Vad tycker invånarna om trafiken i
Eskilstuna, Linköping, Norrköping och
Örebro?
Resultat från enkätstudie om trafiken i
städerna 2022
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Datainsamling

Urvalets sammansättning

Inom vilket område bor du?
I stadens centrala delar (området på kartan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
Bas
Kön?
Kvinna
Man
Annat
Bas
Har du körkort för personbil?
Ja
Nej
Bas
Hur många mil har du kört med bil under det senaste året,
privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000
Bas
Hur bor du? Om du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa
Bas

Procent

Antal

26%
43%
30%

509
845
591
1945

51%
49%
0%

988
948
7
1943

89%
11%

1736
209
1945

15%
42%
29%
14%

299
808
562
267
1936

48%
52%

942
1009
1951

Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst
före skatt (lön, studielån, pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor
25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor
45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor
Bas
Kommun
Eskilstuna
Linköping
Norrköping
Örebro
Bas
Åldersgrupp
29 år eller yngre
30-44 år
45-59 år
60-69 år
70 år eller äldre
Bas
Hur många bilar har du eller ditt hushåll tillgång till?
Ingen bil
1 bil
2 bilar eller fler
Bas
Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll?
Inga barn
1 barn eller fler
Bas

Procent

Antal

7%
16%
12%
10%
11%
13%
10%
8%
4%
3%
2%
4%

135
309
226
200
215
239
183
144
85
59
34
76
1905

24%
26%
24%
26%

486
516
472
519
1993

12%
19%
25%
19%
26%

232
369
494
377
521
1993

13%
54%
32%

262
1056
632
1950

77%
23%

1503
454
1957

Bortfallsanalys

Eskilstuna

Linköping

Kategori Andel i urval
Kvinnor
Män
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 +

50
50
18,2
17,7
15
16,8
14,3
18

Andel av
svar
51,2
48,7
6,6
12,5
11,7
17,7
20,6
30,9

Diff
1,2
-1,3
-11,6
-5,2
-3,3
0,9
6,3
12,9

Norrköping

Kvinnor
Män
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 +

Andel i
urval
49,1
50,9
27,8
17
15,9
14,8
11,9
12,6

Andel av
Diff
svar
48,3 -0,8
51,7 0,8
17,4 -10,4
11,8 -5,2
14 -1,9
18,2 3,4
17,8 5,9
20,7 8,1

Andel i
urval
50,7
49,3
22,3
16,9
17,5
16,3
13,7
13,3

Andel av
Diff
svar
50,9 0,2
49,1 -0,2
10,8 -11,5
14,1 -2,8
16,6 -0,9
17,9 1,6
19,7
6
21 7,7

Örebro

Kategori Andel i urval
Kvinnor
Män
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 +

Kategori

50,7
49,3
23,1
19,3
13,4
15,4
12,8
15,9

Andel av
svar
52,1
47,9
14,2
12,5
13,1
17,2
18,2
24,8

Diff
1,4
-1,4
-8,9
-6,8
-0,3
1,8
5,4
8,9

Kategori
Kvinnor
Män
18 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 +

Redovisning och tolkning av resultatet
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Resultat Eskilstuna kommun

Nedbrutet på kön

Nedbrutet på bostadssituation

Nedbrutet på Barn/inte barn

Nedbrutet på ålder

Nedbrutet på var i kommunen man bor

Nedbrutet på bilinnehav

Resultat Linköpings kommun

Nedbrutet på kön

Nedbrutet på bostadssituation

Nedbrutet på Barn/inte barn

Nedbrutet på ålder

Nedbrutet på var i kommunen man bor

Nedbrutet på bilinnehav

Resultat Norrköpings kommun

Nedbrutet på kön

Nedbrutet på bostadssituation

Nedbrutet på Barn/inte barn

Nedbrutet på ålder

Nedbrutet på var i kommunen man bor

Nedbrutet på bilinnehav

Resultat Örebro kommun

Nedbrutet på kön

Nedbrutet på bostadssituation

Nedbrutet på Barn/inte barn

Nedbrutet på ålder

Nedbrutet på var i kommunen man bor

Nedbrutet på bilinnehav

Totalanalys

Nedbrutet på kön

Nedbrutet på bostadssituation

Nedbrutet på Barn/inte barn

Nedbrutet på ålder

Nedbrutet på var i kommunen man bor

Nedbrutet på bilinnehav

Nedbrutet på färdmedel
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Bilagor
Missiv, s54
Enkätbilaga, s66
Tabellbilagor, s98

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Eskilstuna?
Vi vill veta vad just Du tycker om framtidens trafik i
Eskilstuna. Syftet är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Genom att
svara på frågorna i undersökningen är Du med och
påverkar hur framtidens stad kan se ut. Ta chansen att
säga din mening!

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,
Eskilstuna kommun

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Om du inte kan eller vill svara digitalt
kommer en pappersenkät skickas till
dig inom 1-2 veckor.

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Linköping?
Vi vill veta vad just Du tycker om framtidens trafik i
Linköping. Syftet är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Genom att
svara på frågorna i undersökningen är Du med och
påverkar hur framtidens stad kan se ut. Ta chansen att
säga din mening!

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Om du inte kan eller vill svara digitalt
kommer en pappersenkät skickas till
dig inom 1-2 veckor.

Tack för din medverkan!

Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Norrköping?
Vi vill veta vad just Du tycker om framtidens trafik i
Norrköping. Syftet är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Genom att
svara på frågorna i undersökningen är Du med och
påverkar hur framtidens stad kan se ut. Ta chansen att
säga din mening!

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Om du inte kan eller vill svara digitalt
kommer en pappersenkät skickas till
dig inom 1-2 veckor.

Tack för din medverkan!

