavvikelsen för tidskoefficienten är
signifikant, vilket innebär att det finns variation mellan respondenterna i deras värdering
av promenadtid.
Eftersom respondenterna i delstudie 1 är mycket homogena när det gäller inkomst och
ålder har vi inte testat effekterna av detta. Däremot har vi analyserat en modell där vi
interagerat tid, kostnad och de olika gångvägsattributen med kön. Resultatet från denna
modell visade att kvinnorna i gruppen tyckte det var viktigare med bra underhåll av
gångvägen än vad männen gjorde. I de övriga attributen var det ingen skillnad mellan
könen.
I Tabell 4 har de fyra gångvägsattributen interagerats med promenadtiden för att kunna
beräkna olika tidsvärden (egentligen värdet av en restidsbesparing) beroende på hur
gångvägen ser ut. Värdena på Akaike Information Criteria (AIC) och Bayesian
Information Criteria (BIC) är båda lägre i denna modell än i modellen i tabell 3 och Log
likelihood-värdet är högre, vilket tyder på att interaktionsmodellen är bättre.

3
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VTI rapport 806

 Sikt
 Avgift / pris

21

Tabell 4. Modell över promenadtid, kostnad och interaktion mellan tid och
gångvägsattribut, delstudie 1.
Variabel

Koefficient

Standardfel

z-värde

Promenadtid

-0,70***

0,16

-4,28

Parkeringsavgift/biljettpris

-0,26***

0,05

-4,72

Separerad gångbana*tid

0,05

0,03

1,70

motorfordon*tid

0,07

0,05

1,38

Sikt på båda sidor om gångbanan*tid

0,17***

0,04

4,01

Välunderhållen gångbana*tid

0,07

0,05

1,50

Standardavvikelse promenadtid

0,43***

0,09

4,87

Antal val

602

Log likelihood

-134,52

AIC

283,05

BIC

313,85

Gångbanan långt ifrån väg med

*** p < 0,001

Genom att kombinera de olika dummyvariablerna kan restidsvärden för gångvägar med
olika attribut beräknas (95 % konfidensintervall inom parantes4):


För en ”dålig” gångbana, dvs. där det är en gemensam gång- och cykelbana,
gångbanan ligger nära väg med motorfordon5, det är dålig sikt på sidorna och
gångbanan är inte välunderhållen, är tidsvärdet 161 kr/tim6 (130–192 kr/tim).



För en ”bra” gångbana, dvs. där det är separerad gång- och cykelbana,
gångbanan ligger långt från väg med motorfordon, det är god sikt på båda sidor
om gångbanan och den är välunderhållen, är tidsvärdet 79 kr/tim7 (44–114
kr/tim).



När sikten är god, men det är gemensam gång- och cykelbana, gångbanan ligger
nära väg med motorfordon och gångbanan är inte välunderhållen, är tidsvärdet
122 kr/tim (91 – 154 kr/tim).

4

Konfidensintervallen har beräknats genom kommandot nlcom i Stata, där standardfelen skattats med
hjälp av delta-metoden.
5
Här har vi gjort antagandet att det är bättre att gångbanan ligger långt ifrån väg med motorfordon, p.g.a.
luftkvalitet, än när den ligger nära väg med motorfordon. Det är dock möjligt att det finns en subjektivt
upplevd trygghet i att gå nära en väg med motorfordon, särskilt när det är mörkt och få människor rör sig
på gångvägen.
6

Beräknat genom  Promenadtid  60

 Avgift / pris

Eftersom variabeln promenadtid tillåts variera mellan individer har den en fördelning (i detta fall en
normalfördelning), vilket innebär att tidsvärdet har samma fördelning. I rapporten redovisar vi
medelvärdet av denna fördelning.
7
Beräknat genom   Promenadtid   Separerad_ gångb.   Långt_ från_ väg   Sikt  Underhåll  60

 Avgift / pris
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När det är separerad gång- och cykelbana, men gångbanan ligger nära väg med
motorfordon, det är dålig sikt på sidorna och gångbanan är inte välunderhållen,
är tidsvärdet 150 kr/tim (120–179 kr/tim).



När gångbanan ligger långt från väg, men det är en gemensam gång- och
cykelbana, det är dålig sikt på sidorna och gångbanan är inte välunderhållen, är
tidsvärdet 146 kr/tim (112–179 kr/tim).



När det är välunderhållen gångbana, men det är en gemensam gång- och
cykelbana, gångbanan ligger nära väg med motorfordon och det är dålig sikt på
sidorna, är tidsvärdet 145 kr/tim (111–179 kr/tim).

Konfidensintervallen överlappar för de fyra sista tidsvärdena där endast ett av
gångvägsattributen är positivt, vilket betyder att det inte finns några signifikanta
skillnader mellan dem. Dock kan man se att det är en signifikant skillnad mellan en
”bra” och en ”dålig” gångväg i restidsvärde, där den ”bra” gångvägen föredras av
respondenterna. Av de olika attributen är det sikt som står för den största betydelsen för
förbättringen.
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3

Delstudie 2: Enkätstudie – fotgängares värderingar av olika
gångvägsattribut

Utifrån erfarenheterna från pilotstudien drog vi slutsatsen att det inte är omöjligt att
studera fotgängares restidsvärden med hjälp av stated preference-metodik och fortsatte
därför med en större enkätstudie. Efter diskussion med Trafikverket kring
erfarenheterna från pilotstudien ändrade vi dock lite i attributen. Förutom tid och
pris/avgift valde vi i denna studie att undersöka 1) typ av trafikmiljö som promenaden
sker i, 2) typ av korsning som passeras under promenaden, och 3) sikt på båda sidorna
om gångbanan.

3.1

Enkätdesign och deltagare

Enkätdesign
Precis som i pilotstudien fick respondenterna föreställa sig att de skulle uträtta några
ärenden i dagsljus. Vi lade dock även till att ärendet inte innebar något tungt att bära
samt förtydligade att vi med avskild gångbana även menade trottoar och liknande samt
att övergångsställe med skylt innebar ett ”vanligt” övergångsställe med vita ränder och
”Herr Gårman”-skylt. I övrigt var instruktionen till stated preference-valen densamma
som i pilotstudien.
Även i denna delstudie fick varje person i fyra scenarier ta ställning till om de skulle ha
valt väg A eller väg B eller om vägarna var likvärdiga. För att personerna inte skulle
behöva ta ställning till fler situationer än fyra skapades fyra olika varianter av enkäten. I
Figur 5 presenteras en av situationerna i en av varianterna (hela enkäten presenteras i
Appendix B). Designen var fraktionell faktoriell (ortogonal) och för att skapa de olika
kombinationerna av attributen använde vi ett upplägg av Kocur et al. (1982). Väg A var
alltid längre och billigare än väg B. Precis som i pilotstudien varierade promenadtiden
för väg A mellan 10, 13 och 16 minuter och mellan 2, 5 och 8 minuter för väg B.
Parkeringsavgiften/biljettpriset för väg A höjde vi dock en aning och detta varierade nu
mellan 20, 25 och 30 kr och mellan 35, 40 och 45 kr för väg B.
De fyra olika typerna av trafikmiljö som promenaden sker i var längs vägkanten på
bilväg 50 km/h, gemensam gång- och cykelbana, separerad (målad linje) gång- och
cykelbana och helt avskild gångbana. Typ av korsning som passeras under promenaden
varierade mellan ingen, övergångsställe med skylt, övergångsställe med trafiksignal och
tunnel. Sikten på sidorna om gångvägen kunde antingen vara god eller skymd. De tre
sista attributen varierade både mellan väg A och B och inom de båda vägarna. Vilken av
de båda vägarna A och B som i enkäten presenterades som A och B slumpades, så att i
hälften av fallen presenterades den längre och billigare vägen som A och i hälften av
fallen som B.
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11.

Väg A

Väg B

Promenadtid

13 min

8 min

Parkeringsavgift/Biljettpris

20 kr

35 kr

Typ av trafikmiljö som
promenaden sker i

Promenaden sker längs
vägkanten på bilväg,
50 km/h

Promenaden sker på
separerad (målad linje)
gång- och cykelbana

Typ av korsning som
passeras under promenaden

Övergångsställe med
trafiksignal

Övergångsställe med
skylt

Sikt längs promenadvägen

God

Skymd

Jag väljer:

 Väg A

 Väg B

 Alternativen är likvärdiga

Figur 5. Exempel på en stated preference-fråga.
Förutom de fyra stated preference-valen bestod enkäten av frågor kring personernas
senaste resa som inkluderade minst tio minuters sammanhängande gång, ett antal frågor
kring personernas promenad- och motionsvanor inkluderande ett antal frågor kring hur
stor betydelse olika faktorer har när personerna väljer att gå (femgradig svarsskala från
”Ingen betydelse alls” till ”Mycket stor betydelse”) samt några frågor kring personerna
själva och deras hushåll, dvs. demografiska och socio-ekonomiska variabler.
Deltagare:
Enkäten skickades ut till 1 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 74 år i
november 2012. Efter en påminnelse hade 167 ifyllda enkäter skickats tillbaka.
Medelåldern för dessa var 50 år (från 19 till 75 år) och 62 % var kvinnor. Av personer
som svarade på frågan om inkomst låg 11 % i inkomstintervallet 0–10 000 kr per
månad, 25 % i inkomstintervallet 10 001–20 000 kr per månad, 36 % i intervallet
20 001–30 000, 17 % i intervallet 30 001–40 000, 8 % i intervallet 40 001–50 000, och
resterande personer över 50 000 per månad.
Bortfallsanalys:
För att få några ledtrådar till orsakerna till uteblivna svar skickade vi ut en bortfallsenkät
till ett slumpmässigt urval om 200 personer bland dem som inte svarat efter en
påminnelse. Vi fick tillbaka 41 enkäter, vilket motsvarar 20,5 %. Av dessa uppgav 19
personer att de inte har någon resa innehållande minst 10 minuters gång (vilket frågorna
i enkäten handlade om), 8 uppgav att de glömde bort det, 7 hade inte haft tid, 6 tyckte
att enkäten var för krånglig, 6 tyckte att innehållet i enkäten var ointressant, 1 person
hade redan skickat in enkäten, 2 personer kunde inte svenska och 8 personer hade
uppgett övriga orsaker. Det var möjligt för varje person att uppge fler svar, varför
summan blir större än 41. Resultaten indikerar att brist på resa innehållande minst 10
minuters gång är den största orsaken till utebliven respons. Detta bortfall är inte särskilt
allvarligt eftersom dessa personer inte ingår i målgruppen (och därmed är det egentligen
inget bortfall utan handlar mer om övertäckning i urvalsramen). Tyvärr vet vi dock inte
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hur många av de 1 000 personerna som har en sådan resa och därmed kan vi inte
beräkna det egentliga bortfallet. De andra orsakerna till utebliven respons är
allvarligare, särskilt den som handlar om tidsbrist eftersom det skulle kunna påverka
tidsvärdet, dvs. att de tidsvärden som vi skattar egentligen skulle vara högre.

