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Förord
Detta examensarbete har utförts under sommaren 2016 och sätter punkt för min utbildning
på Högskolan i Halmstad med en Magisterexamen i tillämpad Miljövetenskap.
Inledningsvis vill jag tacka Regina Vilkenas och Cecilia Berglund på Statistiska Centralbyrån
som hjälpt mig att förstå Nöjd-Kund- Index och den bakomliggande avancerade statistisk
metod som tillämpas. Dessutom rekommenderades alternativa metoder för den här
studien.

Tack till min handledare Christin Carlsson på miljöbron som introducerade mig för
examensarbetet liksom uppdragsgivarna Anette Thorén på trafikkontoret, Cia Vakoufari på
Innerstaden Göteborg och Anna Rendahl på Actea för att ni anförtrodde mig uppgiften.
Jag vill även rikta ett tack till Anette Myhr på trafikanalys som bidrog med fordonsstatistik,
Maria Holmes på miljöförvaltningen Göteborgs Stad för bullerkartor och till alla övriga på
miljöförvaltningen Göteborgs Stad som utfört luftkvalitetsmätningar.

Enkätstudien vore inte möjlig om inte alla 88 respondenter ställt upp, stort tack till alla er!
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Per-Magnus som ställt upp som handledare
under sommaren.

Tack!
Frida Roos Lundström

Sammanfattning
”Just nu växer Göteborg kraftigt och förbereder sig för att kunna göra plats för nära 700 000
göteborgare till 2035. Det är 150 000 fler än idag. En sådan tillväxt innebär att Göteborg
kommer att förändras”- utdrag ur projektet Stadsutveckling Göteborg Stad
Mellan år 2005 och 2015 har personbil samt lätt- och tung lastbil i Göteborg ökat med 7,7
procent. En tillväxthastighet som kommer leda till ytterligare 47 140 stycken nya fordon år
2035. Den förhöjda ljudnivån leder idag till att 70,000 av Göteborgs dryga 550,000 invånare
utsätts för bullernivåer över gränsvärdet av 55 dBA. Fordons ofullständiga förbränning av
kolväten leder till en rad ytterligare hälsoproblem som enligt trafikverket resulterar i att
närmre 3000 människor i Sverige dör i förtid.

Åtgärder för att minska den intensifierade trafiken involverar bland annat utsläppskrav,
trängselskatt och trafikreglering. Göteborgs innerstad kommer med start 1 oktober 2016
införa förbud för tung trafik i området runt domkyrkan. Regleringen gäller mellan klockan 11
på förmiddagen till 05 på morgonen vilket leder till en förkortad leveranstid mellan 5-11 på
morgonen för lastbilschaufförerna. Syftet med den här studien har varit att undersöka
huruvida reglering av tung trafik kan användas som styrmedel för att bidra till en hållbar och
miljöanpassad stadsutveckling utan att påverka invånarnas upplevelse av en attraktiv stad.
På uppdrag av den kommunala enheten trafikkontoret Göteborg Stad och organisationen
Innerstaden Göteborg har en Nöjd-Kund-Index analys gjorts för att mäta kundnöjdheten
före regleringen. Modellen som är ett resultat från det här examensarbetet kommer efter
regleringen användas på nytt i avsikt att identifiera regleringens effekter.

Nöjd-Kund-Index för Innerstaden Göteborg uppmättes till 64 av 100 vilket är ett
förhållandevis mediokert betyg (<40 inte godkänt, >75 mycket nöjd) och adresserar
betydelsen av ett förändringsarbete. Lägst betygsmedelvärde bland delfrågorna fick:
”framkomlighet med tanke på lastbil” där 43 % av alla respondenter i enkäten gett låga
betyg. Därefter kom ”säkerheten för barn” (33 %).

Enligt åtgärdsmatrisen bör

kvalitetsfaktorerna säkerhet, tillgänglighet och miljö & hälsa prioriteras. I överensstämmelse
med studiens resultat kommer trafikregleringen skapa en attraktivare stadsdel och bidra till
en förbättrad luftkvalité och bullernivåer i området inom vallgraven.

Abstract
Between the years 2005 and 2015 cars and trucks have increased with 7, 7 percent in
Gothenburg. This will mean that in 2035 there will be 47 140 more vehicles. 70.000 of the
550.000 people in Gothenburg is being exposed by a noise that is over the limit of 55 dBA.
Vehicles incomplete combustion of hydrocarbons leads to a number of additional health
problems. According to the Swedish transport department, closer to 3000 people dies
prematurely in Sweden each year due to traffic air pollution.

A measure to prevent and reduce the intense traffic involves emission requirements,
congestion and traffic regulations. The city center of Gothenburg will on the first of October
2016 introduce a prohibition for heavy traffic around the area close to Domkyrkan between
11am - 05am a clock. The purpose of this study has been to investigate if a regulation of
heavy traffic can be used as an instrument to contribute to a sustainable and environment
adjusted city without affect the residents feeling of an attractive city center. On behalf of
the municipal entity Traffic office Gothenburg City and the organization Innerstaden
Göteborg a customer satisfaction index analysis (CSI) has been done. Performed in order to
measure customer satisfaction before the regulation. The CSI model which is a result from
this paper will be re-used after the regulation in order to identify the effects of the traffic
regulation.

CSI is a statistical method built upon indicators (questions) and latent variables (quality
factors) related to a set of indicators. CSI is measured by the respondents answering
questions through a 1-10 point scale where 1 is the lowest rating and 10 is the highest
ratings. There are three standard questions which average rating creates the CSI value:


How satisfied are you with the overall environment as it is today?



How well meets the environment your expectations?



How well relate this specific area with an ideal inner city environment?

Measure of effectiveness presents the quality factors different levels of impact on the
overall performance, in this case the relationship between CSI and the quality factors. In this
study, SPSS (IBM SPSS Statistics20, IBM, New York, US) is used to produce a regression of
the variety Linear Regression.

The increased concentration of nitrogen dioxide at street level during the past three years
can be traced to an increase in diesel vehicles that emit large amounts of nitrogen oxides.
However, the result shows that nitrogen dioxide on both ceiling and street level in the City
of Gothenburg has decreased compared to measurements from year 2005. The same trend
was found among PM10. Overall, the amount of air pollutants in Gothenburg has declined
despite the increased amount of vehicles, which confirms the positive effect of traffic
regulations, public transportation and urban planning.

In the current situation the area around the Cathedral is exposed to noise levels between
55-65dBA, which indeed affect its recreational purpose. The maximum noise level of 60DBA
equivalent levels around the residents' outdoor environment is not achieved. The indicator
from the survey study, "How do you experience the noise from the traffic in the area?"
resulted in a grade average of 61 which responds to the perceived problems of high noise
levels because of an intense traffic.

Customer Satisfaction Index for the city centre in Gothenburg were measured to be 64 out
of 100, which is a relatively mediocre rating (<40 not approved,> 75 very satisfied) and
addresses the importance of change management. Minimum grade average among the
questions was: "accessibility due to trucks," where 43% of all respondents in the survey gave
low grades. Secondly "the safety of children" (33%). The priority matrix shows that the
quality factors of security, availability and environment & health should priorities. In line
with the study's results, prohibition of heavy trucks create a more attractive neighbourhood.
A traffic regulation that reduces more than just one environmental problem is to strive for in
order to achieve an effective change. According to this study a traffic regulation in the
specific area leads not only to a more accessible and safer neighborhood but also to reduced
noise and air pollution.
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1. Inledning
För att minska tung trafik i innerstadsområdet i Göteborg har den kommunala förvaltningen
trafikkontoret beslutat att under sex månader reglera tung trafik. Regleringen kommer
innebära trafikförbud för bilar över 3.5 ton i området runt Domkyrkan. Förbudet gäller
mellan klockan 11:00 på förmiddagen och 05:00 på morgon med start 1 oktober 2016.
Målet med regleringen är att minska tung trafik med 80 procent i förhållande till de nivåer
som finns idag. Examensarbetet är framtaget på uppdrag av Anette Thorén på
Trafikkontoret samt Cia Vakoufari från organisationen Innerstaden Göteborg och bestod i
att ta fram och utföra en nöjd-kund-index (NKI) före regleringen träder i kraft. NKI:n
identifiera vad de som arbetar och därmed dagligen befinner sig i området kring
Domkyrkoplatsen ger för helhetsbetyg åt innerstadsmiljön före regleringen. Modellen som
är ett resultat av det här examensarbetet kommer efter regleringen användas på nytt i
avsikt att identifiera regleringens effekter. En jämförelse av NKI före och efter regleringen
hjälper till att identifiera för- och nackdelar och ligga till grund för beslutsfattning kring
regleringens framtid.

1.1 Syfte
Syftet med den här studien har varit att undersöka huruvida trafikreglering av tung trafik
kan användas som styrmedel för att bidra till en hållbar och miljöanpassad stadsutveckling.
NKI har valts för att mäta kundnöjdheten före regleringen. Den framtagna NKI modellen
kommer efter regleringen att användas på nytt i syfte att identifiera regleringens effekter.
Frågeställningar som examensarbetet besvarar:
➢ Vad innebär trafikregleringen och vilka miljövinster kan den åstadkomma?
➢ Hur kan trafikförbud leda till en hållbar och miljövänlig trafikutveckling utan att
väcka missnöje hos gemene man?
➢ Hur definieras begreppet ”en attraktiv miljö”? Och vilka essentiella faktorer kan
begreppet brytas ned till?
➢ Vilka av dessa faktorer har störst effekt, det vill säga påverkan på områdets karaktär,
baserat på verksamhetsutövarna svar i enkäten?