Norrköpings kommun

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Örebro?
Vi vill veta vad just Du tycker om framtidens trafik i
Örebro. Syftet är att få en bild av hur invånarna i hela
kommunen ser på stadens utveckling och resultatet
kommer att användas som underlag i kommande
arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara. Genom att
svara på frågorna i undersökningen är Du med och
påverkar hur framtidens stad kan se ut. Ta chansen att
säga din mening!

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Om du inte kan eller vill svara digitalt
kommer en pappersenkät skickas till
dig inom 1-2 veckor.

Tack för din medverkan!

Örebro kommun

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Eskilstuna?
För ett tag sedan fick du en inbjudan till en
undersökning om framtidens trafik i Eskilstuna men vi
har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Tack för din medverkan!

Eskilstuna kommun

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Linköping?
För ett tag sedan fick du en inbjudan till en
undersökning om framtidens trafik i Linköping men vi
har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Med vänlig hälsning,

Tack för din medverkan!
Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun
Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Norrköping?
För ett tag sedan fick du en inbjudan till en
undersökning om framtidens trafik i Norrköping men
vi har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Med vänlig hälsning,
Norrköpings kommun

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Hur vill Du ha gatorna och trafiken i
Örebro?
För ett tag sedan fick du en inbjudan till en
undersökning om framtidens trafik i Örebro men vi
har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling och
resultatet kommer att användas som underlag i
kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!

Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Med vänlig hälsning,
Örebro kommun

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Dina svar är värdefulla!
För några veckor sedan fick du en inbjudan
till en undersökning om framtidens trafik i Eskilstuna
men vi har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling i relation till Välj ett av följande sätt att
besvara enkäten
gator och trafik och resultatet kommer att användas
som underlag i kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!

Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Med vänlig hälsning,
Eskilstuna kommun

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Dina svar är värdefulla!

För några veckor sedan fick du en inbjudan
till en undersökning om framtidens trafik i Linköping
men vi har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
hela kommunen ser på stadens utveckling i relation till
gator och trafik och resultatet kommer att användas
Välj ett av följande sätt att
som underlag i kommande arbete i kommunen.

besvara enkäten

Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Med vänlig hälsning,

Muharrem Demirok, kommunalråd och ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden, Linköpings kommun

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Dina svar är värdefulla!

För några veckor sedan fick du en inbjudan
till en undersökning om framtidens trafik i Norrköping
men vi har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
Välj ett av följande sätt att
hela kommunen ser på stadens utveckling i relation till
besvara enkäten
gator och trafik och resultatet kommer att användas
som underlag i kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,
Norrköpings kommun

Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

Dina svar är värdefulla!

För några veckor sedan fick du en inbjudan
till en undersökning om framtidens trafik i Örebro
men vi har ännu inte hört något från dig. Syftet med
undersökningen är att få en bild av hur invånarna i
Välj ett av följande sätt att
hela kommunen ser på stadens utveckling i relation till
besvara enkäten
gator och trafik och resultatet kommer att användas
som underlag i kommande arbete i kommunen.
Vi ber dig därför att avvara några minuter för att
besvara enkäten enligt instruktionerna till höger.
Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.
Om du nyligen har besvarat enkäten kan du bortse från
det här brevet.

Dina uppgifter skyddas
Undersökningen genomförs av det oberoende
undersökningsföretaget Institutet för
kvalitetsindikatorer (Indikator) som en del av projektet
Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region
Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län
och BiodrivÖst med stöd av den regionala
utvecklingsfonden.
Att delta i undersökningen är frivilligt. Inga svar
kommer att kunna härledas till enskilda personer.
Undersökningen genomförs i enlighet med tillämplig
dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.
Vi hoppas på Din medverkan och tackar Dig på
förhand för Din hjälp!
Med vänlig hälsning,
Örebro kommun

Internet
Gå in på
www.indikator.org/resan
Svarskod:

Via QR-kod
Skanna QR-koden
med din mobilkamera
eller surfplatta

Postalt
Fyll i pappersenkäten och posta till
oss med hjälp av svarskuvertet som
medföljer. Portot är redan betalat,
du behöver inte använda eget
frimärke.

Tack för din medverkan!

Denna studie genomförs inom projektet Rena resan, ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland, Region
Östergötland, Region Örebro län och BiodrivÖst med stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Om du har frågor om undersökningen kan du kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer
via e-post: info@indikator.org eller telefon: 031-730 31 20, vardagar 09.00-12.00

8495266347

Hej och välkommen till Eskilstunas trafikundersökning!
Vi beskriver på följande uppslag tre olika framtidsbilder för trafiken i Eskilstunas
centrala delar (se ungefärlig avgränsning på kartan). De förklarande texterna och
teckningarna motsvarar inte exakta gator i staden, utan visar mer allmänt hur en
utveckling kan se ut. Försök att tänka Dig in i hur varje framtidsbild skulle kunna se ut
i Eskilstuna. När Du läst igenom alla tre framtidsbilderna A, B och C, ber vi Dig välja
vilken av dem Du tycker bäst om. För att få så bra underlag som möjligt vill vi också
att Du svarar på några frågor om dina resvanor och om Dig själv och ditt hushåll.
Så här fyller du i formuläret
Frågorna besvaras genom att sätta ett kryss i en ruta . Om du skulle råka sätta
ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt
och sätt därefter ett nytt kryss i rätt ruta.

1

(RSO22E)

2442266343

Framtidsbild A - Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme
åt bilarna i Eskilstunas centrala delar

● Det blir mer biltrafik i och genom Eskilstunas centrala delar.
● Staden anpassas för att rymma den ökade biltrafiken.
● Kommunen försöker underlätta för bilisterna att parkera sina bilar centralt.
● Framkomligheten för gående och cyklande minskar.
● Bil - Det är tillåtet att köra bil på flertalet gator i Eskilstuna utom på nuvarande gågator.
● Bilparkering - Ytterligare parkeringshus byggs i Eskilstunas centrala delar. Det blir fler
p-platser längs gatorna nära affärerna. Det är billigt att parkera i hela stadskärnan.
● Buss - Bussarna får svårare att ta sig fram när biltrafiken ökar.
● Cykel - Cyklister hindras ofta av den täta biltrafiken. Det blir svårt att få plats med
mer cykelparkering.
● Gång - Inga nya gågator anläggs. Trafikljusen släpper i första hand fram bilarna för att
undvika bilköer. Det blir då längre väntetider för fotgängare.