3.2

Resultat

För 35 % av respondenterna var gång det enda färdsättet vid deras senaste resa
innehållande minst tio minuters gång. Flera respondenter hade dock uppgett bil eller
buss/tunnelbana/spårvagn som enda färdsätt på resan, vilket tyder på att olika personer
uppfattade denna fråga på olika sätt och det är därför svårt att tolka svaren. De
vanligaste ärendena var resa till eller från arbete (23 %), enbart motion/rekreation
(21 %) och inköp eller serviceärende (18 %).
Den genomsnittliga längden på resorna var 109,3 km (median 8,0 km), varav den
genomsnittliga gångsträckan var 4,0 km (median 2,5 km). Dessa frågor var det endast
146 respektive 154 personer som svarat på.
Trettioen procent av respondenterna uppgav att de inte hade något alternativt färdmedel
att använda på resan, 21 % av dem hade cyklat om de inte hade gått den aktuella
sträckan, 19 % hade kört bil och 13 % hade åkt buss, tunnelbana eller spårvagn istället.
Resterande respondenter hade åkt motorcykel/moped/vespa, bil som passagerare,
tåg/pendeltåg, annat färdmedel eller en kombination av de olika färdmedlen.
Respondenternas gångväg bestod i genomsnitt till 51 % av helt avskild gångbana (även
trottoar), 23 % av gemensam gång- och cykelbana, 12 % av promenad längs vägkanten
på bilväg (50 km/h), 9 % av gång- och cykelbana (åtskilda med målad linje eller
liknande), och 5 % av promenad längs vägkanten på bilväg (70 km/h). Detta får dock
endast ses som en indikation på de verkliga förhållandena eftersom denna fråga var
mycket svår för respondenterna att svara på.
Andelen gångresor som skedde i dagsljus, dvs. mellan kl. 9.00 och 15.00, var 44 %.
Faktorer som påverkar respondenternas val att gå:
För att få en indikation om vilka faktorer som är av betydelse för personernas val att gå
redovisas medelvärden och standardavvikelse över dessa påståenden i Tabell 5.
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Tabell 5. Faktorer som påverkar respondenternas val att gå.
Påstående

Medelvärde

Std.av.

Bra för den egna hälsan

4,2

1,0

Upplysta gångbanor

3,9

1,2

Förbättrar konditionen

3,9

1,2

Ett tidseffektivt sätt att få motion

3,7

1,3

Egen kontroll över restiden

3,6

1,2

Sträckan känns trafiksäker att gå

3,6

1,2

Kort avstånd till målpunkten

3,6

1,2

Låg sannolikhet för överfall

3,6

1,4

Är inte beroende av tider/avgångar

3,5

1,3

Välunderhållna gångbanor

3,5

1,3

Separerade gångbanor från motortrafik

3,5

1,3

Det snabbaste färdsättet

3,4

1,4

Slipper bilköer

3,4

1,5

Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner i vikt

3,4

1,4

Miljövänligt

3,3

1,3

Bra väder

3,2

1,3

Slipper trängsel på kollektiv-trafiken

3,1

1,4

Det billigaste färdsättet

3,1

1,4

Andra människor i rörelse i området

3,1

1,3

Svårt att hitta parkering

3,1

1,4

För höga bränslepriser

2,9

1,4

Övergångställen med trafiksignaler

2,7

1,4

Avgiftsbelagd parkering för bil vid målpunkten

2,6

1,4

För dyrt att åka med kollektivtrafiken

2,4

1,5

Separerad gångbana från cykelbana

2,3

1,4

Sträckan är inte för backig

2,2

1,4

Notera: Svarsskalan gick från ”Ingen betydelse alls” (1) till ”Mycket stor betydelse” (5)

De faktorer som verkar påverka respondenterna mest i deras val att gå är hälsoaspekterna, men även sådana saker som låg sannolikhet för överfall, trafiksäkerhet och
snabbhet/flexibilitet är av betydelse. Minst betydelse har separerad gångbana från
cykelbana, vilket kan bero på att respondenterna i studien är unga människor. Även
backighet och saker som rör kostnader för alternativa färdmedel har liten betydelse.
Motionsvanor:
I Figur 6 redovisas svaren på frågan hur ofta respondenterna promenerade minst tio
minuter i sträck. Precis som i pilotstudien är det tydligt att gång är ett vanligt färdsätt.
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Figur 6. Respondenternas promenadvanor. Andel i procent.
Antal timmar i veckan som respondenterna brukar motionera, utöver eventuella
promenader, presenteras i Figur 7. Jämfört med studenterna i pilotstudien tenderar
respondenterna i denna studie att träna mindre.

Figur 7. Respondenternas motionsvanor, utöver promenader. Andel i procent.
Av de 165 personer som svarade på frågan kring kompenserande motion skulle 22 %
ägna sig mer åt andra motionsformer om de promenerade mindre, 52 % skulle inte göra
det och 26 % visste inte.
Stated preference-val:
Av alla situationer valdes väg A, dvs. den längre och billigare vägen, i 317 av fallen,
väg B i 264 fall och i 77 fall ansågs alternativen vara likvärdiga. Av de 167 personer
som ingick i studien valde 27 personer alltid den långa och billiga vägen medan 14
personer alltid valde den korta och dyrare vägen.
Även detta dataset analyserades genom en skattad panel mixed logit-modell i Stata 11.0
(StataCorp, 2009). I Tabell 6 presenteras resultatet från denna. I analysen har de
situationer där vägarna ansågs vara likvärdiga plockats bort. Precis som i pilotstudien
finns det rent teoretiskt ingen skillnad mellan väg A och väg B och därför har vi ingen
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konstant med i modellen. För att ta hänsyn till eventuell intrapersonell samvariation
låter vi koefficienten för promenadtid vara individspecifik.
Alla attribut utom tid och kostnad är dummyvariabler med referenskategorierna
promenad längs vägkanten på bilväg 50 km/h (trafikmiljö), ingen korsning samt skymd
sikt.
Tabell 6. Modell över promenadtid, kostnad och gångvägsattribut, delstudie 2.
Variabel

Koefficient

Standardfel

z-värde

Promenadtid

-0,32***

0,06

-5,15

Parkeringsavgift/biljettpris

-0,19***

0,03

-6,15

Gemensam gång- och cykelbana

1,73***

0,31

5,57

Separerad gång- och cykelbana

1,65***

0,45

3,69

Helt avskild gångbana

1,79***

0,44

4,09

Övergångsställe med skylt

-0,31

0,38

-0,81

Övergångsställe med trafiksignal

-0,27

0,44

-0,62

Tunnel

-0,18

0,37

-0,48

Sikt på båda sidor om gångbanan

0,64**

0,22

2,88

Standardavvikelse promenadtid

0,30***

0,05

5,96

Antal val

1162

Log likelihood

-298,94

AIC

617,87

BIC

668,45

** p < 0,01, *** p < 0,001

Precis som förväntat är koefficienterna för tid och kostnad båda negativa och dessutom
signifikant skilda från noll. När det gäller övriga koefficienter så är sikten på båda sidor
om gångbanan precis som i pilotstudien signifikant, ju bättre sikt desto större är
sannolikheten att vägen väljs. God sikt värderas till 3,50 kr. I övrigt är koefficienterna
för gemensam gång- och cykelbana, separerad gång- och cykelbana, och helt avskild
gångbana signifikanta, dvs. alla typer av gångbanor föredras framför promenad längs
vägkanten på 50-väg. Ingen av korsningstyperna är signifikanta, vilket innebär att
oavsett korsningstyp så minskar det inte sannolikheten att vägen väljs jämfört med en
väg utan korsning. Standardavvikelsen för tidskoefficienten är signifikant, vilket
innebär att det finns variation mellan respondenterna i värdering av tid.
När vi testade att analysera en modell med interaktionskoefficienter för kön och alla
ingående attribut visade det sig att den enda skillnaden mellan kvinnorna och männen i
studien var att männen var mer positiva till korsningar med trafiksignaler än vad
kvinnorna var. En liknande modell testades där attributen interagerades med en
dummyvariabel för ålder (= 1 om 50 år eller äldre) där det visade sig att sikt var
viktigare för den äldre gruppen än för den yngre och att yngre föredrog trafiksignaler i
högre grad än vad den äldre gruppen gjorde. Det fanns även en tendens till att yngre
föredrog övergångsställen med skylt i högre grad än vad den äldre gruppen gjorde. En
modell testades även där avgiftskoefficienten delades upp beroende på om personernas
inkomst var mer än 30 000 per månad eller ej. Det kunde dock inte påvisas någon
skillnad mellan de båda inkomstgrupperna.
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I Tabell 7 har de tre gångvägattributen interagerats med promenadtiden (undantaget
dummyvariablerna för korsningstyperna) för att kunna beräkna olika tidsvärden
beroende på hur gångvägen ser ut. Värdena på AIC och BIC är mycket lägre i denna
modell än i modellen utan interaktionskoefficienter och Log likelihood-värdet är högre,
vilket tyder på att nedanstående modell är bättre.
Tabell 7. Modell över promenadtid, kostnad och interaktion mellan tid och
gångvägsattribut, delstudie 2.
Variabel

Koefficient

Standardfel

z-värde

Promenadtid

-0,56***

0,09

-6,19

Parkeringsavgift/biljettpris

-0,23***

0,03

-6,77

Gemensam gång- och cykelbana*tid

0,19***

0,03

5,77

Separerad gång- och cykelbana*tid

0,18***

0,04

4,43

Helt avskild gångbana*tid

0,18***

0,04

4,42

Övergångsställe med skylt

-0,28

0,41

-0,69

Övergångsställe med trafiksignal

-0,31

0,39

-0,80

Tunnel

-0,17

0,37

-0,45

Sikt på båda sidor om gångbanan*tid

0,06**

0,02

2,66

Standardavvikelse promenadtid

0,31***

0,05

6,18

Antal val

1162

Log likelihood

-292,55

AIC

605,09

BIC

655,67

** p < 0,01, *** p < 0,001

Genom att kombinera de olika dummyvariablerna kan tidsvärden för gångvägar med
olika attribut beräknas (95 % konfidensintervall inom parantes8). Korsningstyp har inte
varierats i beräkningarna, vilka därför baseras på referenskategorin ingen korsning.