1.2 Avgränsningar
Geografisk avgränsning har gjorts då enkätstudien enbart riktar sig till de som arbetar och
därmed på en daglig basis befinner sig inom det trafikreglerade området, zon 1.
Enkätstudien berör all sorts trafik inom vallgraven vilket inkluderar tung och lätt lastbil,
personbil och cykel.
Luft, buller, övergödning och försurning är bara några av de områden som är relaterade till
miljöpåverkan från trafiken idag. I den här studien har en avgränsning gjorts till att enbart
fokusera på trafikens påverkan på luftkvalité och buller i storstadsmiljö.
I det fall då respondenten i enkätundersökningen har valt att inte ge svar eller kryssat i
”ingen åsikt” i mer än en tredjedel av frågorna har denne individs svar plockats bort, i syfte
att minska risken för ett missvisande resultat. I denna studie har 13 av 88 individers
enkätsvar plockats bort från undersökningen och därmed resulterat i totalt 75 korrekt ifyllda
enkäter. Medelvärdesimputering rekommenderas för metoden PLS-SEM, vilket ersätter
frågor som ej är besvarade med ett medelvärde för den särskilda indikatorn (Wong 2013).
Denna metod har även implementerats i den här studien.
Den optimala metoden för nöjd-kund-index bygger på Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM) som skattar multivariata data. I den här studien skapar
frågorna i enkätundersökningen ett systemfel i PLS-SEM. Detta beror på att andelen
indikatorer är för få. En annan orsak är blandningen av korrelaterade och icke korrelaterade
variabler. Därför har en linjär regression använts för att så långt som möjligt replikera
metoden. Regressionsanalysen kan på samma sätt få fram ett effektmått men är sämre på
att hantera korrelaterade variabler och bortfall.

1.3 Miljömål
Sverige har 16 nationella miljömål varvid Göteborgs Stad har förankrat tolv av dem till sina
lokala miljömål. Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, minskad försurning och god bebyggd
miljö är fyra av de tolv mål som trafikregleringen inom vallgraven kan påverka genom en
minskning av svaveldioxid, kväveoxid, kolmonoxid, koldioxid, ozon och partiklar. Ett delmål

inom begränsad klimatpåverkan är att till år 2020 minska emissioner av koldioxid med 40
procent jämfört med 1990 från bland annat transport. God ljudmiljö är ett delmål under
kategorin god bebyggd miljö som syftar till att år 2020 minska exponeringen av höga ljud. 90
procent av Göteborgs invånare får max utsättas för 50dBA ekvivalentnivå i stadsparker och
60dBA ekvivalentnivåer kring boendes utomhusmiljö (Miljömål, 2013).

1.4 Begreppsdefinition
Gaturum – Området kring eller på en gata.
Index – mätvärde i statistisk analys.
latent variabel – En term som används under statistiska analyser som underliggande kvalitetsfaktor
och som används för att skildra de valda variablerna utan att själv vara observerbar.
Nöjd-Kund-Index (NKI) - Ett mått på hur väl en verksamhet uppfyller kundens behov genom ett
betygssättningssystem som bland annat besvara kundens nöjdhet, hur väl verksamheten uppfyller
förväntningar samt hur den ställer sig i jämförelse till liknande verksamheter.
PM10 - Partiklar i luften med en storlek upp till 10 aerodynamiska diametrar.
Regressionsanalys – En allmän metod för statistisk analys där sambandet mellan en beroende
variabel och dess förklarande variabler utreds genom ett funktionssamband. Regressionsanalysen
svarar på i fall det finns ett samband mellan den förklarande variabeln och hur den påverkar
responsvariabeln y.
Riktningskoefficient – Ett tal som genom att ta hänsyn till axlarna i koordinatsystemet förklarar den
räta linjens riktning
Urbanisering – Ett begrepp för människors ökande inflyttning i städer
Ug/m3 – Mikrogram per kubikmeter luft (10-6 g/m3)
Urban bakgrund – Urban bakgrund syftar till de luftvärden som skapar en generell bild av hela
stadens luftkvalité med mätstationer utplacerade i staden.

2. Bakgrund
“Vi inom Göteborgs Stad ska vara föregångare och visa att det är möjligt att leva gott utan
att bidra till negativ klimatpåverkan och därmed ändrade livsförutsättningar för kommande
generationer i såväl Göteborg som i övriga världen.”
Klimatstrategiskt program för Göteborg 2014-09-05

2.1 Bilismen i Sverige då och nu
Göteborg likt resten av Sverige genomgick efter andra världskriget en stor industriell
förändring. En förhöjd levnadsstandard ledde till ökad bilism i hela landet och på bara 30 år
mellan 1946-1976, ökade antalet personbilar från 140 000 till nära inpå två miljoner
(Ingemarsson N, 2004). Volvo som startade sin tillverkning på Hisingen år 1927, följt av Saab
i Trollhättan år 1949 producerade fordon till den ökade efterfrågan på såväl den nationella
som internationella marknaden (Nationalencyklopedin, 2016). Trots finanskrisen som år
2008 fick svensk bilindustri på fall har trafiken i Sverige ökat stadigt med 70 procent sedan
år 1970 enligt trafikverket. Tabell 1 presenterar ökningen av personbilar samt lätt och tung lastbil i Göteborg respektive Sverige under en tioårsperiod. Resultatet i Göteborg är en
ökning på 7,7 procent vilket betyder att om dagens utvecklingstrend fortsätter kommer
ökandet av fordon i Göteborgs stad stiga med cirka 23,1 procent och därmed 47 140 stycken
nya fordon fram till år 2035.
Tabell 1: Presenterar antalet fordon per år samt den totala ökningen mellan år 2005-2015. Data
samanställd ur Statistiska centralbyråns (SCB) årlig sammanställning av registreringspliktiga fordon
från transportstyrelsens vägtrafikregister.

Göteborg

Sverige

2005

2015

2005

2015

Personbilar

171 974

183 333

4 153 674

4 669 063

Lätt lastbil

13 235

17 477

384 776

516 168

Tung lastbil

3 195

3 260

76 385

80 046

Tot. ökning

+7,7 %

+13 %

Underliggande faktorer till den intensifierade biltrafiken är den växande ekonomin som gör
det möjligt för fler att äga en bil. Många städer tenderar idag att expandera på bredden
genom att anlägga stora köpcentra utanför stadskärnan som både resulterar i en mindre
attraktiv stadskärna samt en utveckling mot ett allt mer bilberoende samhälle (trafikverket,
2016). Åtgärden för att minska påverkan av den ökade bilismen i samhället har bland annat
gjorts i form av utsläppskrav, trängselskatt, ekonomisk satsning på utvecklande av
miljövänliga transportmedel, hållbar stadsutveckling samt trafikregleringar (NVV, 2016).
Göteborgs innerstad kommer med start oktober 2016 att ingå i ett av trafikverkets projekt
att minska den totala trafiken genom en reglering av tung trafik runt domkyrkoplan.

2.2 Effekter av massbilismen
2.2.1 Luftföroreningar
Idag kommer 30 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige från vägtrafiken där
personbilar och tunga lastbilar (över 3.5 ton) står för den största delen (NVV, 2016). Den
ökade mängden koldioxid i vår atmosfär bidrar till den växthuseffekt som genererar en ökad
temperatur på jorden och orsakar smältande glaciärer, ökad havsnivå, sjukdomsspridning
och extrema väderförhållanden (staxler et al., 2001). De svenska miljömålens definition på
ren luft innefattar en luftkvalitet så ren att varken djur eller människors hälsa skall utsättas
för fara. Nedan presenteras några av de trafikrelaterade luftföroreningar som idag orsakar
allvarliga hälsoproblem.
Kolväten (HC) härrör från fordons ofullständiga förbränning och består av cancerogena
ämnen som eten, propan, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och bensen. 84 procent av
allt kolväte kommer från personbilar (Trafikverket 2016).
Ozon (O3) är en produkt från kolväten som bildas genom en reaktion med syret i luften och
är ett vanligt förekommande problem i tätorterna idag som orsakar irriterande slemhinnor
och ögon (Trafikverket 2016). I en studie av Garrett & Casimiro (2011) uppskattades
mortaliteten >65år öka med 1,11 % vid exponering för trafik associerat ozon följt av 0.96 %
för den allmänna målgruppen. Studien framhäver även en stark korrelation mellan
exponering för ozon och hjärt-och kärlsjukdom.