2

(RSO22E)

8629266346

Framtidsbild B - Lägre hastigheter inom Eskilstunas centrala delar

● En större del av utrymmet på gatorna ges till fotgängare och cyklister för att de ska
kunna ta sig fram bekvämt och säkert.
● De större gatorna i centrala Eskilstuna får ett ganska smalt körfält i varje riktning för
bilarna, för att få plats med både cykel- och gångbanor.
● Lägre hastighetsgränser för biltrafiken är till fördel för cyklister och fotgängare, men
är till nackdel för biltrafiken. Lägre hastigheter innebär mindre trafikbuller, färre
allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Hastighetsgränser: 30 km/tim i den tätbebyggda delen av staden, 20 km/tim
(cykelfart) på vissa gator och gångfart i den mest centrala delen. Det tar längre tid att
köra bil i stadens centrala delar än det gör nu.
● Bilparkering - Bilar får parkeras i p-hus och på större p-platser på samma sätt som
idag. Vissa p-platser längs gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen
till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Färre bilar gör att bussarna kommer fram snabbare genom staden.
● Cykel - Ökad prioritet för cykeln genom cykelbanor och cykelgator. Fler cykelställ
som gör det lättare att låsa fast cykeln sätts upp.
● Gång - De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator. Vissa gator blir
gångfartsområden där bilarna får färdas på gåendes villkor.
3

(RSO22E)

0735266346

Framtidsbild C - En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras

● Gatorna byggs om för att gående och cyklister ska kunna ta sig fram enkelt och bekvämt.
● Förbättrad framkomlighet för ökad busstrafik.
● Färdtjänst, taxi, fordon för funktionshindrade och bilar som levererar varor till butiker får använda
vissa gator på gåendes och cyklisters villkor.
● Boende i stadskärnan får köra bil till och från egna p-platser.
● Övrig bilparkering hänvisas till P-husen.
● Utrymmet ökar för planteringar, träd, mötesplatser, uteserveringar och liknande.
● Minskad biltrafik ger låg trafikbullernivå, färre allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Den biltrafik som tillåts inom stadskärnan ska anpassa hastigheten till de gående. Det blir inte
möjligt att åka bil genom stadskärnan utan genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan.
● Bilparkering - Besökare som åker bil till stadskärnan hänvisas att parkera i p-husen. Vissa p-platser längs
gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Några gator reserveras för bussar. Antalet bussturer till centrum ökar vilket gör att fler väljer
att åka buss.
● Cykel - Cyklisterna prioriteras på cykelgator. På gångfartsgatorna får cyklisterna färdas på de
gåendes villkor. I centrum blir det gott om cykelparkeringar med tak och låsmöjligheter.
● Gång - Det blir fler gågator och gångfartsområden i jämförelse med i dag.

4

(RSO22E)

6238266340

1. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtidens trafiksystem i
Eskilstuna genom att rösta på en av de framtidsbilder A, B eller C som
beskrivits. Vilken av framtidsbilderna skulle Du då välja?
A ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Eskilstunas centrala delar”
B ”Lägre hastigheter inom Eskilstunas centrala delar”
C ”En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras”

Frågor om dina resvanor idag
2. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Eskilstuna under vinterhalvåret och
hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

3. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Eskilstuna under sommarhalvåret
och hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

4. Hur ofta har Du följande ärenden i centrala Eskilstuna?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Arbete, skola eller liknande
Ärende för arbetets räkning
Handla eller andra ärenden
Nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon

5

(RSO22E)

9622266340

5. Kör Du någon gång bil till Eskilstunas centrala delar?
Ja
Nej

 Gå till fråga 7

6. Var brukar Du parkera och hur ofta?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

I p-hus med avgift
På gatan med avgift
På gatan, gratis
Annan parkering, med avgift
Annan parkering, gratis

Hur lång är den längsta gångtid Du kan acceptera till den plats Du ska till i stadens
centrala delar?
7. Från p-plats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

8. Från busshållplats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

Frågor om dig själv och ditt hushåll
9. Inom vilket område bor Du?
I Eskilstunas centrala delar (området på kartan på första sidan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden

6

(RSO22E)

5012266349

10. Kön?
Kvinna
Man
Annat

11. Ålder?
år

12. Hur långt är det från Din bostad till närmaste busshållplats?
0-100 m
101-200 m
201-400 m
401 m-1 km
Mer än 1 km

13. Har du körkort för personbil?
Ja
Nej

14. Hur många bilar har Du och Ditt hushåll tillgång till för privat bruk?
Ingen bil
1 bil
2 bilar
3 bilar eller fler

15. Hur många mil har Du kört med bil under det senaste året, privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000

16. Hur långt är det från Din bostads ytterdörr till Din p-plats eller Ditt garage?
0-10 m
11-24 m
25-49 m
50-100 m
Mer än 100 m
Har ej p-plats eller garage

17. Hur många personer 16 år eller äldre bor i Ditt hushåll, inklusive Dig själv?
1 person
2 personer
3 personer
4 personer eller fler
7

(RSO22E)

9116266348

18. Hur många barn under 16 år bor i Ditt hushåll?
Inga barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn eller flera

19. Hur bor Du? Om Du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa

20. Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt (lön, studielån,
pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor

25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor

45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor

Det var sista frågan. Om Du har något Du vill tillägga kan Du skriva det i rutan här nedanför.
Vi välkomnar Dina åsikter och synpunkter!

Tack för att du deltog!
Se gärna till att du inte glömt att svara på någon fråga.
Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert, inget frimärke behövs.