Restidsvärdet för promenad på helt avskild gångbana och dålig sikt är 102 kr/tim
(83–121 kr/tim). Med god sikt sjunker värdet till 85 kr/tim (67–103 kr/tim).



Restidsvärdet för promenad på separerad gång- och cykelbana och dålig sikt är
103 kr/tim (85–121 kr/tim). Med god sikt sjunker värdet till 86 kr/tim (65–107
kr/tim).



Restidsvärdet för promenad på gemensam gång- och cykelbana och dålig sikt är
100 kr/tim (78–121 kr/tim). Med god sikt sjunker värdet till 83 kr/tim (62–103
kr/tim).



Restidsvärdet för promenad längs vägkanten på 50-väg och dålig sikt är 150
kr/tim (130–169 kr/tim). Med god sikt sjunker värdet till 133 kr/tim (113–153
kr/tim).

8

Konfidensintervallen har beräknats genom kommandot nlcom i Stata, där standardfelen skattats med
hjälp av delta-metoden.
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Det enda restidsvärdet som skiljer sig från övriga, dvs. inget överlappande konfidensintervall, är vid promenad längs vägkanten på 50-väg, vilket innebär en större
uppoffring för respondenterna. Det finns även tendenser till att gångvägar med god sikt
föredras före gångvägar med dålig sikt.
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4

Delstudie 3: Enkätstudie – pendlares färdmedelsval och
värderingar av olika gångvägsattribut

4.1

Enkätdesign och deltagare

Enkätdesign
I denna enkät frågade vi personer om en vanlig återkommande resa som de brukar
genomföra, främst en resa till arbetet eller skolan. Utöver dessa frågor bestod enkäten
av två delar med stated preference-frågor. Den ena delen skulle fyllas i av de personer
som hade 3 km eller kortare till sin destination. De fick göra ett val mellan gång och
bil/kollektivtrafik, där de själva hade uppgett om bil eller kollektivtrafik skulle vara ett
lämpligt alternativ för dem innan de gjorde sina val.
Gångalternativet varierade i promenadtid (20, 25 och 30 minuter) och gångväg. Den
senare kunde bestå av promenad längs vägkanten på bilväg 50 km/h, promenad på
gemensam gång- och cykelbana, promenad på separerad (målad linje) gång- och
cykelbana eller helt avskild gångbana (även trottoar och liknande).
Bil-/kollektivtrafik-alternativet varierade i fordonstid (6, 8 och 10 minuter; i SP-valen
presenterades dock den totala restiden), promenadtid (2, 5 och 8 minuter), reskostnad
(15, 20 och 25 kr) och samma gångvägar som i gångalternativet. Varje person fick göra
fyra val. I Figur 8 presenteras en av situationerna i en av varianterna (hela enkäten
presenteras i Appendix C).

20.

Gång

Bil/kollektivtrafik

Promenaden tar totalt 30 min

Resan tar totalt 16 min,
varav 8 min promenad
Resan kostar 15 kr

Jag väljer:

Promenaden sker längs
vägkanten på bilväg, 50 km/h

Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana

 Gång

 Bil/kollektivtrafik
 Inget av alternativen

Figur 8. Exempel på en stated preference-fråga.
Om personerna hade längre än 3 km till sin destination fick de istället göra val mellan
att åka bil eller kollektivtrafik där båda alternativen varierade gällande fordonstid (12,
14 och 16 minuter för bil och 18, 20 och 22 minuter för kollektivtrafik; i SP-valen
presenterades dock den totala restiden), promenadtid (till och från färdmedlet; 2, 5 och 8
minuter för bil och 10, 13 och 16 minuter för kollektivtrafik), reskostnad (25, 35 och 45
kr för bil och 14, 18 och 22 kr för kollektivtrafik) och typ av gångväg (samma som
ovan). I Figur 9 presenteras en av situationerna i en av varianterna (hela enkäten
presenteras i Appendix C). Designen var fraktionell faktoriell (ortogonal) och för att
skapa de olika kombinationerna av attributen använde vi ett upplägg av Kocur et al.
(1982).
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24.

Bil

Kollektivtrafik

Resan tar totalt 22 min,
varav 8 min promenad

Resan tar totalt 30 min,
varav 10 min promenad

Resan kostar 25 kr

Resan kostar 18 kr

Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana

Promenaden sker på
gemensam gång- och
cykelbana

 Bil

 Kollektivtrafik

Jag väljer:

 Inget av alternativen

Figur 9. Exempel på en stated preference-fråga.
Deltagare:
Av 1 500 utskickade enkäter till slumpmässigt utvalda personer mellan 18 och 74 år
fick vi in endast 413 ifyllda enkäter (plus 277 st från personer som svarade att de inte
hade någon vanlig återkommande resa). Ca 300 personer hade besvarat stated
preference-frågorna. Av dessa var det dock endast 56 personer som hade en resa på max
3 km. Detta innebar att det inte var möjligt att skatta någon efterfrågemodell eftersom
det var dessa kortare resor vi skulle skatta modellen på. Vi testade att köra en
multinomial-logit modell på de korta resorna i BIOGEME9 (Bierlaire, 2003) men p.g.a.
det låga antalet individer uppträdde flera konstigheter, bl.a. gav modellen ickesignifikanta koefficienter, i flera fall med felaktiga tecken, och även den mixed-logit
modell som vi testade att köra visade på underligheter.
Däremot kunde vi beräkna värden för restidsbesparingar för gång utifrån den modell
som skattades på data för de 241 personer som hade längre än 3 km till destinationen.
De följande analyserna baseras endast på dessa personer. Medelåldern för dessa var 46
år (17 till 75) och andelen kvinnor var 52 %. Av personer som svarade på frågan om
inkomst låg 5 % i inkomstintervallet 0–10 000 kr per månad, 12 % i inkomstintervallet
10 001–20 000 kr per månad, 43 % i intervallet 20 001–30 000, 18 % i intervallet
30 001–40 000, 10 % i intervallet 40 001–50 000, och 10 % över 50 000 per månad.
Bortfallsanalys:
Även i denna delstudie skickade vi ut en bortfallsenkät till ett slumpmässigt urval om
200 personer bland dem som inte svarat efter en påminnelse. Vi fick tillbaka 42 enkäter,
vilket motsvarar 21 %. Av dessa uppgav 16 personer att de inte har någon vanlig
återkommande resa (vilket frågorna i enkäten handlade om), 2 personer uppgav att de
inte har möjlighet att gå till destinationen på deras vanliga resa, 2 glömde bort det, 12
hade inte haft tid, 6 tyckte att enkäten var för krånglig, 4 tyckte att innehållet i enkäten
var ointressant, 4 personer hade redan skickat in enkäten och 9 personer hade uppgett
övriga orsaker. Det var möjligt för varje person att uppge fler svar, varför summan blir
större än 42.

9

Anledningen till att vi använde BIOGEME i denna analys var att vi hade för avsikt att kombinera flera
dataset, vilket på ett smidigt sätt kan göras i BIOGEME.
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Resultaten indikerar att brist på vanlig återkommande resa är den största orsaken till
utebliven respons. Precis som i delstudie 2 är detta bortfall inte särskilt allvarligt
eftersom dessa personer inte ingår i målgruppen (och därmed är det egentligen inget
bortfall utan handlar mer om övertäckning i urvalsramen). Eftersom vi dock inte vet hur
många av de 1 500 personerna som har en sådan resa kan vi därmed inte beräkna det
egentliga bortfallet. De andra orsakerna till utebliven respons är allvarligare, särskilt den
som handlar om tidsbrist (vilket var den näst vanligaste orsaken), eftersom det skulle
kunna påverka tidsvärdet, dvs. att de tidsvärden som vi skattar egentligen skulle vara
högre.

4.2

Resultat

Omkring 80 % av respondenterna hade arbetet som destination på deras vanligt
återkommande resa.
Den genomsnittliga längden på resorna var 24,9 km och median 15,0 km (efter att en
outlier på 3 500 km tagits bort ur analysen).
Trettioen respondenter hade besvarat frågan om hur gångvägen till deras destination ser
ut. Gångvägen bestod i genomsnitt till 41 % av gemensam gång- och cykelbana, till
28 % av helt avskild gångbana (även trottoar), till 17 % av gång- och cykelbana,
åtskilda med målad linje eller liknande, till 13 % av promenad längs vägkanten på
bilväg, 50 km/h, och till 1 % av promenad längs vägkanten på bilväg, 70 km/h.10 Detta
får dock endast ses som en indikation på de verkliga förhållandena eftersom denna fråga
brukar vara mycket svårt för respondenter att svara på.
Faktorer som påverkar respondenternas val att gå:
För att få en indikation om vilka faktorer som är av betydelse för personernas val att gå
redovisas medelvärden och standardavvikelse över dessa påståenden i Tabell 8.

10

Vår intention var att även undersöka promenad längs vägkanten på 70-väg i efterfrågemodellen, vilket
nu inte gick. Enligt de (få) personer som hade besvarat frågan om hur gångvägen till deras destination ser
ut verkar dock ytterst lite tid tillbringas längs denna typ av väg.
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Tabell 8. Faktorer som påverkar respondenternas val att gå.
Påstående

Medelvärde

Std.av.