Kvävedioxid (NO2) är ytterligare en gas som ger upphov till ozon. Den förvärrar tillståndet
för personer som lider av astma men påverkar även icke-astmatikers lungfunktion och
orsakar övergödning av mark och vatten. Idag står dieselbilar för merparten av utsläppen i
brist på en effektiv reningsteknik (Trafikverket 2016).
Kolmonoxid (CO) bromsar fostertillväxt och minskar kroppens syretillförsel vilket kan leda
till såväl hjärt- som hjärnsjukdomar. Idag har problemet med kolmonoxid emissioner
minskad tack var introduktionen av katalysatorer (Hydén, 2008).
Tungmetaller ackumuleras i naturen och orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och
skador på nervsystem och njurar. Olika komponenter i fordon innehåller tungmetaller som
till exempel zink i däck och koppar i bromsbeläggningen. Karossen i sig själv innehåller
diverse metaller som krom, mangan, järn, nickel och zink som vid förslitning och/eller
korrosion frigörs och hamnar i naturen (Folkesson 2005).
Vidare leder bland annat emissioner av kolmonoxid, svaveloxid och kväveoxid till korrosion
av byggnader samt försurning av vatten och mark. Generellt drabbas människor i urbana
miljöer mer än på landsbygden, allra värst drabbas astmatiker, äldre människor eller barn
som är mer känsliga mot luftföroreningar. När barn exponeras för luftföroreningar har
studier visat hämmad lungutveckling och funktionsnedsatthet (miljömål, 2013, Göteborgs
Stad, 2016, Trafikverket 2016). Luftföroreningarna kan även vara allergiframkallande samt
ha gentoxisk och allmäntoxiska effekter (NVV, 2001).
Black Carbon (BC) är ett svårnedbrytbart organisk ämne i partikelform som härrör från
fordons förbränningsprocesser och slitage av däck, vägbana och bromsar som bidrar till
växthuseffekten samt direkta hälsoskadliga effekter på människan (Wisell et al., 2015). De
tillhör gruppen små inandningsbara cancerogena partiklar som har en storlek på 10
respektive 2,5 aerodynamiska diameter (PM10 och PM2.5) och är det mest uppmätta och
frekventa partiklarna på gatunivå i tätorterna. Idag överskrids gränsvärdet för partiklar i
områden som storstäder och hårt trafikerade vägbanor och orsakar flera tusen dödsfall i
Sverige varje år. I en studie från Meister et al. (2011) fastställs en ökad dödsrisk på 1,6 % vid
korttids exponering för PM10 och PM2,5 per 10 µg/m3. I Göteborgs Stad finns sju stycken
olika mätstationer som dygnet runt mäter luftkvalitet i området med fokus på kväveoxider,
partiklar och ozon (Göteborgs Stad 2016 & Trafikverket 2016).

Mängden luftföroreningar i urban miljö kan variera beroende på avståndet till
punktutsläppet, omgivande topografi och väderförhållanden då det under höga
temperaturer och kraftig ljusinstrålning bildas mer ozon. Vindens riktning och styrka
påverkas av stadens täta bebyggelse och smala gator som bromsar upp vinden och hindrar
luftomblandning (Eliasson et al. 2006). Förutom stadens interna utsläppskällor påverkas
även koncentrationen av luftföroreningar av externa källor då luftföroreningar transporteras
över enorma avstånd. IVL svenska miljöinstitutet mäter idag Göteborgs regionala
bakgrundshalter varvid kommunens årliga luftkvalitetsrapport sammanställer den totala
bakgrundshalten av kvävedioxid och PM10 till 8-10 % respektive 83 % (Göteborgs Stad
2016).

2.2.2 Trafikbuller
“Det räcker att 600 fordon per dygn passerar på en stadsgata med 50 km/tim för att
ljudnivån ska ligga över riktvärdet”

Göteborgs Stad, 2016

Idag beräknas trafikbuller vara ett miljöproblem som kostar den Svenska staten cirka 2,25
miljoner kronor varje år och drabbar nästan två miljoner människor (Nationalencyklopedin,
2016). Buller är per definition ett oljud som upplevs som störande och kan vara skadande
för människan. Den upplevda nivån av buller är relaterat till den aktuella ljudnivån och styrs
av faktorer som den omgivande miljön, individens hörförmåga och varaktighet av buller
(NVV, 2011). Vägtrafiken skapar detta oljud på två olika sätt dels via däck vid höga
hastigheter genom det vindbrus som bildas, dels via det ljud som fordonet själv skapar till
exempel från motor, avgassystem och växellåda. Den uppmätta bullernivån beror bland
annat på mängden fordon i omlopp, körstil, hastigheter, vägbeläggning, väglaget och vilken
typ av fordon och däck (Carledal J, 2011). De hälsoproblem som är associerade med buller är
irritation samt inlärnings- och sömnsvårigheter följt av indirekt hälsoskadliga effekter som
tinnitus och hjärt-och kärlsjukdomar (Kim, R. 2007). Idag ligger det gränsöverskridande
värdet för buller på 55 dBA varav cirka 70,000 av Göteborgs dryga 550,000 invånare utsätts
för bullernivåer som överstiger detta riktvärde (Göteborgs Stad, 2016).

2.3 Innerstaden Göteborg
Här kommer en kort presentation av området inom vallgraven i Göteborg för att få en så
klar bild som möjligt av området som fallstudien berör. Förutom en förklaring av områdets
karaktär följer även en beskrivning av de stadsprojekt som Göteborgs Stad tillhandahåller
och bedöms ha relevans för det här examensarbetet.
Göteborgs stad bestod i begynnelsens utav 18
gator, 10 på längden och 8 på tvären och bland
dessa

gator

ingick

Vallgatan,

Kungsgatan,

Kyrkogatan och Drottninggatan (Carlsson, L.O.
(2011). Idag har Göteborgs Stad växt till närmre
550,000 invånare varav 60 512 personer bor i
centrum och är Sveriges näst största stad
(Göteborgs Stad 1, 2016). Göteborgs gamla
stadsdel utgör idag ett populärt shoppingstråk
med en blandning av små nischade affärer, stora
butikskedjor och mindre köpcentra. Innerstaden
är också känt för sitt gastronomiska värde med
ett myller av caféer och restaurang, här ligger
bland

annat

Göteborgs

Saluhall

som

sålt

charkuterier, ost och andra delikatesser sen 1888
(saluhallen, 2016). År 2035 beräknas Göteborg ha
ökat sitt invånare antal till 700 000 personer och
trycket på smarta lösningar och ett utvecklat
gatunät blir större. Staden drabbas ofta av
inversion till följ av topografin som vid vintertid
leder till bristande luftomblandning vilket gör att

Foto: Trafikkontoret, Göteborgs Stad

emissionerna från trafiken hålls kvar på gatunivå och skapar en utmaning för Göteborgs
Stad. Göteborg hotas av förhöjda vattennivåer på grund av det förändrade klimatet vilket i
sin tur påverkar stadens gatunät, vatten & avloppssystem och byggnationer och åtgärder
krävs för att skydda staden mot framtidens klimatförändringar (Göteborgs Stad, 2016).

Innerstaden Göteborg likt många andra stadskärnor lider av dålig framkomlighet och bristen
på lastning och lossnings utrymmen för varuleverans vilket leder till ökad trängsel och
miljöbelastning samtidigt som det minskar säkerheten och stadens attraktivitet (Jonsson et
al. 2004).

2.3.1 Klimatstrategprogrammet Göteborg
Klimatstrategprogrammet antogs år 2014 av Göteborgs stad och syftar till att förse
Göteborgs med en handlingsplan för att bemöta och minska de klimatförändringar staden
står inför. Nio stycken strategimål har utformats för att begränsa klimatförändringarna följt
av en energiplan.
Det fjärde strategimålet syftar till att sträva mot ett fossilfritt samhälle där satsningar istället
görs mot alternativa bränslekällor. För att uppnå detta strategimål har kopplingar gjorts till
nio stycken strategieområden: Kunskap, satsning, utbildning, samhällsplanering, medveten
anpassning till ökat invånarantal, satsning på kollektivtrafik, energieffektiv fordonspark,
förbättrad godshantering samt minskning av biltrafik. Idag är det hela 2,5 miljoner ton
koldioxid som släpps ut i Göteborgs Stad varvid transportsektorn som inkluderar vägtrafik,
sjöfart och arbetsmaskiner står för majoriteten (Göteborgs Stad, 2014).

2.3.2 Trafikstrategi för en nära storstad
Trafikstrategin är en handlingsplan författad av trafikkontoret, fastighetskontoret,
stadsbyggnadskontoret,

Västragötalandsregionen,

västtrafik

och

trafikverket

som

sammanfattar en hållbar trafikutveckling för att bemöta ett växande Göteborg och allt vad
det innebär. En trafikstrategi har skapats för att uppnå de mål som inrättats på lokal,
regional och nationell nivå och bygger på de tre huvudområden: resor - att skapa ett
tillgängligt centrum med hjälp av kollektivtrafik och olika trafikregleringar. stadsrum –
attraktiv miljö för boende och besökare att vistas i. Godstransporter – hållbar utveckling
mot en fortsatt förhöjd produktivitet.

2.3.4 Projektet ren Stadsluft
Genom ett samarbete med Trafikkontoret har Göteborgs Stad tagit fram ett underlag för att
utföra luftkvalitésundersökningar genom en specifik beräkningsmodul som tar fram årliga

beräkningskartor. Projektet skapar förutsättningar för att följa upp och kontrollera det
åtgärdesarbete som pågår i strävan om att uppnå miljömålen.

2.3.5 Stadsleveransen
Stadsleveransen utvecklades 2013 och drivs idag utav organisationen Innerstaden Göteborg
vars syfte är att med hjälp utav eldrivna fordon och lastcyklar underlätta för
varutransporten i innerstaden Göteborg genom att samdistribuera paketförsändelser till
butiker i området. Målet är att bidra till en minskad mängd luftföroreningar och buller i
gaturummet, motverka den trängsel som uppstår samt med hänsyn till trafiksäkerhet
minska mängden trafik under dagtid då många människor vistas på gatorna.

Foto: Innerstaden Göteborg.

2.3.6 Trängselskatt
Trängselskatten infördes i januari 2013 i Göteborg Stad i syfte att minska luftföroreningar
och trängseln i gaturummet. Nilsson et al. (2014) utförde en fallstudie kring trängselskatten
där resultatet före regleringen och fem månader efter påvisade en positivare attityd till
förändringen. Trots detta visar trafiknämndens årliga rapporter enbart en kort period av
minskad trafik associerat till regleringen. Enligt Nilsson et al. (2014) kan detta bero på att
effekten av regleringen påverkas av problemets primära storlek. Trängselskattsinförandet i
Stockholm mottogs bättre på grund av en ursprungligt mer begränsad framkomlighet i
staden. I det här fallet ignorerades det folkomröstade beslut om att inte införa trängselskatt
varpå Nilsson et al. (2014) adresserar vikten av samstämmighet mellan invånarna och
beslutsfattarna för en positiv effekt av resultatet.