Har du förlorat ditt svarskuvert?
Skicka frågeformuläret portofritt till:
FRISVAR
Institutet för kvalitetsindikatorer
204 65 081
400 99 Göteborg

8
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(RSO22E)

0039144506

Hej och välkommen till Linköpings trafikundersökning!
Vi beskriver på följande uppslag tre olika framtidsbilder för trafiken i Linköpings
centrala delar (se ungefärlig avgränsning på kartan). De förklarande texterna och
teckningarna motsvarar inte exakta gator i staden, utan visar mer allmänt hur en
utveckling kan se ut. Försök att tänka Dig in i hur varje framtidsbild skulle kunna se ut
i Linköping. När Du läst igenom alla tre framtidsbilderna A, B och C, ber vi Dig välja
vilken av dem Du tycker bäst om. För att få så bra underlag som möjligt vill vi också
att Du svarar på några frågor om dina resvanor och om Dig själv och ditt hushåll.
Så här fyller du i formuläret
Frågorna besvaras genom att sätta ett kryss i en ruta . Om du skulle råka sätta
ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt
och sätt därefter ett nytt kryss i rätt ruta.

1

(RSO22L)

7350144509

Framtidsbild A - Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme
åt bilarna i Linköpings centrala delar

● Det blir mer biltrafik i och genom Linköpings centrala delar.
● Staden anpassas för att rymma den ökade biltrafiken.
● Kommunen försöker underlätta för bilisterna att parkera sina bilar centralt.
● Framkomligheten för gående och cyklande minskar.
● Bil - Det är tillåtet att köra bil på flertalet gator i Linköping utom på nuvarande gågator.
● Bilparkering - Ytterligare parkeringshus byggs i Linköpings centrala delar. Det blir fler
p-platser längs gatorna nära affärerna. Det är billigt att parkera i hela stadskärnan.
● Buss - Bussarna får svårare att ta sig fram när biltrafiken ökar.
● Cykel - Cyklister hindras ofta av den täta biltrafiken. Det blir svårt att få plats med mer
cykelparkering.
● Gång - Inga nya gågator anläggs. Trafikljusen släpper i första hand fram bilarna för att
undvika bilköer. Det blir då längre väntetider för fotgängare.

2

(RSO22L)

4934144504

Framtidsbild B - Lägre hastigheter inom Linköpings centrala delar

● En större del av utrymmet på gatorna ges till fotgängare och cyklister för att de ska
kunna ta sig fram bekvämt och säkert.
● De större gatorna i centrala Linköping får ett ganska smalt körfält i varje riktning för
bilarna, för att få plats med både cykel- och gångbanor.
● Lägre hastighetsgränser för biltrafiken är till fördel för cyklister och fotgängare, men
är till nackdel för biltrafiken. Lägre hastigheter innebär mindre trafikbuller, färre
allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Hastighetsgränser: 30 km/tim i den tätbebyggda delen av staden, 20 km/tim
(cykelfart) på vissa gator och gångfart i den mest centrala delen. Det tar längre tid att
köra bil i stadens centrala delar än det gör nu.
● Bilparkering - Bilar får parkeras i p-hus och på större p-platser på samma sätt som
idag. Vissa p-platser längs gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen
till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Färre bilar gör att bussarna kommer fram snabbare genom staden.
● Cykel - Ökad prioritet för cykeln genom cykelbanor och cykelgator. Fler cykelställ
som gör det lättare att låsa fast cykeln sätts upp.
● Gång - De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator. Vissa gator blir
gångfartsområden där bilarna får färdas på gåendes villkor.
3

(RSO22L)

3809144504

Framtidsbild C - En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras

● Gatorna byggs om för att gående och cyklister ska kunna ta sig fram enkelt och bekvämt.
● Förbättrad framkomlighet för ökad busstrafik.
● Färdtjänst, taxi, fordon för funktionshindrade och bilar som levererar varor till butiker får använda
vissa gator på gåendes och cyklisters villkor.
● Boende i stadskärnan får köra bil till och från egna p-platser.
● Övrig bilparkering hänvisas till P-husen.
● Utrymmet ökar för planteringar, träd, mötesplatser, uteserveringar och liknande.
● Minskad biltrafik ger låg trafikbullernivå, färre allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Den biltrafik som tillåts inom stadskärnan ska anpassa hastigheten till de gående. Det blir inte
möjligt att åka bil genom stadskärnan utan genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan.
● Bilparkering - Besökare som åker bil till stadskärnan hänvisas att parkera i p-husen. Vissa p-platser längs
gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Några gator reserveras för bussar. Antalet bussturer till centrum ökar vilket gör att fler väljer
att åka buss.
● Cykel - Cyklisterna prioriteras på cykelgator. På gångfartsgatorna får cyklisterna färdas på de
gåendes villkor. I centrum blir det gott om cykelparkeringar med tak och låsmöjligheter.
● Gång - Det blir fler gågator och gångfartsområden i jämförelse med i dag.

4

(RSO22L)

9232144500

1. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtidens trafiksystem i
Linköping genom att rösta på en av de framtidsbilder A, B eller C som
beskrivits. Vilken av framtidsbilderna skulle Du då välja?
A ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Linköpings centrala delar”
B ”Lägre hastigheter inom Linköpings centrala delar”
C ”En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras”

Frågor om dina resvanor idag
2. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Linköping under vinterhalvåret och
hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

3. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Linköping under sommarhalvåret
och hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

4. Hur ofta har Du följande ärenden i centrala Linköping?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Arbete, skola eller liknande
Ärende för arbetets räkning
Handla eller andra ärenden
Nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon
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5. Kör Du någon gång bil till Linköpings centrala delar?
Ja
Nej

 Gå till fråga 7

6. Var brukar Du parkera och hur ofta?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

I p-hus med avgift
På gatan med avgift
På gatan, gratis
Annan parkering, med avgift
Annan parkering, gratis

Hur lång är den längsta gångtid Du kan acceptera till den plats Du ska till i stadens
centrala delar?
7. Från p-plats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