Bra för den egna hälsan

3,9

1,1

Upplysta gångbanor

3,7

1,3

Förbättrar konditionen

3,7

1,2

Egen kontroll över restiden

3,7

1,3

Sträckan känns trafiksäker att gå

3,7

1,3

Kort avstånd till målpunkten

3,7

1,3

Låg sannolikhet för överfall

3,6

1,5

Är inte beroende av tider/avgångar

3,6

1,3

Separerade gångbanor från motortrafik

3,6

1,3

Det snabbaste färdsättet

3,6

1,4

Välunderhållna gångbanor

3,4

1,3

Ett tidseffektivt sätt att få motion

3,4

1,3

Slipper bilköer

3,4

1,4

Bra väder

3,4

1,3

Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner i vikt

3,3

1,3

Miljövänligt

3,3

1,3

Svårt att hitta parkering

3,3

1,4

Slipper trängsel på kollektiv-trafiken

3,1

1,4

Andra människor i rörelse i området

3,1

1,3

Det billigaste färdsättet

2,9

1,3

För höga bränslepriser

2,9

1,3

Avgiftsbelagd parkering för bil vid målpunkten

2,9

1,5

Övergångställen med trafiksignaler

2,8

1,3

För dyrt att åka med kollektivtrafiken

2,5

1,5

Separerad gångbana från cykelbana

2,5

1,4

Sträckan är inte för backig

2,2

1,2

Notera: Svarsskalan gick från ”Ingen betydelse alls” (1) till ”Mycket stor betydelse” (5)

Precis som i delstudie 2 så ligger ”Bra för den egna hälsan” högst på listan över faktorer
som verkar påverka respondenterna i deras val att gå, medan ”Sträckan är inte för
backig” hamnar längst ner. De övriga hälsoaspekterna tenderar också att hamna relativt
högt på skalan, men även sådana saker som låg sannolikhet för överfall, trafiksäkerhet
och snabbhet/flexibilitet är av betydelse. Det kan noteras att i alla delstudier så har det
inte särskilt stor betydelse om det är en separerad gångbana från cykelbana, medan
separerade gångbanor från motortrafik har högre betydelse.
Motionsvanor:
I Figur 10 redovisas svaren på frågan hur ofta respondenterna promenerade minst tio
minuter i sträck. Jämfört med delstudie 2 så är det inte lika stor andel som promenerar
flera gånger om dagen.
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Figur 10. Respondenternas promenadvanor. Andel i procent.
Antal timmar i veckan som respondenterna brukar motionera, utöver eventuella
promenader, presenteras i Figur 11. Respondenterna i denna delstudie tenderar att träna
mer än de i delstudie 2 men mindre än studenterna i pilotstudien.

Figur 11. Respondenternas motionsvanor, utöver promenader. Andel i procent.
När det gäller frågan kring kompenserande motion svarade 17 % att de skulle ägna sig
mer åt andra motionsformer om de promenerade mindre, 54 % skulle inte göra det,
28 % visste inte och 2 personer svarade att de promenerade inte.
Stated preference-val:
Bilalternativet i SP-valen var alltid dyrare än kollektivalternativet, och hade alltid en
kortare total restid och en kortare promenadtid. Typ av trafikmiljö som promenaden
skedde i varierade både inom och mellan alternativen. Av alla situationer valdes
bilalternativet i 461 (49 %) av fallen, kollektivalternativet i 358 (38 %) fall och i 125
(13 %) fall valdes inget av alternativen. Av de 241 personer som ingick i studien valde
64 (27 %) personer alltid bilalternativet och 45 (19 %) personer alltid kollektivtrafikalternativet (s.k. non-traders). Det bör noteras att SP-valen endast gjordes av de
personer som hade tillgång till både bil och kollektivtrafik.
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Datasetet analyserades genom en skattad panel mixed logit-modell i Stata 11.0
(StataCorp, 2009). I Tabell 9 presenteras resultatet från denna. I analysen har de
situationer där varken bil- eller kollektivtrafikalternativen valdes plockats bort. I denna
modell har vi med en alternativspecifik konstant, eftersom valet stod mellan en resa som
inkluderade antingen bil eller kollektivtrafik. För att ta hänsyn till eventuell intrapersonell samvariation låter vi koefficienten för konstanten vara individspecifik, dvs. vi
håller den konstant för de fyra valen för en och samma person men tillåter den att
variera mellan individer.11
Alla trafikmiljöattribut är dummyvariabler med promenad längs vägkanten på bilväg
50 km/h som referenskategori.
Tabell 9. Modell över fordonstid, promenadtid, kostnad och gångvägsattribut,
delstudie 3.
Variabel

Koefficient

Standardfel

z-värde

Konstant

-0,34

0,70

-0,49

Fordonstid

-0,14*

0,06

-2,30

Promenadtid

-0,31***

0,05

-5,64

Kostnad

-0,13***

0,02

-5,69

Gemensam gång- och cykelbana

1,33***

0,40

3,34

Separerad gång- och cykelbana

1,06*

0,43

2,46

Helt avskild gångbana

0,87*

0,38

2,30

Standardavvikelse konstant

4,05***

0,51

8,00

Antal val

1638

Log likelihood

-383,47

AIC

782,95

BIC

826,16

* p < 0,05, *** p < 0,001

Precis som förväntat är alla koefficienter för tid (både i fordonet och promenadtid) och
kostnad negativa och dessutom signifikant skilda från noll. Även alla trafikmiljökoefficienter är signifikanta, dvs. gemensam gång- och cykelbana, separerad gång- och
cykelbana samt helt avskild gångbana föredras framför promenad längs vägkanten på
50-väg. Konstanten är inte signifikant, vilket innebär att det inte finns något utöver de i
modellen inkluderade attributen som förklarar respondenternas val mellan att välja bilrespektive kollektivtrafikalternativet. Standardavvikelsen för konstanten är dock
signifikant, vilket innebär att det finns variation mellan respondenterna i deras val.
Ovanstående modell testades även för köns- och ålderseffekter (dummyvariabel där den
äldre gruppen var 50 år eller äldre), men inga sådana kunde påvisas. Vi testade även en
modell där kostnadskoefficienten delades upp beroende på om personernas inkomst var
mer än 30 000 per månad eller ej. Det kunde dock inte påvisas någon skillnad mellan de
båda inkomstgrupperna.

11

Vi testade även en modell där både konstanten och promenadtiden var individspecifika, men standardavvikelsen för promenadtiden var inte signifikant och modellernas Log likelihood var ungefär desamma
så vi lät promenadtid vara en fixed koefficient.
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I Tabell 10 har de tre gångvägattributen interagerats med promenadtiden för att kunna
beräkna olika tidsvärden beroende på hur gångvägen ser ut. Värdena på AIC och BIC är
mycket lägre i denna modell än i modellen i tabell 9 och Log likelihood-värdet är högre,
vilket tyder på att interaktionsmodellen är bättre.
Tabell 10. Modell över fordonstid, promenadtid, kostnad och interaktion mellan tid och
gångvägsattribut, delstudie 3.
Variabel

Koefficient

Standardfel

z-värde

Konstant

-1,06

0,73

-1,46

Fordonstid

-0,14*

0,06

-2,40

Promenadtid

-0,48***

0,08

-6,04

Kostnad

-0,12***

0,02

-5,08

Gemensam gång- och cykelbana*tid

0,19***

0,04

4,50

Separerad gång- och cykelbana*tid

0,15***

0,04

3,74

Helt avskild gångbana*tid

0,12***

0,03

3,49

Standardavvikelse konstant

4,25***

0,54

7,80

Antal val

1638

Log likelihood

-376,94

AIC

769,88

BIC

813,09

* p < 0,05, *** p < 0,001

Genom att kombinera de olika dummyvariablerna kan tidsvärden för gångvägar med
olika attribut beräknas (95 % konfidensintervall inom parantes12):


Restidsvärdet för gång till eller från ett annat färdmedel (bil eller kollektivtrafik)
var 181 kr/tim (102–260 kr/tim) på en helt avskild gångbana.



För gång till eller från ett annat färdmedel på en separerad gång- och cykelbana
var värdet 165 kr/tim (93–237 kr/tim).



För gång till eller från ett annat färdmedel på en gemensam gång- och cykelbana
var värdet 142 kr/tim (74–210 kr/tim).



För gång till eller från ett annat färdmedel längs bilväg 50 km/h var värdet av en
restidsbesparing 239 kr/tim (130–347 kr/tim).



Värdet för en restidsbesparing för bil/kollektivtrafik i den här typen av resa
kombinerad med gång var 71 kr/tim (8–135 kr/tim).

Som synes är konfidensintervallen för de skattade tidsvärdena för alla typer av
gångvägar ovan överlappande, vilket innebär att värdena för restidsbesparing inte skiljer
sig åt beroende på vilken trafikmiljö promenaden sker i. Däremot så finns det tendenser
till skillnader mellan miljöerna. Inte förvånande var det promenaden längs bilvägen som
12

Konfidensintervallen har beräknats genom kommandot nlcom i Stata, där standardfelen skattats med
hjälp av delta-metoden.
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personerna tenderade att helst vilja undvika, därav det höga restidsvärdet. Däremot var
det lite mer överraskande med tendensen att en promenad på en helt avskild gångbana
ville undvikas i högre grad än t.ex. promenad på en gemensam gång- och cykelbana.
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5