3. Metod
Det här examensarbetet kan delas upp i två huvuddelar där dels en litteraturstudie bidrog
med kunskap kring trafikorsakat buller och luftföroreningar. Dels en enkätstudie före
regleringen för att mäta effekterna av trafikregleringen ur verksamheternas synpunkt i
förhoppning om att bibehålla en attraktiv innerstad.

3.1 Litteraturstudien
Vetenskapliga publikationer som granskats har samlats in via Halmstad Högskolas databas
Summon. Ett urval har gjorts av artiklar publicerade senast 2000-talet med undantag för
SCB: s Kvalitetsmodell med Nöjd-Kund-Index publicerad år 1999. Vidare har följande
nyckelord använts: trafikreglering, sustainable urbanization, traffic emission och satisfied
customer index. Merparten av de underlag som använts i den här studien kommer från
kommuner

och

myndigheter

som

Göteborgs

Stad,

Statistiska

Centralbyrån,

Naturvårdsverket, Trafikanalys och Trafikverket.

3.1.1 Datainsamling
Bullerkartor och mätningar gjorda på luftkvalitet är inhämtade från miljöenheten på
Göteborgs kommun. Vidare har fordonsstatistik mottagits från Trafikanalys, en
kunskapsmyndighet som rapporterar underlag för transportpolitiken.

3.2 Enkätstudien material och metod
Fallstudien utfördes under tre dagar i juli där butiker, caféer och restauranger i innerstaden
zon 1 deltog och resulterade i totalt 88 respondenter. Studien bygger på ett enkätformulär
skräddarsydd för de som arbetar och därmed dagligen befinner sig i innerstaden och i
högsta grad påverkas av en trafikreglering. I den här uppsatsen har verktyget Nöjd-KundIndex (NKI) använts för att ta reda på vad som tolkas som en attraktiv innerstad.

Figur.1 föreställer en karta över området inom vallgraven. Trafikregleringen
verkställs den 1 oktober inom zon 1 inringad i bild. Foto: Trafikkontoret, 2016.

3.3 Nöjd - Kund - Index (NKI)
NKI utformas med hjälp av en enkätundersökning där respondenten svarar genom en 1-10
gradig skala där 1 är lägst och därför sämst betyg och 10 är högst och därmed bäst betyg.
Betygsindexet konverteras senare enligt standard till en 1-100 gradig skala med följande
översättning: 1(0), 2(11,1), 3(22,2), 4(33,3), 5(44,4), 6(55,6), 7(66,7), 8(77,8) 9(88,9) och 10
(100). Observera att betyg 5 inte konverteras till 50 då betygsindex 1-10 börjar på 1 och 1100 börjar på 0. Ett resultat under 40 kan anses som icke godkänt och ett resultat på 75 eller
högre kan betraktas som ett väl godkänt betyg. Analysen bygger på en NKI modell utformad
av statiska centralbyrån (SCB) och baserar sig på tre stycken grundfrågor:
 Hur nöjd är man i helhet med miljön inom vallgraven som den är idag?
 Hur väl uppfyller miljön inom vallgraven ens förväntningar?
 Hur väl förhåller sig området inom vallgraven till en idealisk innerstads miljö?
De tre grundfrågorna presenteras som Y1, Y2 och Y3 i figur 2 och syftar till att ge ett
helhetsbetsbetyg innefattandes kundens syn på verksamheten i sin helhet, hur väl den
uppfyller kundens förväntningar samt stämmer överens med kundens ideal. Medelvärdet av
dessa tre frågor skapar tillsammans det totala helhetsbetyget. I det här fallet syftar NKI:n

inte på någon verksamhet utan själva miljön i innerstaden Göteborg och riktar sig till de som
arbetar och befinner sig på daglig basis i området där trafikregleringen kommer träda ikraft.

Figur
Figur 2. Modellbeskrivning av NKI.

I samarbete med uppdragsgivarna har indikatorer (delfrågor) med tillhörande
kvalitetsfaktorer (frågeområden) valts ut efter dess förväntade påverkan på NKI i samband
med en trafikreglering. Modellen talar således om hur stor påverkan de har på NKI, det vill
säga helhetsbetyget i förhållande till varandra. Det är alltså inte indikatorerna och
kvalitetsfaktorerna i sig som utgör NKI värdet. Modellen går att dela upp på en yttre och en
inre sambandsmodell där den inre modellen utgörs av de standardiserade variablerna
Y1,Y2,Y3 som mäter helhetsbetyget medans den yttre modellen består av indikatorer som
tillsammans skapar modellens kvalitetsfaktorer och har en indirekt påverkan på NKI värdet. I
den här studien utgörs kvalitetsfaktorerna av: Tillgänglighet, varuleverans, miljö & hälsa,
säkerhet och trivsamhet vars påverkan på NKI avgörs av effektmåttet.

3.3.1 Effektmått (R2)
Effektmåttet presenterar kvalitetsfaktorernas olika nivåer av påverkan på det totala
resultatet och därmed ett mått på sambandet mellan NKI:n och kvalitetsfaktorerna. I den
här studien har statistikprogrammet SPSS (IBM SPSS Statistics20, IBM, New York, US)
använts för att ta fram en regression av sorten Linear Regression där effektmåttet bestäms
med hjälp utav minsta-kvadratmetoden. Förhållandet mellan den linjära linjen och de olika
mätpunkterna i det här fallet de individuella betygen, analyseras genom att kvadrera
avstånden för att kunna hitta den räta linjen som förhåller sig bäst gentemot en större
mängd mätpunkter (Cessel & Strand 1999). Effektmåttet kan således redogöra för i vilken
utsträckning NKI förväntas förändras i förhållande till kvalitetsfaktorn och används för att
identifiera vilka faktorer som i en åtgärdsplan bör prioriteras för att uppnå ett högre NKI
värde.

3.3.2 Åtgärdsmatris
En åtgärdsmatris vars modell visualiseras i figur tre bygger på kvalitetsfaktorernas
medelbetyg och medeleffektmått och rangordnar i vilken utsträckning kvalitetsfaktorerna
bör prioriteras i förhållande till varandra genom följande alternativ:
Lägre prioritet
Här placeras faktorer med lågt effektmått det vill säga låg påverkan på NKI och lågt
betygsmedelvärde det vill säga faktorer med relativt låga betyg.
Bevara
Innefattar faktorer som har fått tämligen höga betyg och anses därmed inte ha någon större
påverkan på det totala NKI värdet vid en förändring och bör därför bevaras i samma skick.
Förbättra om möjligt
Om faktorn hamnar i frågeområdet förbättra om möjligt beror detta på ett förhållandevis
högt medelbetyg samt effektmått vilket gör att en förändring kan komma att höja
helhetsbetyget det vill säga NKI och tolkas som prioriteringsgrupp två.
Prioritera
Faktorer som får stämpeln prioritera har ett lågt betyg och ett högt effektmått vilket
betyder att en positiv utveckling av denna kvalitetsfaktor förväntas höja det totala betyget,
NKI.

Bevara

Förbättra om möjligt

Låg prioritet

Prioritera

Figur 3. presenterar den åtgärdsmatris där kvalitetsfaktorerna plottas efter
betygsmedelvärde (y-axeln) och effektmåttet (x-axeln).

3.4 TRAST - Trafik för en attraktiv stad
En stads attraktivitet är ett mångtytt begrepp som på grund av dess subjektiva definition
upplevs som svårtolkad. I den här uppsatsen har uppfattningen om en stads attraktivitet
mäts på två sätt, dels via en NKI analys dels via en litteraturstudie som fokuserat till stora
delar på handboken: trafik för en attraktiv stad (TRAST), utformad genom ett samarbete
mellan Trafikverket, Boverket samt Sveriges kommuner och landsting. TRAST är en manual
för samhällsplanerare, arkitekter och myndigheter i arbetet kring hållbar stadsutveckling
och som har identifierat och vägt samman de betydande faktorer som karaktäriserar en
attraktiv stad samt adresserat en essentiell balans dem emellan. Nedan beskrivs de fem
olika grundstenarna i TRAST.
Stadens karaktär - Ett begrepp som bland annat syftar till stadens utformning,
byggnationer, grönområden, parker, turism och gatunät. Stadens puls, stadslivet och
kvalitén sätter värdet på stadens karaktär och därmed hur attraktiv den är.
Tillgänglighet - En grundläggande faktor för att en stad ska uppfattas som attraktiv
innefattar dess förmåga att transportera människor på ett smidigt sätt och underlätta för

framkomligheten. En fungerande kollektivtrafik och framkomlighet till fots eller cykel är
väsentligt för att en stad ska uppfattas som attraktiv.
Trygghet - Individer i staden måste känna sig trygg inte bara gällandes våld, inbrott och
tjuvar utan även genom andra aspekter såsom grupptillhörighet t.ex. HBTQ och
invandrargrupper. En annan aspekt kan vara rädslan för ungdomsgäng, biltrafiken eller
stadens utformning och miljö med hänsyn till dålig belysning eller trånga gränder.
Trafiksäkerhet - Definitionen av trafiksäkerhet handlar om arbetet mot nollvision, det vill
säga att ingen skadas eller dödas till följd av trafikolyckor. Idag arbetar kommuner och
landsting i Sverige aktivt med att utveckla hållbara lösningar för en säker trafik.
Miljö -och hälsopåverkan - Biltrafikens påverkan på miljöförstörning i städer kan leda till
oattraktivitet och missnöje bland de boende. Avgaser, buller och hälsoproblem är några av
de faktorer som får en stads attraktiva värde att sjunka. Det innebär också en visuell
störning där trafiken blir ett störnings- och stressmoment i vardagen.