8. Från busshållplats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

Frågor om dig själv och ditt hushåll
9. Inom vilket område bor Du?
I Linköpings centrala delar (området på kartan på första sidan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
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1863144502

10. Kön?
Kvinna
Man
Annat

11. Ålder?
år

12. Hur långt är det från Din bostad till närmaste busshållplats?
0-100 m
101-200 m
201-400 m
401 m-1 km
Mer än 1 km

13. Har du körkort för personbil?
Ja
Nej

14. Hur många bilar har Du och Ditt hushåll tillgång till för privat bruk?
Ingen bil
1 bil
2 bilar
3 bilar eller fler

15. Hur många mil har Du kört med bil under det senaste året, privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000

16. Hur långt är det från Din bostads ytterdörr till Din p-plats eller Ditt garage?
0-10 m
11-24 m
25-49 m
50-100 m
Mer än 100 m
Har ej p-plats eller garage

17. Hur många personer 16 år eller äldre bor i Ditt hushåll, inklusive Dig själv?
1 person
2 personer
3 personer
4 personer eller fler
7
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1467144502

18. Hur många barn under 16 år bor i Ditt hushåll?
Inga barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn eller flera

19. Hur bor Du? Om Du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa

20. Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt (lön, studielån,
pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor

25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor

45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor

Det var sista frågan. Om Du har något Du vill tillägga kan Du skriva det i rutan här nedanför.
Vi välkomnar Dina åsikter och synpunkter!

Tack för att du deltog!
Se gärna till att du inte glömt att svara på någon fråga.
Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert, inget frimärke behövs.

Har du förlorat ditt svarskuvert?
Skicka frågeformuläret portofritt till:
FRISVAR
Institutet för kvalitetsindikatorer
204 65 081
400 99 Göteborg
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3003377979

Hej och välkommen till Norrköpings trafikundersökning!
Vi beskriver på följande uppslag tre olika framtidsbilder för trafiken i Norrköpings
centrala delar (se ungefärlig avgränsning på kartan). De förklarande texterna och
teckningarna motsvarar inte exakta gator i staden, utan visar mer allmänt hur en
utveckling kan se ut. Försök att tänka Dig in i hur varje framtidsbild skulle kunna se ut
i Norrköping. När Du läst igenom alla tre framtidsbilderna A, B och C, ber vi Dig välja
vilken av dem Du tycker bäst om. För att få så bra underlag som möjligt vill vi också
att Du svarar på några frågor om dina resvanor och om Dig själv och ditt hushåll.
Så här fyller du i formuläret
Frågorna besvaras genom att sätta ett kryss i en ruta . Om du skulle råka sätta
ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt och sätt därefter ett nytt kryss i rätt ruta.
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2729377973

Framtidsbild A - Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme
åt bilarna i Norrköpings centrala delar

● Det blir mer biltrafik i och genom Norrköpings centrala delar.
● Staden anpassas för att rymma den ökade biltrafiken.
● Kommunen försöker underlätta för bilisterna att parkera sina bilar centralt.
● Framkomligheten för gående och cyklande minskar.
● Bil - Det är tillåtet att köra bil på flertalet gator i Norrköping utom på nuvarande
gågator.
● Bilparkering - Ytterligare parkeringshus byggs i Norrköpings centrala delar. Det blir
fler p-platser längs gatorna nära affärerna. Det är billigt att parkera i hela stadskärnan.
● Buss - Bussarna får svårare att ta sig fram när biltrafiken ökar.
● Cykel - Cyklister hindras ofta av den täta biltrafiken. Det blir svårt att få plats med
mer cykelparkering.
● Gång - Inga nya gågator anläggs. Trafikljusen släpper i första hand fram bilarna för att
undvika bilköer. Det blir då längre väntetider för fotgängare.
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4416377978

Framtidsbild B - Lägre hastigheter inom Norrköpings centrala delar

● En större del av utrymmet på gatorna ges till fotgängare och cyklister för att de ska
kunna ta sig fram bekvämt och säkert.
● De större gatorna i centrala Norrköping får ett ganska smalt körfält i varje riktning för
bilarna, för att få plats med både cykel- och gångbanor.
● Lägre hastighetsgränser för biltrafiken är till fördel för cyklister och fotgängare, men
är till nackdel för biltrafiken. Lägre hastigheter innebär mindre trafikbuller, färre
allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Hastighetsgränser: 30 km/tim i den tätbebyggda delen av staden, 20 km/tim
(cykelfart) på vissa gator och gångfart i den mest centrala delen. Det tar längre tid att
köra bil i stadens centrala delar än det gör nu.
● Bilparkering - Bilar får parkeras i p-hus och på större p-platser på samma sätt som
idag. Vissa p-platser längs gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen
till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Färre bilar gör att bussarna kommer fram snabbare genom staden.
● Cykel - Ökad prioritet för cykeln genom cykelbanor och cykelgator. Fler cykelställ
som gör det lättare att låsa fast cykeln sätts upp.
● Gång - De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator. Vissa gator blir
gångfartsområden där bilarna får färdas på gåendes villkor.
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8744377976

Framtidsbild C - En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras

● Gatorna byggs om för att gående och cyklister ska kunna ta sig fram enkelt och bekvämt.
● Förbättrad framkomlighet för ökad busstrafik.
● Färdtjänst, taxi, fordon för funktionshindrade och bilar som levererar varor till butiker får använda
vissa gator på gåendes och cyklisters villkor.
● Boende i stadskärnan får köra bil till och från egna p-platser.
● Övrig bilparkering hänvisas till P-husen.
● Utrymmet ökar för planteringar, träd, mötesplatser, uteserveringar och liknande.
● Minskad biltrafik ger låg trafikbullernivå, färre allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Den biltrafik som tillåts inom stadskärnan ska anpassa hastigheten till de gående. Det blir inte
möjligt att åka bil genom stadskärnan utan genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan.
● Bilparkering - Besökare som åker bil till stadskärnan hänvisas att parkera i p-husen. Vissa p-platser längs
gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Några gator reserveras för bussar. Antalet bussturer till centrum ökar vilket gör att fler väljer
att åka buss.
● Cykel - Cyklisterna prioriteras på cykelgator. På gångfartsgatorna får cyklisterna färdas på de
gåendes villkor. I centrum blir det gott om cykelparkeringar med tak och låsmöjligheter.
● Gång - Det blir fler gågator och gångfartsområden i jämförelse med i dag.
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9092377973

1. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtidens trafiksystem i
Norrköping genom att rösta på en av de framtidsbilder A, B eller C som
beskrivits. Vilken av framtidsbilderna skulle Du då välja?
A ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Norrköpings centrala delar”
B ”Lägre hastigheter inom Norrköpings centrala delar”
C ”En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras”

Frågor om dina resvanor idag
2. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Norrköping under vinterhalvåret
och hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

3. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Norrköping under sommarhalvåret
och hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

4. Hur ofta har Du följande ärenden i centrala Norrköping?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Arbete, skola eller liknande
Ärende för arbetets räkning
Handla eller andra ärenden
Nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon
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5. Kör Du någon gång bil till Norrköpings centrala delar?
Ja
Nej

 Gå till fråga 7

6. Var brukar Du parkera och hur ofta?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

I p-hus med avgift
På gatan med avgift
På gatan, gratis
Annan parkering, med avgift
Annan parkering, gratis

Hur lång är den längsta gångtid Du kan acceptera till den plats Du ska till i stadens
centrala delar?
7. Från p-plats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

8. Från busshållplats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

Frågor om dig själv och ditt hushåll
9. Inom vilket område bor Du?
I Norrköpings centrala delar (området på kartan på första sidan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
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10. Kön?
Kvinna
Man
Annat

11. Ålder?
år

12. Hur långt är det från Din bostad till närmaste busshållplats?
0-100 m
101-200 m
201-400 m
401 m-1 km
Mer än 1 km

13. Har du körkort för personbil?
Ja
Nej

14. Hur många bilar har Du och Ditt hushåll tillgång till för privat bruk?
Ingen bil
1 bil
2 bilar
3 bilar eller fler

15. Hur många mil har Du kört med bil under det senaste året, privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000

16. Hur långt är det från Din bostads ytterdörr till Din p-plats eller Ditt garage?
0-10 m
11-24 m
25-49 m
50-100 m
Mer än 100 m
Har ej p-plats eller garage

17. Hur många personer 16 år eller äldre bor i Ditt hushåll, inklusive Dig själv?
1 person
2 personer
3 personer
4 personer eller fler
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3329377970

18. Hur många barn under 16 år bor i Ditt hushåll?
Inga barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn eller flera

19. Hur bor Du? Om Du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa

20. Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt (lön, studielån,
pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor

25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor

45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor

Det var sista frågan. Om Du har något Du vill tillägga kan Du skriva det i rutan här nedanför.
Vi välkomnar Dina åsikter och synpunkter!

Tack för att du deltog!
Se gärna till att du inte glömt att svara på någon fråga.
Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert, inget frimärke behövs.

Har du förlorat ditt svarskuvert?
Skicka frågeformuläret portofritt till:
FRISVAR
Institutet för kvalitetsindikatorer
204 65 081
400 99 Göteborg
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1765541436

Hej och välkommen till Örebros trafikundersökning!
Vi beskriver på följande uppslag tre olika framtidsbilder för trafiken i Örebros centrala
delar (se ungefärlig avgränsning på kartan). De förklarande texterna och teckningarna
motsvarar inte exakta gator i staden, utan visar mer allmänt hur en utveckling kan se ut.
Försök att tänka Dig in i hur varje framtidsbild skulle kunna se ut i Örebro. När Du läst
igenom alla tre framtidsbilderna A, B och C, ber vi Dig välja vilken av dem Du tycker
bäst om. För att få så bra underlag som möjligt vill vi också att Du svarar på några
frågor om dina resvanor och om Dig själv och ditt hushåll.
Så här fyller du i formuläret
Frågorna besvaras genom att sätta ett kryss i en ruta . Om du skulle råka sätta
ett kryss i fel ruta, fyll i rutan helt och sätt därefter ett nytt kryss i rätt ruta.
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Framtidsbild A - Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme
åt bilarna i Örebros centrala delar

● Det blir mer biltrafik i och genom Örebros centrala delar.
● Staden anpassas för att rymma den ökade biltrafiken.
● Kommunen försöker underlätta för bilisterna att parkera sina bilar centralt.
● Framkomligheten för gående och cyklande minskar.
● Bil - Det är tillåtet att köra bil på flertalet gator i Örebro utom på nuvarande gågator.
● Bilparkering - Ytterligare parkeringshus byggs i Örebros centrala delar. Det blir fler
p-platser längs gatorna nära affärerna. Det är billigt att parkera i hela stadskärnan.
● Buss - Bussarna får svårare att ta sig fram när biltrafiken ökar.
● Cykel - Cyklister hindras ofta av den täta biltrafiken. Det blir svårt att få plats med
mer cykelparkering.
● Gång - Inga nya gågator anläggs. Trafikljusen släpper i första hand fram bilarna för att
undvika bilköer. Det blir då längre väntetider för fotgängare.
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6060541439