Diskussion och slutsatser

Det mest överraskande resultatet från föreliggande studie är att individer inte verkar
föredra gångvägar separerade från cykelbanor (antingen med en målad linje eller fysiskt
avskilda gångbanor) i den utsträckning man kan förvänta sig. Huvudsaken verkar vara
att promenaden inte sker längs vägkanten på en väg med motorfordon.
Ett annat resultat som är värt att lyftas fram är att sikten verkar ha stor betydelse för
vilken väg personer väljer att gå. Övriga gångvägsattribut som underhåll, avstånd till
väg med motorfordon och om det fanns någon korsning och i så fall av vilken typ
(trafiksignal, obevakat övergångsställe eller gång- och cykeltunnel) hade inte alls lika
stor betydelse.
Restidsvärdena i delstudie 1 varierade mellan 79 och 161 kr/tim, i delstudie 2 mellan 83
och 150 kr/tim och i delstudie 3 mellan 142 och 239 kr/tim, beroende på vilka
betingelser promenaden skedde i. I delstudie 3 innebar promenadtiden en promenad till
eller från ett annat färdmedel, vilket har visat sig ha lägre restidsvärdering än där gång
är det enda färdsättet (Wardman et al., 2007). Så var dock inte fallet i föreliggande
studie, utan det fanns tendenser till det motsatta. Detta har vi dock ingen förklaring till
utom möjligtvis det faktum att vi i modellerna i delstudie 3 hade med en alternativspecifik konstant eftersom valet stod mellan promenad i samband med två olika
färdmedel, vilket kan ha påverkat skattningarna.
Värdena i föreliggande studie ligger inom samma område som i den senaste norska
värderingsstudierna som genomförts för gång där restidsvärdet skattades till 162 kr/tim
(Ramjerdi et al., 2010) vilket tyder på att de inte är helt orealistiska.
Utifrån resultaten från pilotstudien ansåg vi att det är möjligt att gå vidare med denna
typ av metodik för att undersöka hur fotgängare värderar attribut gällande gångvägar.
Av de attribut som ingick i pilotstudien var det, förutom de vanliga attributen tid och
kostnad även sikt som värderades högst av respondenterna. Om det var separerad eller
gemensam gångbana och cykelbana, om gångbanan låg nära väg med motorfordon eller
inte och om gångbanan var välunderhållen eller inte var av mindre betydelse för dessa
respondenter. Det är möjligt att dessa resultat till viss del kan förklaras av
respondenternas unga ålder. Respondenterna i pilotstudien var studenter, vilket ger
avtryck i resultaten till exempel när det gäller inkomst och att ärendet på deras senaste
resa i över hälften av fallen var att resa till eller från skolan.
Vi ansåg därför att det var viktigt att i fortsatta studier ha en spridning över deltagare
gällande ålder och liknande för att få en heltäckande bild över fotgängares värderingar
av olika attribut. I delstudie 2 skickade vi därför ut enkäten till slumpmässigt valda
personer mellan 18 och 74 år i hela Sverige. Svarsfrekvensen var mycket låg, endast
17 %. Vi vet inte om det beror på att gång inte ses som någon stor fråga, i jämförelse
med t.ex. cykling, eller om enkäten var för krånglig att svara på. Den fungerade dock
bra i pilotstudien och liknande enkäter har använts vid undersökningar av svenska
cyklister.
I delstudie 3 var svarsfrekvensen 28 %. Tyvärr var det dock alldeles för få personer som
hade en resa på max 3 km till arbetet, vilket innebar att det inte var möjligt att skatta
någon efterfrågemodell. Vi kunde dock skatta en modell för de som hade längre än 3 km
till destinationen och därigenom beräkna värden för restidsbesparingar utifrån olika
typer av gångvägar.
För att få några ledtrådar om orsakerna till uteblivna svar skickade vi ut bortfallsenkäter
i delstudie 2 och 3. Dessa visade att de vanligaste orsakerna till uteblivna svar var att
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personerna inte hade någon resa innehållande minst tio minuters gång (vilket frågorna i
delstudie 2 handlade om) eller att de inte hade någon vanlig återkommande resa (vilket
frågorna i delstudie 3 handlade om). Denna typ av bortfall är inte särskilt allvarligt
eftersom dessa personer inte ingår i målgruppen (och därmed är det egentligen inget
bortfall utan handlar mer om övertäckning i urvalsramen). Eftersom vi inte vet hur
många av personerna som erhöll enkäten som inte har en sådan resa kan vi dock inte
beräkna det egentliga bortfallet. De andra orsakerna till utebliven respons är
allvarligare, särskilt den som handlar om tidsbrist eftersom det skulle kunna påverka
tidsvärdet, dvs. att de tidsvärden som vi skattar egentligen skulle vara högre.
Avslutningsvis, det verkar inte omöjligt att undersöka individers värderingar av olika
typer av gångvägsattribut och val av gångväg med hjälp av stated preference-metodik.
Däremot var det svårt för respondenterna att svara på frågorna kring deras egen senaste
resa innehållande minst tio minuter gång (dvs. frågor gällande deras verkliga val). Olika
personer hade olika syn på vad en resa är, om man reser när man går och om en resa
innebär en enkelresa eller tur och retur. Därmed blev det många tvetydiga svar gällande
färdsätt på resan, längd på resan, alternativt färdmedel till gång, samt vilken
infrastruktur som fanns längs individernas verkliga gångresa.
I fortsatta studier kring fotgängares värderingar rekommenderas därför att
undersökningarna genomförs i någon typ av intervjuform (t.ex. ”face-to-face” där
respondenterna intervjuas en och en antingen i hemmet eller på någon plats relevant för
studien) eftersom det då är lättare att förtydliga oklarheter och svarsfrekvensen är högre
(Pearce et al., 2002). Nackdelen med denna typ av metodik är att den är relativt dyr, det
finns risk för intervjuarbias och i de fall intervjun sker på en plats relevant för studien är
urvalet vanligtvis inte representativt och formuläret måste vara kort (Pearce et al.,
2002).
I framtida studier kring fotgängares värderingar bör man i hög grad fokusera på att
försöka förankra stated preference-studierna med observationer i den verkliga världen,
eftersom stated preference trots allt innebär hypotetiska val. I föreliggande studie, som
är en av de första som undersöker fotgängares värderingar av olika gångvägsattribut, var
vår intention att kombinera svar från hypotetiska val med verkliga beteenden i en
efterfrågemodell men på grund av den låga svarsfrekvensen gick detta tyvärr inte att
göra.
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Fotgängarundersökning
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__________

__________

__________

__________

2. _________________________________

3. _________________________________

4. _________________________________

5. _________________________________

4. Ungefär vilken tid på dygnet genomförde du resan? Omkring kl. _____

3. Ungefär hur lång var hela din resa?__________km, varav _______km var gång.

__________

Tid i minuter

1. _________________________________

Färdsätt

2. Beskriv hela denna resa, med avseende på färdsätt och hur lång tid du använde olika
färdsätt, från start till mål.

1

 Resa till/från arbete
 Resa till/från skola
 Resa i tjänsten
 Inköp eller serviceärende
 Hämta eller lämna barn
 Till/från fritidsaktivitet
 Enbart motion/rekreation
 Hälsa på släkt eller vänner
 Annat, nämligen__________________________________________________________

1. Vad var ditt huvudsakliga ärende

Vi skulle vilja börja med att ställa ett antal frågor kring din senaste resa
som innehöll minst 10 minuters sammanhängande gång. Vi är
intresserade både av resor som helt har bestått av gång och resor där
gång har varit ett av flera färdsätt.

Stockholm_1

 Annat, nämligen………………………………….

 Helt avskild gångbana, t.ex. trottoar eller gågata
 Separerad gång- och cykelbana
 Gemensam gång- och cykelbana
 Bilväg – med vägren
 Bilväg – utan vägren
 Naturstig

7. Beskriv din gångväg utifrån angivna alternativ nedan. Rangordna alternativen utifrån vad
din gångväg bestod till största del av, där 1= störst del. De alternativ som inte finns på din
gångväg lämnas blanka.

 Fanns inget annat alternativ

 Cykel
 Motorcykel/moped/vespa
 Bil – som förare
 Bil – som passagerare
 Buss, tunnelbana, spårvagn
 Tåg/pendeltåg
 Annat, nämligen………………………………….

6. Om du inte hade gått den här sträckan, vilket färdmedel hade du använt då

 Ja
 Nej

5. Var den här resan en för dig vanligt förekommande resa?

2
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e) Jag njöt av promenaden och den
var inte bara en transportsträcka

f) Jag behövde inte vänta länge på
grönt ljus vid trafikljusen

g) Jag behövde inte ta en omväg för
att korsa en väg

h) Jag upplevde att belysningen var
bra

i) Jag upplevde att det var en trevlig
miljö kring gångbanan

j) Jag upplevde gångtunnlarna som
trygga

k) Jag upplevde den gemensamma
gång- och cykelbanan som trygg

l) Jag upplevde gångbanan som väl
avskild från annan trafik

m) Jag upplevde övergångställena
som säkra

p) Jag upplevde vägen jag valde som
snabbaste alternativet/vägen

o) Jag upplevde gångbanan visuellt
attraktiv









d) Jag var inte hindrad/upplevde
ingen trängsel av andra fotgängare

n) Jag upplevde gångbanan trygg
tack vare närliggande
bostäder/byggnader







c) Jag kände mig trygg från att trilla,
halka etc

b) Jag kände mig säker från trafikfaror

a) Jag kände att vägen jag valde var
gångvänlig

Stämmer
mycket
dåligt
1

































2

































3

































4

































Stämmer
mycket
bra
5

































3

Inte
relevant för
min resa

8. Nedanför följer flera påståenden kring din senaste resa till fots. Fyll i din upplevelse av
resan på skalan 1 (stämmer mycket dåligt) – 5 (stämmer mycket bra).

Jag väljer:

Gångbanan ligger nära väg
med motorfordon
Sikt på sidorna om
gångbanan
Välunderhållen gångbana

Promenadtid
Parkeringsavgift/Biljettpris
Typ av gångbana

9.

Ja

God

Nej

God

 Väg B

2 min
45 kr
Gemensam gång- och
cykelbana
Ja

Väg B

 Alternativen är likvärdiga

 Väg A

13 min
20 kr
Separerad gång- och
cykelbana
Nej

Väg A

Oavsett om du valt bil eller kollektivtrafik får du nu i fyra scenarier välja mellan Väg A och
Väg B för att ta dig från parkeringsplatsen eller hållplatsen/stationen till den plats dit du ska.
Föreställ dig att Väg A och Väg B endast skiljer sig åt med avseende på vad som anges i
scenarierna och är lika i alla övriga avseenden.

4

I det fall du valt kollektivtrafik, var vänlig föreställ dig två olika scenarier. I det ena scenariet
måste du gå en bit från hållplatsen/stationen till den plats dit du ska (Väg A). I det andra
scenariet har man utökat antalet hållplatser/stationer och du behöver inte gå lika långt, men
samtidigt har biljettpriset höjts (Väg B).