4. Resultat
4.1 Effektmått, förklaringsgrad och betygsmedelvärde
Områdesfaktorn med bäst betyg var varuleverans, 73 gestaltat i tabell 2. Indikatorn med
sämst betygsmedelvärde (BMV) var i följande ordning Ti2 – framkomlighet med tanke på
lastbil (43 BMV), S3 – säkerhet för barn (51 BMV), Ti1 – framkomlighet med tanke på bil (56
BMV,) MH3 – luftkvalitén (58 BMV) och T2 – trivsamhet vid uteservering (59 BMV). Högst
BMV fick indikatorerna: V2 – Kvalitén på leveransen (BMV 77) V4 – leveransen i helhet (75
BMV) V3 – leveranstider (73 BMV). Förklaringsgraden (R2) kan variera mellan 0-1 och
förklarar förhållandet mellan de latenta variablerna och beroende variabeln det vill säga
kvalitetsfaktorerna gentemot NKI. Högst R2 har faktorn miljö & hälsa som förklarar 44 % av
variansen i helhetsbetyget NKI följt av säkerhet och tillgänglighet som förklarar 35 % av
variansen respektive. Regressionskoefficient (B) talar om effektmåttet med följande

storleksordning: säkerhet, tillgänglighet, miljö & hälsa, trivsamhet och varuleverans. Alla
faktorer utom varuleverans bedöms vara statistiskt signifikanta.
Kvalitetsfaktor

BMV

R2

B

Varuleverans

73

0,024

0,1261

Trivsamhet

64

0,180

0,373*

Säkerhet

65

0,351

0,539*

Tillgänglighet

61

0,349

0,499*

Miljö & Hälsa

0,438
0,495*
60
Tabell 2. * p < .005. =p 0,189. R2 talar om faktorns förklaringsgrad följt av Koefficient-B
som är ett mått på den oberoende variabelns påverkan på beroende variabeln (NKI).
1

4.2 NKI och kvalitetsfaktorernas medelbetyg
 NKI: 64
 Betygsmedelvärde (exklusive NKI): 65
 Medeleffektmått: 0,4
 Kvalitetsfaktorer med betyg över medelvärdet: 73 (Varuleverans) 65 (Säkerhet)
 Kvalitetsfaktorer med betyg under medelvärdet: 64 (Trivsamhet) 61 (Tillgänglighet)
60 (Miljö & Hälsa)

Förhållandet mellan kvalitetsfaktorerna presenteras i figur 4 i enheten procent för
jämförelse av effektmått kontra betygsmedelvärde. På nästan sida, tabell 5, följer en
sammanställning av indikatorerna för att underlätta analysen av resultatbeskrivning.
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Figur 4. Presenterar effektmåttet som mörkgröna staplar jämfört med betygsmedelvärde
ljusgröna staplar i enheten procent i syfte att visualisera förhållandet mellan de fem faktorerna.

NKI1

Hur nöjd är du i helhet med miljön inom vallgraven som den är idag?

NKI2

Hur väl uppfyller miljön inom vallgraven dina förväntningar?

NKI3

Föreställ dig en perfekt miljö att besöka, bo eller arbeta i. Hur nära ett sådant ideal
tycker du att området inom vallgraven kommer?

V1

Hur nöjd är du med…
...antalet leveranser av varor per dag?

V2

… kvalitén på leveransen idag?

V3

… leveranstiderna som de är idag?

V4

… leveransen av varor i sin helhet som den är idag?

V5

… Stadsleveransen?

T1

Hur attraktivt tycker du det är att vistas i området inom vallgraven idag?

T2

Om du sitter vid en uteservering i området, hur nöjd är du med trafikmiljön då?

S1

Hur nöjd är du med…
…trafiksäkerhet? Är området inom vallgraven trygg att vistas i relaterat till
fordonsintensiteten, hastighet, trängsel etc.

S2

… trafiksäkerhet för barn? Är det en trygg gatumiljö?

S3

När du kör bil, i vilken utsträckning tar du själv hänsyn till andras framkomlighet?

Ti1

Hur nöjd är du med…
...framkomligheten på gatan med avseende på bilar i området?

Ti2

… framkomligheten på gatan med avseende på lastbilar i området?

Ti3

… framkomligheten som cyklist relaterat till trafiken?

Ti4

… framkomlighet som gående relaterat till trafiken?

M&H1
M&H2

Hur uppfattar ni…
...ljudnivån från trafiken i området?
…trafiken i området inom vallgraven visuellt? (Ert intryck av hur det ser ut på gatorna)

M&H3

… luftkvalitén med hänsyn till trafiken?

Figur 5. Sammanställning av indikatorerna som använts i enkätstudien.

Vidare presenteras betygsandelen i procent uppdelad på låga betyg (1-4), mellan betyg (5-7)
och höga betyg (8-10) för att kunna identifiera den relativa mängden låga betyg på en
specifik delfråga och bättre förstå det angivna medelvärdet. Två indikatorer utmärker sig
bland andelen som har fått flest låga betyg, den första är Ti2- framkomlighet med tanke på
lastbil där 43 % av alla respondenter gett låga betyg. Därefter kommer S3 – säkerheten för
barn där 33 % svarat med ett lågt betyg. Dessutom har både MH3 – luftkvaliten och Ti1 –
framkomlighet med tanke på bil tilldelats 23 % låga betyg vardera. Högst betyg bland
indikatorerna har S3 – huruvida man upplever sin egen körning följt av nästan alla
indikatorer i kvalitetsfaktorn varutransport. Sammantaget är respondenterna mycket nöjda
med varuleveransen som den är idag. kvalitetsfaktorn tillgänglighet har fått flest andel låga
betyg på sina indikatorer.
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Figur 5. Sammanfattning av de olika kvalitetfaktorernas medelbetyg uppdelat på andelen låga, mellan och
höga betyg i enheten procent.

Andelen bortfall i varje indikator har rankats och visar att hela 27 % valt att inte svara på
frågan ”Hur nöjd är du med stadsleveransen?” följt av 20 % ”När du kör bil, i vilken
utsträckning tar du själv hänsyn till andras framkomlighet?” och 16 % ”Hur nöjd är du med
antalet leveranser av varor per dag?”. Syftet med att redogöra för svarsalternativet ”Vet ej”
för sig är för att kunna jämföra bland olika frågor men presenteras inte i samband med
graferna då detta skapar en osäkerhet genom att påverkar det totala betyget och förhindrar
en korrekt sammanställning.

4.3 Åtgärdesmatris
Lägre prioritet
Trivsamhet är den kvalitetsfaktor med näst lägst effektmått, 0,373 och utgör därmed en
mindre effekt på NKI kombinerat med ett redan medelhögt betygsmedelvärde, 64 vilket
placerar faktorn i rutan lägre prioritet i diagrammets vänstra nedersta hörn.

Förbättra om möjligt
Kvalitetsfaktorn säkerhet har fått ett betygsmedelvärde som är detsamma som
kvalitetsfaktorernas genomsnittliga betyg, 65, varpå säkerhet placeras precis mitt emellan
rutorna förbättra om möjligt och prioritera i digrammets högra sida.

Bevara
Varuleverans har fått högst betygsmedelvärde, 73, och näst lägst effektmått, 0,126 vilket
placerar faktorn i rutan bevara i diagrammets vänstra övre hörn.
Prioritera
Kvalitetsfaktorn Miljö & Hälsa har lägst betygsmedelvärde, 60 och näst högst effektmått
0,495 och placeras därmed i rutan prioritera i det högra nedersta hörnet i digrammet
nedanför. Här placeras även kvalitetsfaktorn tillgänglighet med näst lägst
betygsmedelvärde, 61 och med högst effektmått 0,499.

Figur 6. Åtgärdsmatris som byggs på faktorernas betygsmedelvärde och effektmått och talar om dess
prioriteringsnivå i ett åtgärdsarbete.

4.4 Kompletterande frågor utanför NKI modellen
Nedan följer en sammanställning av de komplimenterande frågor som används i enkäten:
Vilken leveranstyp är ni mest beroende av?

Här svarade majoriteten med 51 procent att den leveranstyp de är mest beroende utav är
en mindre lastbil varvid de butiker som svarar tung lastbil och som berörs av regleringen i
det här fallet enbart var 31 procent av respondenterna. Antalet butiker som kör med egen
personbil är i den här studien 14 procent och endast 1 butik svarar att de använder
cykelbud.
Hur många leveranser har ni per dag till/från er verksamhet?

Här följer en fritext fråga där flertalet svarar 1 till 2 gånger om dagen. Mest antal leveranser
per dag är 3-7 och minst antal är 1 varannan vecka.
Vilket av nedanstående alternativ är viktigast för dig vid varuleverans? Rangordna de fyra
alternativen 1-4.

Alternativen respondenten kunde välja på var punktlighet, att det går snabbt,
framkomlighet och säkerhet vid leverans och på gatorna. Det visade sig att punktlighet var
det alternativ som flest respondenter valt att rangordna som nummer ett följt av säkerhet,
framkomlighet och snabbhet.
På vilka av nedanstående punkter tycker du att området inom vallgraven är mer framträdande
jämfört med andra stadsdelar? (välj max två)

Denna fråga innehöll sju stycken olika svarsalternativ varav det mest frekventa
svarsalternativet var utbudet av butiker följt av trevlig miljö att vistas i.