Framtidsbild B - Lägre hastigheter inom Örebros centrala delar

● En större del av utrymmet på gatorna ges till fotgängare och cyklister för att de ska
kunna ta sig fram bekvämt och säkert.
● De större gatorna i centrala Örebro får ett ganska smalt körfält i varje riktning för
bilarna, för att få plats med både cykel- och gångbanor.
● Lägre hastighetsgränser för biltrafiken är till fördel för cyklister och fotgängare, men
är till nackdel för biltrafiken. Lägre hastigheter innebär mindre trafikbuller, färre
allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Hastighetsgränser: 30 km/tim i den tätbebyggda delen av staden, 20 km/tim
(cykelfart) på vissa gator och gångfart i den mest centrala delen. Det tar längre tid att
köra bil i stadens centrala delar än det gör nu.
● Bilparkering - Bilar får parkeras i p-hus och på större p-platser på samma sätt som
idag. Vissa p-platser längs gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen
till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Färre bilar gör att bussarna kommer fram snabbare genom staden.
● Cykel - Ökad prioritet för cykeln genom cykelbanor och cykelgator. Fler cykelställ
som gör det lättare att låsa fast cykeln sätts upp.
● Gång - De nuvarande gågatorna är fortfarande gågator. Vissa gator blir
gångfartsområden där bilarna får färdas på gåendes villkor.
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2642541431

Framtidsbild C - En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras

● Gatorna byggs om för att gående och cyklister ska kunna ta sig fram enkelt och bekvämt.
● Förbättrad framkomlighet för ökad busstrafik.
● Färdtjänst, taxi, fordon för funktionshindrade och bilar som levererar varor till butiker får använda
vissa gator på gåendes och cyklisters villkor.
● Boende i stadskärnan får köra bil till och från egna p-platser.
● Övrig bilparkering hänvisas till P-husen.
● Utrymmet ökar för planteringar, träd, mötesplatser, uteserveringar och liknande.
● Minskad biltrafik ger låg trafikbullernivå, färre allvarliga trafikolyckor och en lugnare stadsmiljö.
● Bil - Den biltrafik som tillåts inom stadskärnan ska anpassa hastigheten till de gående. Det blir inte
möjligt att åka bil genom stadskärnan utan genomfartstrafiken hänvisas till gator utanför stadskärnan.
● Bilparkering - Besökare som åker bil till stadskärnan hänvisas att parkera i p-husen. Vissa p-platser längs
gatorna tas bort. Det blir i vissa fall längre att gå från bilen till butiker och arbetsplatser i centrum.
● Buss - Några gator reserveras för bussar. Antalet bussturer till centrum ökar vilket gör att fler väljer
att åka buss.
● Cykel - Cyklisterna prioriteras på cykelgator. På gångfartsgatorna får cyklisterna färdas på de
gåendes villkor. I centrum blir det gott om cykelparkeringar med tak och låsmöjligheter.
● Gång - Det blir fler gågator och gångfartsområden i jämförelse med i dag.
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3178541436

1. Föreställ dig att Du skulle ha möjlighet att påverka framtidens trafiksystem i
Örebro genom att rösta på en av de framtidsbilder A, B eller C som beskrivits.
Vilken av framtidsbilderna skulle Du då välja?
A ”Bättre framkomlighet och mer gatuutrymme åt bilarna i Örebros centrala delar”
B ”Lägre hastigheter inom Örebros centrala delar”
C ”En stad där gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras”

Frågor om dina resvanor idag
2. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Örebro under vinterhalvåret och
hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

3. Hur färdas Du till och/eller förflyttar Dig i centrala Örebro under sommarhalvåret och
hur ofta?
Aldrig
Nästan
varje
dag

eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Cykel/elcykel
Till fots
Buss
Kör bil
Åker bil som passagerare
Annat

4. Hur ofta har Du följande ärenden i centrala Örebro?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

Arbete, skola eller liknande
Ärende för arbetets räkning
Handla eller andra ärenden
Nöjen, fritidsaktivitet eller besöka någon
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9045541435

5. Kör Du någon gång bil till Örebros centrala delar?
Ja
Nej

 Gå till fråga 7

6. Var brukar Du parkera och hur ofta?
Nästan
varje
dag

Aldrig
eller
Varje/ någon
Varje varannan enstaka
vecka månad gång

I p-hus med avgift
På gatan med avgift
På gatan, gratis
Annan parkering, med avgift
Annan parkering, gratis

Hur lång är den längsta gångtid Du kan acceptera till den plats Du ska till i stadens
centrala delar?
7. Från p-plats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

8. Från busshållplats?
0-3 min
4-6 min
7-10 min
11-15 min
Mer än 15 min
Vet ej

Frågor om dig själv och ditt hushåll
9. Inom vilket område bor Du?
I Örebros centrala delar (området på kartan på första sidan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
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7677541434

10. Kön?
Kvinna
Man
Annat

11. Ålder?
år

12. Hur långt är det från Din bostad till närmaste busshållplats?
0-100 m
101-200 m
201-400 m
401 m-1 km
Mer än 1 km

13. Har du körkort för personbil?
Ja
Nej

14. Hur många bilar har Du och Ditt hushåll tillgång till för privat bruk?
Ingen bil
1 bil
2 bilar
3 bilar eller fler

15. Hur många mil har Du kört med bil under det senaste året, privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000

16. Hur långt är det från Din bostads ytterdörr till Din p-plats eller Ditt garage?
0-10 m
11-24 m
25-49 m
50-100 m
Mer än 100 m
Har ej p-plats eller garage

17. Hur många personer 16 år eller äldre bor i Ditt hushåll, inklusive Dig själv?
1 person
2 personer
3 personer
4 personer eller fler
7
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8591541430

18. Hur många barn under 16 år bor i Ditt hushåll?
Inga barn
1 barn
2 barn
3 barn
4 barn eller flera

19. Hur bor Du? Om Du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa

20. Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst före skatt (lön, studielån,
pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor

25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor

45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor

Det var sista frågan. Om Du har något Du vill tillägga kan Du skriva det i rutan här nedanför.
Vi välkomnar Dina åsikter och synpunkter!

Tack för att du deltog!
Se gärna till att du inte glömt att svara på någon fråga.
Skicka in enkäten i bifogat svarskuvert, inget frimärke behövs.