I det fall du valt bil, var vänlig föreställ dig att du har två olika parkeringsplatser att välja på.
Den ena ligger en bit bort från den plats dit du ska och har en relativt låg avgift (Väg A). Den
andra parkeringsplatsen ligger närmare den plats dit du ska, men där är avgiften högre (Väg
B).

 Bil
 Kollektivtrafik

Föreställ dig att du behöver uträtta några ärenden. Det är dagsljus. För att komma till den
plats dit du ska kan du antingen ta bilen eller åka kollektivt. Vilket hade passat dig bäst av bil
eller kollektivtrafik?

Val av gångväg

Bilaga A
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Jag väljer:

Gångbanan ligger nära väg
med motorfordon
Sikt på sidorna om
gångbanan
Välunderhållen gångbana

Promenadtid
Parkeringsavgift/Biljettpris
Typ av gångbana

12.

Jag väljer:

Gångbanan ligger nära väg
med motorfordon
Sikt på sidorna om
gångbanan
Välunderhållen gångbana

Promenadtid
Parkeringsavgift/Biljettpris
Typ av gångbana

11.

Jag väljer:

Gångbanan ligger nära väg
med motorfordon
Sikt på sidorna om
gångbanan
Välunderhållen gångbana

Promenadtid
Parkeringsavgift/Biljettpris
Typ av gångbana

10.

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

 Alternativen är likvärdiga

 Väg B

God

Skymd

 Väg A

5 min
40 kr
Separerad gång- och
cykelbana
Ja

Väg B

13 min
20 kr
Separerad gång- och
cykelbana
Ja

Väg A

 Alternativen är likvärdiga

 Väg B

Skymd

Skymd

 Väg A

2 min
35 kr
Gemensam gång- och
cykelbana
Ja

Väg B

13 min
15 kr
Separerad gång- och
cykelbana
Nej

Väg A

 Alternativen är likvärdiga

 Väg B

Skymd

Skymd

 Väg A

8 min
40 kr
Gemensam gång- och
cykelbana
Nej

Väg B

16 min
20 kr
Gemensam gång- och
cykelbana
Nej

Väg A

5

c) Avgiftsbelagd parkering för bil vid
målpunkten

b) Ett tidseffektivt sätt att få motion

a) För dyrt att åka med
kollektivtrafiken







Ingen
betydelse
alls



















16. Hur stor betydelse har var och en av följande faktorer när du väljer att gå?

 Ja
 Nej
 Vet ej
 Promenerar aldrig

15. Skulle du ägna dig mer åt andra motionsformer om du promenerade mindre?

 Mindre än 1 timme per vecka
 1 – 2 timmar per vecka
 3 – 4 timmar per vecka
 5 – 6 timmar per vecka
 Mer än 6 timmar per vecka







6

Mycket
stor
betydelse

14. Hur många timmar i veckan brukar du motionera (utöver eventuella promenader)?

Svar: _____________________________________________________________________

Om du svarat att du aldrig promenerar minst 10 minuter i sträck, vad är orsaken/orsakerna till
det?

 Flera gånger om dagen
 I stort sett dagligen
 Ca 2 – 4 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per månad
 Mer sällan
 Aldrig

13. Hur ofta promenerar du minst 10 minuter i sträck?

Några frågor om dina promenad- och motionsvanor

Bilaga A
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y) Andra människor i rörelse i
området

z) Svårt att hitta parkering



















x) Bevakade övergångställen
(trafiksignaler)

w) Låg sannolikhet för överfall

v) Välunderhållna gångbanor

u) Kort avstånd till målpunkten

t) Bra för den egna hälsan

s) För höga bensin-/dieselpriser

r) Bra väder

q) Upplysta gångbanor

p) Sträckan känns trafiksäker att gå





n) Separerade gångbanor från
motortrafik

o) Förbättrar konditionen





















m) Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner
i vikt

l) Det billigaste färdsättet

k) Egen kontroll över restiden

j) Är inte beroende av tider/avgångar

i) Slipper trängsel på kollektivtrafiken

h) Sträckan är inte för backig

g) Slipper bilköer

f) Miljövänligt

e) Det snabbaste färdsättet

d) Separerad gångbana från
cykelbana

Ingen
betydelse
alls
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Mycket
stor
betydelse

19 – 39 år _________ personer
40 – 64 år _________ personer
65 – år
_________ personer

 0 – 10 000 kr
 10 001 – 20 000 kr
 20 001 – 30 000 kr
 30 001 – 40 000 kr
 40 001 – 50 000 kr
 Mer än 50 000 kr

22. Hur stor är din egen månadsinkomst före skatt?
Med inkomst avses lön, pension, studiemedel, ersättning från försäkringskassa inkl.
barnbidrag/vårdnadsbidrag etc, inkomst av eget företag eller jordbruk.

 I hyresrättslägenhet
 I bostadsrättslägenhet
 I radhus/kedjehus
 I villa
 Annat:_____________________________________________

21. Hur bor du?

 Ja
 Nej

20. Har du körkort för personbil?

0 – 6 år __________ personer
7 – 12 år __________ personer
13 – 18 år __________ personer

19. Fördela personerna i ditt hushåll på följande åldersklasser. Räkna även med dig själv.

18. Vilket år är du född? 19………

 Kvinna
 Man

17. Är du kvinna eller man?

Till sist några frågor om dig själv och ditt hushåll

8
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Tack för din medverkan!

9

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Synpunkter och kommentarer:

 Förvärvsarbete
 Studier
 Egenföretagande
 Arbetssökande
 Pensionär
 Föräldraledig
 Värnpliktig
 Annat:_____________________________________________

24. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

 Grundskola/folkskola/realskola
 Gymnasium
 Högskola/universitet
 Annat:____________________________________________

23. Vilken är din högsta utbildning?

Bilaga A
Sida 5 (5)

Fotgängarundersökning

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

Tid i minuter

1. ________________________________________

Färdsätt

2. Beskriv hela denna resa, med avseende på färdsätt och hur lång tid du använde olika
färdsätt, från start till mål. Om du åkt bil, var vänlig uppge om det var som förare eller som
passagerare.

1

 Resa till eller från arbete
 Resa till eller från skola
 Resa i tjänsten
 Inköp eller serviceärende
 Hämta eller lämna barn
 Till/från fritidsaktivitet
 Enbart motion/rekreation
 Hälsa på släkt eller vänner
 Annat, nämligen__________________________________________________________

1. Vad var ditt huvudsakliga ärende på din senaste resa som innehöll minst 10 minuters
sammanhängande gång?

för din medverkan. Du behöver inte besvara fler frågor men skicka gärna in
enkäten ändå så slipper du få en påminnelse hem i brevlådan.

 Jag har ingen sådan resa  Om du inte har någon sådan resa, så vill vi tacka

Vi skulle vilja börja med att ställa ett antal frågor kring din senaste resa som
innehöll minst 10 minuters sammanhängande gång. Vi är intresserade både av
resor som helt har bestått av gång och resor där gång har varit ett av flera
färdsätt.

Formulär F1
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2

Promenad längs vägkanten (vägrenen) på bilväg, 70 km/h?....…………….. __________ min

Promenad längs vägkanten (vägrenen) på bilväg, 50 km/h?……………...... __________ min

Gemensam gång- och cykelbana?………..………………………………….... __________ min

Gång- och cykelbana, åtskilda med målad linje eller liknande?…………….. __________ min

Helt avskild gångbana (även trottoar), fysiskt separerad från cykel och
annan fordonstrafik?……………………………………………………………… __________ min

7. Beskriv din gångväg utifrån alternativen nedan. Om du under din resa hade flera sträckor
med minst 10 min sammanhängande gång, beskriv den längsta sträckan. Ungefär hur
många minuter av promenaden bestod av:

 Fanns inget annat alternativ

 Cykel
 Motorcykel/moped/vespa
 Bil – som förare
 Bil – som passagerare
 Buss, tunnelbana, spårvagn
 Tåg/pendeltåg
 Annat, nämligen………………………………….

6. Om du inte hade gått den här sträckan, vilket färdmedel hade du använt då? Om du under
din resa hade flera sträckor med minst 10 min sammanhängande gång, tänk på den längsta.

 Ja
 Nej

5. Var den här resan en för dig vanligt förekommande resa?

4. Ungefär vilken tid på dygnet genomförde du resan? Omkring kl. _________

3. Ungefär hur lång var hela din resa?__________km, varav _______km var gång.

Bilaga B
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God

Sikt längs promenadvägen

 Väg B

Övergångsställe med
trafiksignal

God

Typ av korsning som passeras
under promenaden

Sikt längs promenadvägen

Jag väljer:

Promenaden sker på
separerad (målad linje)
gång- och cykelbana

God
 Väg B

Gång- och cykeltunnel

Sikt längs promenadvägen

25 kr

 Alternativen är likvärdiga

 Väg A

Promenaden sker på helt
avskild gångbana

Typ av trafikmiljö som
promenaden sker i

Jag väljer:

40 kr

Parkeringsavgift/Biljettpris

God

 Väg B
 Alternativen är likvärdiga

 Väg A

God

Gång- och cykeltunnel

Övergångsställe med
skylt

10 min

Väg B
Typ av korsning som passeras
under promenaden

8 min

Promenadtid

Väg A

Promenaden sker på
gemensam gång- och
cykelbana

Promenaden sker längs
vägkanten på bilväg,
50 km/h

Typ av trafikmiljö som
promenaden sker i

9.

35 kr

30 kr

Parkeringsavgift/Biljettpris

5 min

10 min

Promenadtid

Väg B

11.

Väg A

 Alternativen är likvärdiga

 Väg A

God

Övergångsställe med
skylt

Promenaden sker på helt
avskild gångbana

40 kr

5 min

Väg B

Övergångsställe med skylt innebär ett ”vanligt” övergångsställe med vita ränder och ”Herr
Gårman”-skylt.
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Ingen

Typ av korsning som passeras
under promenaden

Jag väljer:

Väg A

Promenaden sker på
separerad (målad linje)
gång- och cykelbana

25 kr

Parkeringsavgift/Biljettpris
Typ av trafikmiljö som
promenaden sker i

13 min

Promenadtid

10.