Trevlig miljö att vistas i



Miljövänligt (skräp på gator, luftkvalitet, buller, gröna områden)



Mer tillgängligt (kollektivtrafik, framkomlighet)



Säkerheten på gatorna (trafikhastigheter, mängden fordon på gatorna)



Utbudet av butiker



Utbudet av restauranger och caféer



Aktiviteter och event

4.5 Luftföroreningar
Nedan presenteras en sammanställning av de luftkvalitetsmätningar som årligen utförs av
miljöförvaltningen på Göteborg Stad och som i den här studien sträcker sig över en 10årsperiod mellan år 2005-2015. Mätstationerna är geografiskt uppdelade på gatunivå och
taknivå där takplacerade mätstationer analyserar omgivningsluften. Dessa finns idag
utplacerade på Femman huset i Nordstan och Folkets hus i Mölndal. vidare följer tre
stycken fasta stationer på gatunivå som inhämtar data kring gaturummens halter av
luftföroreningar med stationer utplacerade i Gårda, Haga och Mölndal. I Tabell 7 och 8
presenteras årsmedelvärdet av kvävedioxider i enheten µg/m3 på tak- och gatunivå. Enligt
Sveriges miljökvalitetsnorm får halten kväveoxider inte överstiga 40 µg/m3 per
årsmedelvärde vilket uppfylls på mätstationerna på taknivå dessutom med en relativt
regelbunden sänkning från år 2005 till 2015.
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Figur 7. Positiv utveckling av luftkvaliten på taknivå (Göteborgs stad, 2016).

På gatunivå figur 8, finner vi en ökning av NO2 i Haga under år 2015, emellertid är den
uppmätta halten lägre än årsmedelvärdet från 2005. Under de senaste fem åren har Haga
uppnått en godkänd nivå samtidigt som Gårda för första gången 2015 klarade kraven.
Sammanfattningsvis har alla mätstationer på tak- och gatunivå minskat sin NO2 halt jämfört
med de initiala mätningarna (Mölndals mätstation uppfördes 2010).
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Figur 8. Luftkvalitetsmätningar i Mölndal på gatunivå infördes år 2010 och är därmed endast
jämförbara under en 5 års period (Göteborgs Stad 2016).

Halten partiklar PM10 har mellan år 2005-2015 legat på ett årsmedelvärde under
miljökvalitetsnormen 40 µg/m3 och har under de senaste fem åren bibehållit en homogen
nivå. I tabellen nedan går det att avläsa en signifikant skillnad mellan tak och gatunivå med
en högre halt av partiklar i Haga och Gårda jämfört med taket på femmanhuset.
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Figur 10. årsmedelvärde av partiklar PM10 med mätningar gjorda på tak- och gatunivå (Göteborgs stad 2016).

Andelen ozon på taknivå mätplatserna femman huset och folkets hus i Mölndal presenteras
i figur 11. Den svenska miljökvalitetsnormens årsmedelvärde för ozon är fastställd till 80
µg/m3 och överskrids inte någon gång under tioårsperioden.

O3 µg/m3 taknivå
70
65
60
55
50
45
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Femman, Nordstan

Mölndal

Figur 11. Mätningar av ozon på femmanhuset förekom ej under 2011 på grund av tekniska problem med
mätinstrument (Göteborgs Stad 2016).

I tabell 3. framgår en jämförelse av kvävedioxider och partiklar mellan Sveriges tre största
städer: Stockholm, Göteborg och Malmö. En jämförelse görs även med London som rankas
som en av de städerna med sämst luftförhållanden i Europa. Sveriges miljökvalitetsnorm för
kväveoxider på 40 μg/m3 överskrids betydande i Londons gaturum men även i Stockholm
överstiger halten maxvärdet. En väsentlig skillnad kan ses i de mätningar gjorda på gatunivå
kontra taknivå där det i nedanstående observationer rör sig om en förhöjd halt på gatunivå.
Rödmarkerade siffror anger mätningar över Sveriges miljökvalitetsnorm på 40 μg/m3.

Tabell 3. jämförelse av halten kväveoxider och partiklar PM10 i storstäder. Mätningarna från Londons gaturum är gjorda i
Westminister och Marylebone Road med ett avstånd på tre meter från vägen (Göteborgs stad, 2015).

Göteborg

Malmö

Stockholm

Kvävedioxider

Taknivå

Gatunivå

Taknivå

Gatunivå

Taknivå

2011
2012
2013
2014
2015

22
22
20
19
18

36
26
30
29
36* (28)

18
16
17
15
13

29
25
30
24
25

10
12
14
12
13

18
16
15
15
14

23
21
19
18
18

21
16
16
19
17

15
13
15
13
12

London
Gatunivå

Taknivå

Gatunivå

40
43
46
41
42

36
35
35
33
30

97
94
81
79
81

32
26
29
23
21

23
20
21
17
15

41
38
34
31
30

Partiklar PM10

2011
2012
2013
2014
2015

25
21
23
23
23

*2015 års mätningar är utförda med en förnyad metod, så kallad DOAS-mätningar (Differentiell Optisk
Absorptionsspektroskopi) som mäter ljusets våglängder där luftföroreningar absorberats (SIS 2013). För att
göra en så jämförelsebar analys som möjligt mellan de fem åren har mätningar med den äldre metoden utförts
presenterat i parantes.

4.6 Fordonsstatistik
För att åskådliggöra problematiken med Göteborgs växande fordonspark kopplat till
trafikregleringens relevans har nedanstående data hämtats från Trafikanalys. Trafikanalys är
en svensk myndighet som årligen presenterar fordonsstatistik som beslutsunderlag åt
regeringen. Mängden dieseldrivna personbilar i Göteborg har gått från 6782 stycken år
2005 till 55 301 stycken år 2015 vilket är en ökning på hela 715 % i jämförelse med
bensindrivna personbilar som under samma tidsintervall minskat med 31 %. Figur 12 och
figur 13 sammanställer diesel respektive bensindrivna fordon i trafik i Göteborgs kommun i
slutet av respektive år uppdelat på personbilar, lätt lastbil och tung lastbil.
Sammanfattningsvis har den totala ökningen uppgått till 11 359 stycken personbilar, 4242
stycken lätt lastbil och 65 stycken tung lastbil mellan år 2005 och 2015.
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Figur 12. Uppgifter hämtade från Anette Myhr på Trafikanalys.
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Figur 13. Uppgifter hämtade från Anette Myhr på Trafikanalys.

4.7 Buller
Figur 14. presenterar den senaste mätningen av bullernivåer utförd 2013 i området innanför
vallgraven med mätningar gjorda utav Göteborgs Stad för att möta EU:s END-direktiv
(2002/49/EG) som ställer krav på städer med ett invånarantal<250 000 att utföra
kartläggning av bullernivåer ifrån trafiken. Värden avser dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq,
dygn) och siffrorna avser bullernivån vid fasad för de byggnader som är bostäder.
Gränsvärdet på 55 dBA överskrids på de stora huvudlederna västra Hamngatan och östra
Hamngatan där spårvagnsleden leder till en förstärkt bullernivå av hela >65 dBA. Även på

sidogatorna inom zon 1 främst kyrkogatan, lilla kyrkogatan, södra Larmgatan och lilla
korsgatan uppgår bullernivån till >55 dBA. Större delen av Domkyrkoplatsens i synnerhet
den västra del som gränsar till västra hamngatan upplever bullernivåer mellan 55-65dBA.
Ljudnivån är färgkodad enligt följande: RÖD <65 dBA, ORANGE 60-65dBA, GUL 55-60 dBA,
GRÖN 50-55dBA och BLÅ <=50.

Figur 14. bullerberäkning med hjälp utav SoundPLAN 7.3, ett verktyg för att kartlägga buller baserat på trafikdata från
Göteborgs Stads trafikkontor och trafikverkets nationella vägdatabas. Uppgifter hämtade från Maria Holmes på
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

5. Diskussion
Analysen av enkätstudien genererade ett helhetsbetyg av 64 vilket kan tolkas som ett
mediokert betyg och uppmuntrar därmed till ett förbättringsarbete. Trafikregleringens
införande bidrar till att området inom vallgraven skall kunna bemöta verksamhetsutövarnas
krav på en god miljö. Kvalitetsfaktorerna säkerhet (R2 35%) följt av miljö & hälsa (R2 44%)
och tillgänglighet (R2 35%) bör prioriteras då de förväntas ha förhållandevis stor effekt på
helhetsbetyget och hög förklaringsgrad. Kvalitetsfaktorn säkerhet har fått högst effektmått
0,539, med fokus på trafiksäkerhet relaterat till fordonsintensitet, hastighet och trängsel.
Åtgärd bör alltså riktas mot det höga antalet lastbilar och bilar i området för att uppnå ett
högre helhetsbetyg. Miljö & hälsa har det lägsta betygsmedelvärdet bland faktorerna, 60
och bland det högsta effektmåttet 0,495. Detta tillsammans med en stor andel låga betyg
(23 %) avseende frågan: ”Hur nöjd är du med luftkvalitén?”, antyder luftkvaliténs relevans
för upplevelsen av en attraktiv stad.