Har du förlorat ditt svarskuvert?
Skicka frågeformuläret portofritt till:
FRISVAR
Institutet för kvalitetsindikatorer
204 65 081
400 99 Göteborg

8
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Tabellbilagor
Eskilstuna

Inom vilket område bor du?
I stadens centrala delar (området på kartan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
Bas
Kön?
Kvinna
Man
Annat
Bas
Har du körkort för personbil?
Ja
Nej
Bas
Hur många mil har du kört med bil under det senaste året,
privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000
Bas
Hur bor du? Om du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa
Bas

Procent

Antal

34%
31%
36%

160
145
170
475

51%
49%
0%

243
232
0
475

88%
12%

416
59
475

16%
42%
29%
12%

78
201
138
59
476

42%
58%

203
275
478

Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst
före skatt (lön, studielån, pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor
25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor
45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor
Bas
Åldersgrupp
29 år eller yngre
30-44 år
45-59 år
60-69 år
70 år eller äldre
Bas
Hur många bilar har du eller ditt hushåll tillgång till?
Ingen bil
1 bil
2 bilar eller fler
Bas
Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll?
Inga barn
1 barn eller fler
Bas

Procent

Antal

8%
19%
13%
11%
13%
11%
8%
6%
4%
3%
1%
3%

35
90
60
51
58
49
39
26
20
15
4
16
463

6%
19%
21%
20%
34%

28
94
102
97
165
486

12%
54%
34%

56
259
161
476

79%
21%

376
102
478

Linköping

Inom vilket område bor du?
I stadens centrala delar (området på kartan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
Bas
Kön?
Kvinna
Man
Annat
Bas
Har du körkort för personbil?
Ja
Nej
Bas
Hur många mil har du kört med bil under det senaste året,
privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000
Bas
Hur bor du? Om du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa
Bas

Procent

Antal

16%
57%
27%

80
288
138
506

49%
51%
1%

245
257
3
505

91%
9%

461
44
505

14%
44%
28%
13%

70
223
143
67
503

49%
51%

249
259
508

Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst
före skatt (lön, studielån, pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor
25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor
45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor
Bas
Åldersgrupp
29 år eller yngre
30-44 år
45-59 år
60-69 år
70 år eller äldre
Bas
Hur många bilar har du eller ditt hushåll tillgång till?
Ingen bil
1 bil
2 bilar eller fler
Bas
Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll?
Inga barn
1 barn eller fler
Bas

Procent

Antal

6%
16%
11%
9%
10%
13%
10%
9%
5%
3%
2%
5%

30
79
53
47
52
64
52
45
27
16
10
25
500

17%
17%
25%
19%
22%

88
90
129
98
111
516

14%
55%
31%

71
279
157
507

76%
24%

387
120
507

Norrköping

Inom vilket område bor du?
I stadens centrala delar (området på kartan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
Bas
Kön?
Kvinna
Man
Annat
Bas
Har du körkort för personbil?
Ja
Nej
Bas
Hur många mil har du kört med bil under det senaste året,
privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000
Bas
Hur bor du? Om du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa
Bas

Procent

Antal

28%
40%
32%

128
183
148
459

53%
47%
0%

243
216
2
461

88%
12%

406
55
461

16%
40%
30%
13%

71
183
138
61
453

52%
48%

238
221
459

Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst
före skatt (lön, studielån, pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor
25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor
45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor
Bas
Åldersgrupp
29 år eller yngre
30-44 år
45-59 år
60-69 år
70 år eller äldre
Bas
Hur många bilar har du eller ditt hushåll tillgång till?
Ingen bil
1 bil
2 bilar eller fler
Bas
Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll?
Inga barn
1 barn eller fler
Bas

Procent

Antal

8%
17%
12%
10%
11%
13%
9%
8%
4%
3%
2%
4%

37
79
54
45
49
57
41
36
18
13
9
17
455

13%
18%
24%
17%
27%

63
85
115
82
127
472

14%
54%
31%

65
251
145
461

78%
22%

361
102
463

Örebro

Inom vilket område bor du?
I stadens centrala delar (området på kartan)
I staden men utanför stadskärnan
Utanför staden
Bas
Kön?
Kvinna
Man
Annat
Bas
Har du körkort för personbil?
Ja
Nej
Bas
Hur många mil har du kört med bil under det senaste året,
privat eller i jobbet?
Inga
1-1000
1001-2000
Mer än 2000
Bas
Hur bor du? Om du hyr eller äger bostaden spelar ingen roll.
I lägenhet i flerfamiljshus
I radhus, kedjehus, parhus eller villa
Bas

Procent

Antal

28%
45%
27%

141
229
135
505

51%
48%
0%

257
243
2
502

90%
10%

453
51
504

16%
40%
28%
16%

80
201
143
80
504

50%
50%

252
254
506

Ungefär hur stor, normalt sett, är din egen månadsinkomst
före skatt (lön, studielån, pension, bidrag eller liknande)?
Mindre än 10 000 kronor
10 000 - 14 999 kronor
15 000 - 19 999 kronor
20 000 - 24 999 kronor
25 000 - 29 999 kronor
30 000 - 34 999 kronor
35 000 - 39 999 kronor
40 000 - 44 999 kronor
45 000 - 49 999 kronor
50 000 - 54 999 kronor
55 000 - 59 999 kronor
Mer än 60 000 kronor
Bas
Åldersgrupp
29 år eller yngre
30-44 år
45-59 år
60-69 år
70 år eller äldre
Bas
Hur många bilar har du eller ditt hushåll tillgång till?
Ingen bil
1 bil
2 bilar eller fler
Bas
Hur många barn under 16 år bor i ditt hushåll?
Inga barn
1 barn eller fler
Bas

Procent

Antal

7%
13%
12%
12%
11%
14%
10%
8%
4%
3%
2%
4%

33
61
59
57
56
69
51
37
20
15
11
18
487

10%
19%
29%
19%
23%

53
100
148
100
118
519

14%
53%
33%

70
267
169
506

74%
26%

379
130
509