Observera att med helt avskild gångbana menas även trottoar och liknande.

Oavsett om du valt bil eller kollektivtrafik får du nu i fyra scenarier välja mellan Väg A och
Väg B för att ta dig från parkeringsplatsen eller hållplatsen/stationen till den plats dit du ska.
Föreställ dig att Väg A och Väg B endast skiljer sig åt med avseende på vad som anges i
scenarierna och är lika i alla övriga avseenden.

I det fall du valt kollektivtrafik, var vänlig föreställ dig två olika scenarier. I det ena scenariet
måste du gå en bit från hållplatsen/stationen till den plats dit du ska. I det andra scenariet har
man utökat antalet hållplatser/stationer och du behöver inte gå lika långt, men samtidigt har
biljettpriset höjts.

I det fall du valt bil, var vänlig föreställ dig att du har två olika parkeringsplatser att välja på.
Den ena ligger en bit bort från den plats dit du ska och har en relativt låg avgift. Den andra
parkeringsplatsen ligger närmare den plats dit du ska, men där är avgiften högre.

 Bil
 Kollektivtrafik

8. Föreställ dig att du behöver uträtta några ärenden. Det är dagsljus och dina ärenden
innebär inget tungt att bära. För att komma till den plats dit du ska kan du antingen ta bilen
eller åka kollektivt. Vilket hade passat dig bäst av bil eller kollektivtrafik?

Val av gångväg

4
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Skymd

Sikt längs promenadvägen

13. Hur ofta promenerar du minst 10 minuter i sträck?

Några frågor om dina promenad- och motionsvanor

 Väg B



















i) Slipper trängsel på kollektivtrafiken
j) Är inte beroende av tider/avgångar
k) Egen kontroll över restiden
l) Det billigaste färdsättet
m) Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner
i vikt
n) Separerade gångbanor från
motortrafik
o) Förbättrar konditionen
p) Sträckan känns trafiksäker att gå

14. Hur många timmar i veckan brukar du motionera (utöver eventuella promenader)?

 Mindre än 1 timme per vecka
 1 – 2 timmar per vecka
 3 – 4 timmar per vecka
 5 – 6 timmar per vecka
 Mer än 6 timmar per vecka

5





h) Sträckan är inte för backig







g) Slipper bilköer










e) Det snabbaste färdsättet





c) Avgiftsbelagd parkering för bil vid
målpunkten
d) Separerad gångbana från
cykelbana





b) Ett tidseffektivt sätt att få motion







a) För dyrt att åka med
kollektivtrafiken

Ingen
betydelse
alls

































































16. Hur stor betydelse har var och en av följande faktorer när du väljer att gå?

 Ja
 Nej
 Vet ej
 Promenerar aldrig

15. Skulle du ägna dig mer åt andra motionsformer om du promenerade mindre?

f) Miljövänligt

 Flera gånger om dagen
 Ca 5 – 7 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per månad
 Mer sällan
 Aldrig

Skymd

 Alternativen är likvärdiga

 Väg A

Övergångsställe med
trafiksignal

Typ av korsning som passeras
under promenaden

Jag väljer:

Promenaden sker på helt
avskild gångbana

Promenaden sker på
separerad (målad linje)
gång- och cykelbana

Typ av trafikmiljö som
promenaden sker i
Gång- och cykeltunnel

30 kr

45 kr

Parkeringsavgift/Biljettpris

13 min

Väg B

5 min

Väg A

Promenadtid

12.
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Mycket
stor
betydelse

Bilaga B
Sida 3 (5)

VTI rapport 806

VTI rapport 806



























t) Bra för den egna hälsan

u) Kort avstånd till målpunkten

v) Välunderhållna gångbanor

w) Låg sannolikhet för överfall

x) Övergångställen med
trafiksignaler

y) Andra människor i rörelse i
området

z) Svårt att hitta parkering



































0 – 6 år __________ personer
7 – 12 år __________ personer
13 – 18 år __________ personer

19 – 39 år _________ personer
40 – 64 år _________ personer
65 – år
_________ personer

19. Fördela personerna i ditt hushåll på följande åldersklasser. Räkna även med dig själv.

18. Vilket år är du född? 19………

 Kvinna
 Man

17. Är du kvinna eller man?

Till sist några frågor om dig själv och ditt hushåll
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s) För höga bränslepriser







r) Bra väder











q) Upplysta gångbanor



Mycket
stor
betydelse

Ingen
betydelse
alls

 Grundskola/folkskola/realskola
 Gymnasium
 Högskola/universitet
 Annat:____________________________________________

23. Vilken är din högsta utbildning?

 0 – 10 000 kr
 10 001 – 20 000 kr
 20 001 – 30 000 kr
 30 001 – 40 000 kr
 40 001 – 50 000 kr
 Mer än 50 000 kr

22. Hur stor är din egen månadsinkomst före skatt?
Med inkomst avses lön, pension, studiemedel, ersättning från försäkringskassa inkl.
barnbidrag/vårdnadsbidrag etc, inkomst av eget företag eller jordbruk.

 I hyresrättslägenhet
 I bostadsrättslägenhet
 I radhus/kedjehus
 I villa
 Annat:_____________________________________________

21. Hur bor du?

 Ja
 Nej

20. Har du körkort för personbil?

8
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Tack för din medverkan!
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Synpunkter och kommentarer:

 Förvärvsarbete
 Studier
 Egenföretagande
 Arbetssökande
 Pensionär
 Föräldraledig
 Annat:_____________________________________________

24. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
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Trafikantundersökning

VTI rapport 806

 Ja, jag åker ungefär vid samma tid varje gång
 Nej, det varierar

4. Åker du till din destination ungefär vid samma tid varje gång?

3. Hur många dagar i veckan åker du till din destination?__________dagar per vecka

2. Ungefär hur långt är det mellan din bostad och din destination?__________km

så vill vi tacka för din medverkan. Du behöver inte besvara fler frågor men
skicka gärna in enkäten ändå så slipper du få en påminnelse hem i brevlådan.

1

 Arbete
 Skola
 Annat, nämligen__________________________________________________________
 Jag har ingen vanlig resa  Om du inte har någon vanlig återkommande resa,

1. Vilken destination har din vanliga resa?

Vi skulle vilja börja med att ställa ett antal frågor kring en vanlig återkommande
resa du brukar genomföra. Med det menar vi en resa som har samma
destination varje gång och som du genomför minst en gång per vecka under
sommarhalvåret (april – september). Om du arbetar eller studerar (utanför
hemmet) så är det resan till arbetet/skolan vi vill att du svarar kring. I annat fall,
välj en annan resa som du ofta genomför.

Formulär T1











Kollektivtrafik
Bil – som förare
Bil – som passagerare
Kombinerad bil- och
kollektivtrafikresa








Cykel
Till fots/gång (hela vägen)
Annat:____________________ 

















Ca 2-4 gånger
per månad

















Mer sällan

8. Ungefär hur lång restid har du med bil till din destination (där huvuddelen av resan består
av bil)? Räkna den tid det tar från dörr till dörr.__________minuter
 Vet ej
 Har ej tillgång till bil/har ej körkort

7. Ungefär hur lång restid har du med kollektivtrafik till din destination (där huvuddelen av
resan består av kollektivtrafik)? Räkna den tid det tar från dörr till dörr.__________minuter
 Vet ej
 Det finns inga förbindelser med kollektivtrafiken

 Ja, jag gör ____st byten på en enkelresa till min destination
 Nej

2

















Aldrig

6. Behöver du byta färdmedel under resan till din destination? Räkna alla färdmedel utom
promenader till och från övriga färdmedel.





Motorcykel/moped/vespa



Ca 2-4 gånger
per vecka

Ca 5-7 gånger
per vecka

5. Hur ofta använder du vart och ett av följande färdsätt när du åker till din destination under
sommarhalvåret (april – september)?

Bilaga C
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Det går ungefär__________turer per timme
 Vet ej

13. Ungefär hur många turer per timme går kollektivtrafiken de tider du brukar åka till och
från din destination?

Om inte säsongs-/månadskort:__________kr/resa

Om månadskort:__________kr/månad

Om säsongskort:__________kr/säsong

3

12. Hur mycket betalar du för ditt färdbevis/din biljett? Fyll i det alternativ som passar dig bäst
av de tre.

 Säsongskort, som gäller i_______månader eller_______dagar. (Fyll i det alternativ som
passar dig bäst av de två.)
 Månadskort
 Klippremsa/värdekort
 Kontantbiljett
 Annat:_____________________________________________

11. Vad åker du med för färdbevis/biljett?

Fråga 11 – 13 gäller dig som någon gång åker kollektivt till din destination
under sommarhalvåret (april – september). Om du aldrig gör detta, var vänlig
gå till fråga 14.

10. Ungefär hur lång restid har du med gång till din destination (där hela resan består av
gång)? Räkna den tid det tar från dörr till dörr.__________minuter
 Vet ej
 Gång är inget rimligt alternativ

9. Ungefär hur lång restid har du med cykel till din destination (där hela resan består av
cykling)? Räkna den tid det tar från dörr till dörr.__________minuter
 Vet ej
 Har ej tillgång till cykel
 Cykling är inget rimligt alternativ

VTI rapport 806

4

Promenad längs vägkanten (vägrenen) på bilväg, 70 km/h?....…………….. __________ min

Promenad längs vägkanten (vägrenen) på bilväg, 50 km/h?……………...... __________ min

Gemensam gång- och cykelbana?………..………………………………….... __________ min

Gång- och cykelbana, åtskilda med målad linje eller liknande?…………….. __________ min

Helt avskild gångbana (även trottoar), fysiskt separerad från cykel och
annan fordonstrafik?……………………………………………………………… __________ min

18. Ungefär hur många minuter av promenaden består av:

Fråga 18 vänder sig till dig som någon gång har gått hela vägen till
destinationen på din vanliga resa eller kan tänka dig att göra det. Du som inte
stämmer in på denna beskrivning var vänlig gå till fråga 19.

 Ja
 Nej
 Vet ej

17. Gör du bilavdrag för dina resor till och från arbetet? Denna fråga gäller endast dig som
uppgett arbete som destination på din vanliga resa!