5.1 Minskad halt luftföroreningar trots ökat antal fordon
Koncentrationen av kvävedioxider på gatunivå har under de senaste tre åren tilltagit vilket
kan härröras till en ökning av dieselfordon som släpper ut större mängder kvävedioxider.
Dock visar resultatet att kvävedioxiden på såväl tak som gatunivå i Göteborgs Stad har
minskat i förhållanden till mätningar från 2005. Samma trend påträffades bland partiklar
PM10. Sannolikt har trafikregleringar, teknikutveckling, trängselskatt och miljövänliga fordon
med mera bidragit till en minskning av luftföroreningar. Den större mängden partiklar på
gatunivå styrker sambandet till vägtrafiken som dess huvudsakliga ursprungskälla och
således bekräftar en reglering av tung trafik för en fortsatt positiv trendutveckling. Halten
ozon som till en början minskat kraftigt har de senaste tre åren tilltagit. Detta kan dels bero
på meteorologiska förhållanden bekräftat av Eliasson et al. (2009), dels den bakgrundsluft
som påverkar luftsammansättningen. En trendutveckling är därmed svår att fastställa, dock
har halten ozon under den studerade 10-årsperioden ej överskridit miljökvalitetsnormen 80
µg/m3. Stadens storlek har en betydande faktor på resultatet, likväl är halterna av
kvävedioxid och partiklar PM10 på taknivå högre i Göteborg än i Stockholm. Detta kan dels
bero på Göteborgs utsatta geografiska läge med ett tillskott av luftföroreningar från
internationella utsläppskällor, dels topografin som kan orsaka inversion. Sammantaget har

mängden luftföroreningar i Göteborg minskat trots att fordonsflottan ökat vilket bekräftar
en positiv effekt av kommunal trafik-och stadsplanering.

5.2 Gränsöverskridande bullernivåer
Den kartläggning av buller som utförts visar att flertalet områden inom vallgraven har nivåer
långt över gränsvärdet på 55 dBA. En förväntad hög bullernivå på grund av spårvagnsleden
uppmättes på Västra- och östra Hamngatan, >65 dBA. Dock visade sig huvudparten av
samlingspunkten omkring Domkyrkan utsättas för bullernivåer mellan 55-65dBA, och i allra
högsta grad påverka dess rekreations syfte. I dagsläget uppnås inte målet om en max
ljudnivå på 60dBA ekvivalentnivåer kring boendes utomhusmiljö. Indikatorn från
enkätstudien ”Hur uppfattar ni ljudnivån från trafiken i området?” resulterade i ett
betygsmedelvärde på 61 vilket besvarar den upplevda problematiken av höga buller nivåer
inom vallgraven. Att kontinuerligt fastställa bullernivåer och identifiera exponeringsgraden i
takt med att staden växer är en essentiell åtgärd för att undvika att människor utsätts för
skadliga ljudnivåer. En direkt koppling kan även dras mellan skäliga ljudnivåer och en stads
upplevda attraktiva värde enligt TRAST. Det behövs såväl kortsiktiga som långsiktiga mål för
att åtgärda de bullernivåer som invånare i innerstaden idag exponeras för, ett verktyg för att
uppnå dessa mål är trafikreglering. Linde (2012) menar att bullerplank och visuella
avskärmare kan bidra med att sänka den uppfattade bullernivån, under tiden som
absorberande fasader och trafikreglering påverkar den sanna bullernivån.

5.3 Hållbar trafikutveckling för alla - hur påverkas varuleveransen?
Göteborgs Stads aktiva arbete med stadsprojekt såsom Klimatstrateg programmet,
Trafikstrategin och Ren stadsluft har tillsammans med dagens teknikutveckling gjort det
möjligt för staden att nå sina miljömål. Idag används verktyg som bland annat
trafikregleringar och trängselskatter i arbetet mot en miljövänlig stad. Valet av reglering och
hur vi implementerar dem i samhället spelar en stor roll för dess framgång vilket inte minst
var fallet under införandet av trängselskatten i Göteborgs Stad. Hur kan då en reglering av
tung trafik leda till en hållbar trafikutveckling utan att väcka missnöje hos gemene man?

51 % av respondenterna säger sig vara mest beroende utav mindre lastbil i förhållande till
de 31 % som i dagsläget är mer beroende av tung lastbil. Trafikförbudet med start 1 oktober
kommer därför inte leda till en förändringsprocess för alla verksamheter dock kommer
effekten, till exempel säkerhet och framkomlighet, vara påtaglig för alla i området. En viss
risk med att enbart reglera tung trafik är en eventuell ökning av mindre lastbilar. Emellertid
går detta scenario emot vad som i enkätstudiens resultat uppskattas som största
prioriteringen: punktlighet och snabbhet. I kombination med en leveransfrekvens som idag
uppgår till som mest sju leveranser till/från verksamheten/dag är en ökning av mindre lastbil
logistiskt ogenomförbar. Enligt Jonsson et al. (2004) rör det sig dessutom om en tidsfråga
med hänsyn till lastning och lossning som indirekt leder till en kostnadsfråga för
verksamheten.
En förkortad leveranstid till klockan 05-11 rubbar varuleveransrutinen och hotar att påverka
kvalitetsfaktorn varuleverans negativt och indirekt sänka NKI värdet. För att om möjligt
kunna leverera i samma kvantitet under en kortare tidsintervall finns två scenarion:
samdistribution av varor eller ett större antal lastbilar på gatan. Det senare alternativet
kommer dels leda till ökad miljöpåverkan, fler körda kilometer och ett ökat antal leveranser,
vilket går helt emot trafikregleringens mål men också butiksägarnas bild av vad en god
varuleverans innebär. Vidare kommer en större kvantitet av lastbilar i området leda till
negativa effekter på trafiksäkerhet och tillgänglighet, vilket reducerar tillströmningen av
kunder.
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enkätundersökningen. Jonsson et al. (2004) menar att distributionsmetoden inte styrs av
stadens utformning utan snarare verksamhetsutövarnas krav på servicenivå. Därav är risken
för en ökad mängd lastbilar låg och trafikregleringens införande en positiv faktor för
upplevelsen av en attraktiv stad.

5.4 Vad behöver prioriteras i ett förändringsarbete?
Lägst medelvärde och flest andel låga betyg hade frågan gällandes framkomlighet med
tanke på lastbil, vilket visar på en medvetenhet och vikten av det problemet som idag
skapas på grund av den mängd tunga trafik som går i området innanför vallgraven. Vidare
fick frågan som berörde framkomlighet med cykel eller gående en överlägset högre andel
höga betyg jämfört med framkomlighet med hänsyn till lastbilar. Resultatet kan tolkas som
att trots att framkomlighet till fots eller cykel uppfattas som acceptabel, skapar närvaron av
lastbilar indirekt en upplevelse av trängsel på gatan.
Frågan kring säkerhet för barn hade näst lägst betygsmedelvärde, 51 av 100. Dessutom
uppmättes en förhöjd halt av luftföroreningar på gatunivå i förhållande till taknivå och
utsätter således inte bara barnen för trafikfaror utan även en hälsoskadlig miljö att vistas i.
En minskning av fordon krävs för att området inom vallgraven skall upplevas som en trygg
miljö för människan att vistas i. Handledarboken trafik för en attraktiv stad (TRAST) menar
att tillgänglighet och trafiksäkerhet är grundläggande faktorer för att en stad ska uppfattas
som attraktiv. Enligt åtgärdsmatrisen bör kvalitetsfaktorn varuleverans bevaras då en
sänkning av betyget riskerar att effektmåttet ökar och påverkar helhetsbetyget negativt.
Dock är Säkerhet följt av tillgänglighet och miljö & hälsa de kvalitetsfaktorerna med högst
effektmått och skapar således ett större avtryck på det totala helhetsbetyget.
Därför kan trots en eventuell betygssänkning av varuleverans, trafikregleringen sannolikt
leda till en total ökning av helhetsbetyget av området inom vallgraven. Argumentet styrks
även av Jonsson et al. (2004) som menar att resultatet efter genomförandet påverkar dess
framtida uppfattning. Minskad trafik efter klockan 11 leder till en ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet. Enligt TRAST och studiens enkätundersökning kategoriseras dessa till
positiva effekter vilket därmed gynnar trafikregleringens införande.

5.5 Omtyckt stadsdel
Området inom vallgraven i jämförelse med andra stadsdelar i Göteborg framhävs för sitt
utbud av butiker och trevliga miljö att vistas i. Endast 8 % har gett delfrågan ”Hur attraktivt
tycker du det är att vistas i området inom vallgraven idag?” låga betyg gentemot de 49 %

som har gett ett högt betyg. Kvalitetsfaktorn trivsamhet placerades i rutan ”lägre prioritet”
på grund av dess jämförelsevis höga betyg, 64, och med näst lägsta effektmått. Trots detta
har indikatorn som berör trivsamhet vid uteservering med tanke på trafiken fått ett lågt
betyg (59). Det är därför av största vikt att bemöta intensifieringen av trafik i syfte att
bevara stadsdelens karaktär.

5.6 Osäkerhet
27 % av respondenterna i enkätundersökningen valde att inte fylla i frågan: ”hur nöjd är du
med stadsleveransen?”. Detta beror sannolikt på det begränsade antalet verksamheter som
använder sig utav tjänsten stadsleveransen idag. Av de som valt att svara på frågan uppger
majoriteten att de är nöjda med stadsleverasen vilket bör uppmärksammas och gynna en
fortsatt utveckling av projektet. I delfrågan ”När du kör bil, i vilken utsträckning tar du själv
hänsyn till andras framkomlighet? framgick ett bortfall på 20 % vilket kan härledas till
respondentens frånvaro av körkort eller fordon. Dessa markant höga andelar av bortfall kan
leda till en viss osäkerhet där dess relevans och påverkan på det totala resultatet ifrågasätts.
I det här fallet hade en eliminering av frågan kring stadsleveransen sänkt medelbetyget med
1 enhet men inte rubbat dess position som högsta medelbetyg. Däremot hade en
eliminering av ”När du kör bil, i vilken utsträckning tar du själv hänsyn till andras
framkomlighet? lett till ett sänkt BMV (55) och gjort säkerhet till högsta prioritering i
åtgärdsmatrisen.