 Ja
 Nej

16. Behöver du använda egen bil i tjänsten? Denna fråga gäller endast dig som uppgett
arbete som destination på din vanliga resa!

Om Ja, __________kr/dag eller __________kr/månad. Fyll i det alternativ som passar dig
bäst av de två.

15. Behöver du betala för att parkera bilen vid din destination?
 Ja
 Nej
 Vet ej

14. Ungefär hur mycket betalar du i drivmedelskostnad per mil?__________kr/mil

Fråga 14 – 17 gäller dig som någon gång kör bil till din destination under
sommarhalvåret (april – september). Om du aldrig gör detta, var vänlig gå till
fråga 18.
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Jag väljer:

20.

Resan tar totalt 16 min,
varav 8 min promenad

Promenaden tar totalt 30 min

 Bil/kollektivtrafik

Promenaden sker längs
vägkanten på bilväg, 50 km/h

 Gång

 Inget av alternativen

Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana

Resan kostar 15 kr

Bil/kollektivtrafik

Gång

Övergångsställe med skylt innebär ett ”vanligt” övergångsställe med vita ränder och ”Herr
Gårman”-skylt.

Observera att med helt avskild gångbana menas även trottoar och liknande.
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I nedanstående frågor ställs du inför val mellan att gå och att åka bil/kollektivtrafik under olika
förutsättningar när det gäller restider, reskostnader (inklusive eventuell parkeringsavgift) och
typ av trafikmiljö som promenaden till destinationen eller bilen/hållplatsen sker i. Försök att
tänka dig in i situationen även om den kanske inte stämmer helt och hållet med din vanliga
resa.

 Bil
 Kollektivtrafik
 Varken bil eller kollektivtrafik  Om varken bil eller kollektivtrafik är lämpligt
alternativ för dig, var vänlig gå till fråga 28

19. Tänk dig att du inför din senaste resa under sommarhalvåret (april – september) valde
mellan att gå eller att ta ett alternativt färdsätt till din destination. Det alternativa färdsättet
kan i detta fall endast vara bil eller kollektivtrafik. Vilket hade passat dig bäst av bil eller
kollektivtrafik?

Vägar och gångbanor kan byggas om, kollektivtrafiken kan förändras och priser kan gå upp
eller ner. Det betyder att restider, reskostnader och trafikmiljöer kan förändras.

Val av färdmedel

Fråga 19 – 23 gäller dig som har 3 kilometer eller kortare till din vanliga
destination. Om du har längre än 3 kilometer, var vänlig gå till fråga 24.

Jag väljer:

23.

Jag väljer:

22.

Jag väljer:

21.

 Bil/kollektivtrafik

Promenaden sker på helt
avskild gångbana

Resan kostar 20 kr

Resan tar totalt 16 min,
varav 8 min promenad

Bil/kollektivtrafik

Bil/kollektivtrafik

 Bil/kollektivtrafik

Promenaden sker längs
vägkanten på bilväg, 50 km/h

Resan kostar 15 kr

Resan tar totalt 15 min,
varav 5 min promenad

 Inget av alternativen

Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana
 Gång

 Bil/kollektivtrafik
 Inget av alternativen

Promenaden tar totalt 25 min

Gång

 Gång

Promenaden sker på separerad Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
(målad linje) gång- och
cykelbana
cykelbana

Resan kostar 25 kr

Resan tar totalt 11 min,
varav 5 min promenad

Bil/kollektivtrafik

 Inget av alternativen

Promenaden tar totalt 20 min

Gång

 Gång

Promenaden sker på helt
avskild gångbana

Promenaden tar totalt 25 min

Gång

6
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Jag väljer:

25.

Jag väljer:

24.

Resan tar totalt 30 min,
varav 10 min promenad

Resan kostar 18 kr

Promenaden sker på
gemensam gång- och
cykelbana
 Kollektivtrafik

Resan tar totalt 22 min,
varav 8 min promenad

Resan kostar 25 kr

Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana

 Bil

Promenaden sker på helt
avskild gångbana
 Kollektivtrafik

Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana

 Bil

 Inget av alternativen

Resan kostar 22 kr

Resan tar totalt 33 min,
varav 13 min promenad

Resan tar totalt 19 min,
varav 5 min promenad

Resan kostar 35 kr

Kollektivtrafik

Bil

 Inget av alternativen

Kollektivtrafik

Bil

Övergångsställe med skylt innebär ett ”vanligt” övergångsställe med vita ränder och ”Herr
Gårman”-skylt.

Observera att med helt avskild gångbana menas även trottoar och liknande.

Tänk dig att du inför din senaste resa under sommarhalvåret (april – september) valde
mellan att åka bil eller kollektivtrafik till din destination. I nedanstående frågor ställs du inför
val mellan att åka bil eller kollektivtrafik under olika förutsättningar när det gäller total restid,
promenadtid, reskostnader (inklusive eventuell parkeringsavgift) och typ av trafikmiljö
promenaden till och från färdmedlet sker i. Försök att tänka dig in i situationen även om den
kanske inte stämmer helt och hållet med din vanliga resa.

Vägar och gångbanor kan byggas om, kollektivtrafiken kan förändras och priser kan gå upp
eller ner. Det betyder att restider, reskostnader och trafikmiljöer kan förändras.

7

Fråga 24 – 27 gäller dig som har längre än 3 km till din vanliga destination och
har tillgång till både bil och kollektivtrafik. Om detta inte stämmer in på dig, var
vänlig gå till fråga 28.
Resan tar totalt 32 min,
varav 10 min promenad
Resan kostar 18 kr
Promenaden sker på separerad
(målad linje) gång- och
cykelbana
 Kollektivtrafik

Resan tar totalt 17 min,
varav 5 min promenad
Resan kostar 35 kr
Promenaden sker på
gemensam gång- och
cykelbana
 Bil

 Inget av alternativen

 Kollektivtrafik

Promenaden sker på
gemensam gång- och
cykelbana
Promenaden sker på helt
avskild gångbana
 Bil

Resan kostar 18 kr

Resan tar totalt 31 min,
varav 13 min promenad

Resan tar totalt 19 min,
varav 5 min promenad
Resan kostar 45 kr

Kollektivtrafik

Bil

 Inget av alternativen

Kollektivtrafik

Bil

 Flera gånger om dagen
 Ca 5 – 7 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per vecka
 Ca 2 – 4 gånger per månad
 Mer sällan
 Aldrig

28. Hur ofta promenerar du minst 10 minuter i sträck?

Några frågor om dina promenad- och motionsvanor

Jag väljer:

27.

Jag väljer:

26.
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b) Ett tidseffektivt sätt att få motion

c) Avgiftsbelagd parkering för bil vid
målpunkten

d) Separerad gångbana från
cykelbana

e) Det snabbaste färdsättet

f) Miljövänligt

g) Slipper bilköer

h) Sträckan är inte för backig

i) Slipper trängsel på kollektivtrafiken

j) Är inte beroende av tider/avgångar

k) Egen kontroll över restiden







a) För dyrt att åka med
kollektivtrafiken

Ingen
betydelse
alls













































31. Hur stor betydelse har var och en av följande faktorer när du väljer att gå?

 Ja
 Nej
 Vet ej
 Promenerar aldrig

30. Skulle du ägna dig mer åt andra motionsformer om du promenerade mindre?

 Mindre än 1 timme per vecka
 1 – 2 timmar per vecka
 3 – 4 timmar per vecka
 5 – 6 timmar per vecka
 Mer än 6 timmar per vecka
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Mycket
stor
betydelse

29. Hur många timmar i veckan brukar du motionera (utöver eventuella promenader)?









t) Bra för den egna hälsan
u) Kort avstånd till målpunkten
v) Välunderhållna gångbanor













33. Vilket år är du född? 19………

 Kvinna
 Man

32. Är du kvinna eller man?

Till sist några frågor om dig själv och ditt hushåll

z) Svårt att hitta parkering

y) Andra människor i rörelse i
området

x) Övergångställen med
trafiksignaler







s) För höga bränslepriser







r) Bra väder

w) Låg sannolikhet för överfall







q) Upplysta gångbanor
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o) Förbättrar konditionen
p) Sträckan känns trafiksäker att gå





n) Separerade gångbanor från
motortrafik







m) Ett bra sätt att hålla vikten/gå ner
i vikt









l) Det billigaste färdsättet



Mycket
stor
betydelse

Ingen
betydelse
alls
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 Grundskola/folkskola/realskola
 Gymnasium
 Högskola/universitet
 Annat:____________________________________________

38. Vilken är din högsta utbildning?

 0 – 10 000 kr
 10 001 – 20 000 kr
 20 001 – 30 000 kr
 30 001 – 40 000 kr
 40 001 – 50 000 kr
 Mer än 50 000 kr

37. Hur stor är din egen månadsinkomst före skatt?
Med inkomst avses lön, pension, studiemedel, ersättning från försäkringskassa inkl.
barnbidrag/vårdnadsbidrag etc, inkomst av eget företag eller jordbruk.

 I hyresrättslägenhet
 I bostadsrättslägenhet
 I radhus/kedjehus
 I villa
 Annat:_____________________________________________

36. Hur bor du?

 Ja
 Nej

35. Har du körkort för personbil?

11

Tack för din medverkan!

12

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Synpunkter och kommentarer:

 Förvärvsarbete
 Studier
 Egenföretagande
 Arbetssökande
 Pensionär
 Föräldraledig
 Annat:_____________________________________________

0 – 6 år __________ personer
7 – 12 år __________ personer
13 – 18 år __________ personer

19 – 39 år _________ personer
40 – 64 år _________ personer
65 – år
_________ personer

39. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?

34. Fördela personerna i ditt hushåll på följande åldersklasser. Räkna även med dig själv.
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www.vti.se
vti@vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn.
Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur,
trafik och transporter. Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är
ISO-certifierat enligt ISO 9001 respektive 14001. Vissa provningsmetoder är
dessutom ackrediterade av Swedac. VTI har omkring 200 medarbetare och
finns i Linköping (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.
The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), is
an independent and internationally prominent research institute in the
transport sector. Its principal task is to conduct research and development
related to infrastructure, traffic and transport. The institute holds the
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