Ett potentiellt mätfel som uppstod i den här studien och som i efterhand är svår att granska
är respondentens roll i verksamheten vilket kunskapsmässigt kan påverka dess svar på
kvalitetsfaktorn varuleverans. 16 % valde att inte lämna uppgifter om hur nöjd hen var med
antalet leveranser per dag vilket kan antas bero på individens avsaknad av kunskap.
Generellt sett är alltid individens tolkning av frågan ett mätfel, då frågan kan misstolkas.
Frågan kan även medvetet eller omedvetet besvaras felaktigt och är därför en
återkommande osäkerhet som är svår att kontrollera.

Registreringsfel kan uppstå då data från enkätundersökningen överförs manuellt. I den här
studien delades enkäterna ut personligen till verksamhetsutövarna i syfte att få tidseffektiv

respons.

För

att

undvika

eventuella

bearbetningsfel

av

data

är

webbaserad

enkätundersökning att föredra.

5.2 Miljömål
Begränsad klimatpåverkan & Frisk luft
Trafikreglering av tung lastbil i området inom vallgraven bidrar positivt till miljömålen
begränsad klimatpåverkan och frisk luft genom att medverka till att minska emissioner av
koldioxid för att begränsa klimatpåverkan. Styrmedel såsom trafikreglering minskar den
totala mängden fordon i omlopp och således mängden luftföroreningar och partiklar i
gaturummet.

god bebyggd miljö

Miljömålet god bebyggd miljö påverkas avsevärt av en trafikreglering inom vallgraven där
det i dagsläget förekommer gränsöverskridande ljudnivåer. Genom att minska mängden
lastbilar i området mellan klockan 11-05 kan den majoritet av människor som befinner sig i
området under dag och kvällstid beskonas från det buller som förekommer från såväl
lastning och lossning som från fordonet i sig.
Minskad försurning

Minskad försurning är ytterligare ett miljömål kopplat till vägtrafikens påverkan.
Trafikregleringen i innerstaden Göteborg minskar utsläppet av avgaser och således nedfallet
av försurade ämnen såsom kväveoxider och svaveldioxid. Korrosionseffekten på bland annat
utsatta kulturminnen och vattenledningssystem kan därför minska. Idag är det dock
sjöfarten i Göteborg som står för den största parten av utsläpp.

6. Slutsats
Med tanke på den analys som gjorts av enkätundersökningen ihop med granskad litteratur
kommer den troliga effekten av regleringen inte sänka verksamhetsutövarnas upplevelse av
en attraktiv stad, tvärtom. Idag utsätts Göteborgs innerstad för skadliga luftföroreningar,
höga bullernivåer och oacceptabla säkerhetsrisker med direkta kopplingar till den
intensifierade trafiken. Trafiksystemets syfte i en stad är att tillgodose invånarnas behov av
att kunna förflytta sig och möjliggöra för en individs sociala värden där ett utbud av olika
transportmöjligheter kan tillfredsställa det geografiska behovet. När staden växer sätts
trafiknätets utformning på prov inte minst vad gäller säkerhet och framkomlighet och för en
hållbar stadsutveckling krävs flera olika insatser, strategier och mål för att lyckas bevara
stadens attraktivitet. Trafikreglering är ett verktyg som skapar förutsättningar för ett
fungerande trafiksystem och som ger en direkt effekt i samhället och har visat sig vara mer
effektfulla i jämförelse med andra styrmedel såsom incitament och kampanjer mot ett
hållbart resande. Genom trafikregleringen i området inom vallgraven kan trafikmönstret
påverkas genom att sätta press på verksamheterna att genomföra en gemensam
varudistribution. Detta för att förhålla sig till det nya tidsperspektivet och därmed minska
antalet tunga lastbilar på gatorna. En trafikåtgärd som minskar mer en bara ett
miljöproblem är att eftersträva för ett effektivt förändringsarbete. Enligt den här studien
hade en trafikreglering i området inom vallgraven inte bara lett till en mer framkomlig och
tryggare stadsdel utan också sänkt bullernivån, minskat luftföroreningarna och skapat en
attraktivare stadsdel. Enkätstudien konstaterar den uppskattning området inom vallgraven
får för dess trevliga miljö och är därför av största vikt att bevara och skydda för att framtida
generationers lika villkor.

6.1 Förslag till fortsatt utredning
Samma metod bör implementeras för att möjliggöra för en jämförelse med hjälp utav ett
nöjd-kund-index efter trafikregleringens införande. På så sätt kan kvalitetsfaktorerna
analyseras och trafikregleringens effekter identifieras.

Flera kundgrupper kan med fördel involveras i undersökning i syfte om att uppnå ett mer
reliabelt resultat. Förslagsvis bör boende/besökare och chaufförer i området inkluderas i
enkätstudien på grund av dess kontext för trafikförbud för tung trafik i området inom
vallgraven.

En viss osäkerhet kan uppstå beroende på respondentens roll i verksamheten och därmed
individens kunskap. För att minska risken av osäkerhet kring uppgiftslämning bör
bakgrundsinformation ingå kring respondenten i enkätstudien.
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Bilaga 1 – Enkätundersökningen
Enkätundersökning på uppdrag av Trafikverket och Innerstaden
Göteborg
Hur ser du på trafikmiljön i området innanför vallgraven med hänsyn till varuleverans, trivsamhet,
trafiksäkerhet, tillgänglighet samt miljö & hälsa?
Frågorna nedan är graderade från skala 1-10 där 1 innebär lägsta betyg medan 10 innebär högsta
betyg. Var vänlig sätt ett kryss i den ruta som stämmer överens med ditt svar.
Verksamhetsutövare
Hur nöjd är du med…

Inte alls
bra
1

2

3

4

5

…antalet leveranser av varor per dag?
…kvalitén på leveransen idag?
…leveranstiderna som de är idag?
…leveransen av varor i sin helhet som den
är idag?

…Stadsleveransen?

Vilken leveranstyp är ni mest beroende av? (välj max en)
Leverans med större lastbil
Leverans med mindre lastbil
Leverans med personbilsbud
Leverans med cykelbud

6

7

8

I allra
högsta
grad bra
9
10

Ingen
åsikt

Hur många leveranser har ni per dag till/från er verksamhet?

Vilket av nedanstående alternativ är viktigast för dig vid varuleverans? Rangordna de fyra
alternativen 1-4.
Punktlighet
Att det går snabbt
Framkomlighet
Säkerheten vid leverans och på gatorna

Trivsamhet
Inte alls bra

1

2

3

4

5

6

7

8

I allra
högsta
grad bra
9
10

Ingen
åsikt

…Hur attraktivt tycker du det är att vistas i
området inom vallgraven idag?

…Om du sitter vid en uteservering i området,
hur nöjd är du med trafikmiljön då?

På vilken av nedanstående punkter tycker du att området innanför vallgraven är mer
framträdande jämfört med andra stadsdelar? (välj max två)
Trevlig miljö att vistas i
Miljövänligt (skräp på gator, luftkvalitet, buller, gröna områden)
Mer tillgängligt (kollektivtrafik, framkomlighet)
Säkerheten på gator (trafikhastighet, mängden fordon på gatorna)
Utbudet av butiker
Utbudet av restauranger och caféer
Aktiviteter och event
Eget alternativ:

Säkerhet
Hur nöjd är du med…

Inte alls bra

1

2

3

4

5

6

7

8

I allra
högsta
grad bra
9
10

Ingen
åsikt

…trafiksäkerhet? Är området inom vallgraven
trygg att vistas i relaterat till
fordonsintensiteten, hastighet, trängsel etc.

…trafiksäkerhet för barn? Är det en trygg
gatumiljö?

…När du kör bil, i vilken utsträckning tar du
själv hänsyn till andras framkomlighet?

Tror du att mindre trafik på gator kan leda till minskning av inbrott med hänsyn till
fordons framkomlighet?
Ja
Nej
Ingen åsikt

Tillgänglighet
Hur nöjd är du med…

Inte alls
bra

1

…framkomligheten på gatan med avseende
på bilar i området?

…framkomligheten på gatan med avseende
på lastbilar i området?

…framkomligheten som cyklist relaterat till
trafiken?

…framkomlighet som gående relaterat till
trafiken?

Vad innebär god tillgänglighet för
dig?

2

3

4

5

6

7

8

I allra
högsta
grad
bra
9
10

Ingen
åsikt

Miljö & Hälsa
Hur uppfattar ni…

Inte alls bra

1

2

3

4

5

6

7

8

I allra
högsta
grad bra
9
10

Ingen
åsikt

…ljudnivån från trafiken i området?
…trafiken i området inom vallgraven visuellt?
(Ert intryck av hur det ser ut på gatorna)

…luftkvalitén med hänsyn till trafiken?

Helhetsbedömning av miljön i området innanför vallgraven som en plats att besöka,
bo eller arbeta i
Inte alls

1

…Hur nöjd är du i helhet med miljön inom
vallgraven som den är idag?

…Hur väl uppfyller miljön inom vallgraven
dina förväntningar?

…Föreställ dig en perfekt miljö att besöka, bo
eller arbeta i. Hur nära ett sådant ideal
tycker du att området inom vallgraven
kommer?

2

3

4

5

6

7

8

I allra
högsta
grad
9
10

Ingen
åsikt
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