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1. Inledning

1.1 Bakgrund & syfte
I samband med arbetet med trafikplan för Skövde kommun har behovet av en enkel
resvaneundersökning aktualiserats. För att kunna sätta mål och göra det möjligt att följa upp dessa
i trafikplanen, krävs kännedom om bl a färdmedelsfördelning och resvanor i nuläget.
Resvaneundersökningen syftade till att få fram dessa uppgifter från invånarna i Skövde stad genom
en enkätundersökning.

1.2 Metod

1.2.1 Områdesindelning
Resvaneundersökningen genomfördes i Skövde tätorts bostadsområden, totalt 21 stycken.
Dessa är Havstena, Lunden, Hasslum/Trädgårdsstaden, Dälderna, Grubbagården, Norra Norrmalm,
Billingssluttningen, Södra Norrmalm, Västermalm, Centrum, Vasastaden,
Östermalm/Mariesjö/Hassl, Källegården, Segerstorp, Ekängen, Ulveket, Ryds Centrum, Ryd
Barkvägen/Lövängen, Våmbs Kyrkby, Hentorp samt Skultorps tätort.

Om det inför en undersökning av detta slag finns misstankar om att någon grundförutsättning för
att resa skiljer sig radikalt åt beroende på var man bor, bör hänsyn till detta tas då urvalet görs.
Inför denna undersökning ansågs en sådan skillnad finnas utifrån om respondenten bor i Skövde
tätort eller i Skövde omland.

Att genomföra en resvaneundersökning där alla invånare i Skövde får deltaga är varken
ekonomiskt försvarbart eller nödvändigt. Vid undersökningar av den här typen vänder man sig
istället till ett slumpmässigt urval av personer och låter dem, med hjälp av statistiska modeller,
representera hela befolkningen.

1.2.2 Urvalskriterier
Från de områden som beskrivs ovan, gjordes urval från åldersgrupperna 18-24 år, 25-44 år, 45 –
64 år samt 65 – 75 år. Urvalet gjordes så att det motsvarar respektive åldersgrupps andel av det
totala invånarantalet i bostadsområdet.

1.2.3 Urvalsstorlek
Urvalsstorleken har bestämts med hänsyn till möjligheten att kunna göra grundläggande analyser
på områdesnivå, tillsammans med en angiven noggrannhet i kombination med en statistisk
säkerhet. Storleken på urvalet bestäms utifrån antalet områden som ingår i undersökningen samt
vilken noggrannhet man vill ha på resultatet.  Totalt sett valdes 1500 Skövdebor slumpmässigt ut
till att deltaga i resvaneundersökningen.

1.2.4 Utskick
Enkäten samt ett följebrev skickades via brev till de utvalda respondenterna. Ingen påminnelse
skickades ut. Enkäten bifogas här som bilaga 2.

1.2.5 Frågor under undersökningsperioden
I det fall respondenterna hade frågor om resvaneundersökningen fanns det under hela
undersökningsperioden personal på kommunen som via telefon kunde svara på dessa.
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1.2.6 Svarsfrekvens
Totalt skickades 1500 utskick ut varav 646 st respondenter skickade in resvaneundersökningen.
Detta ger en svarsfrekvens på 43 %.

1.3 Bearbetning och analys

1.3.1 Geokodning

Någon specifik geografisk kodning utöver vilket bostadsområde respondenten tillhör har inte gjorts.

1.3.2 Viktning och noggrannhet

De svar som RVU:n givit har viktats upp till att motsvara hela befolkningen. Viktningen har skett
proportionellt utifrån tillhörighet i åldergrupp samt kön. Exempelvis får en grupp vars svar
understiger dess andel av befolkningen (underrepresentation) en högre vikt, medan en
överrepresentation ger en lägre viktningsfaktor. I analyser och tillhörande slutsatser ska man alltid
ta hänsyn till hur många svar som ingår i svarsgruppen. Ett alltför litet svar ger stora osäkerheter.
Som en tumregel kan sägas att antal svar understigande ca 100 ger större osäkerheter. Analyser
med färre än ca 50 svar ska endast ses som indikationer. Det är därför inte möjligt att i denna
studie analysera svar på stadsdelsnivå med någon större noggrannhet utan svaren måste i sådana
fall aggregeras på något lämpligt sätt, exempelvis för tätorten som helhet eller uppdelat på kvinnor
och män. I anslutning till diagrammen har vi därför redovisat det antal svar som ligger till grund för
analyserna.

1.3.3 Analysverktyg

Samtliga svar har kodats in i Excel och analyserats i detta program.

1.4 Definitioner

Följande definitioner används i denna resvaneundersökning

Resa
En förflyttning från en plats till en annan för att uträtta ett ärende. En promenad, t ex enbart för
att få frisk luft eller rasta hunden innebär inte en resa.

Tätort
De delar av varje undersökningsområde som definieras som tätbebyggda av Skövde kommun.

Omland
De delar av varje undersökningsområde som inte ligger inom tättbebyggt område.
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Resultat och analys

1.5 Beskrivning av svarsgruppen
Totalt inkom det 646 svar vilket ger en svarsfrekvens på 43 %. De svarande var mellan 18 och 75
år. En procent av de svarande angav ej ålder.

1.5.1 Könsfördelning
Av de som svarade på resvaneundersökningen var 55 % kvinnor och 45 % män vilket ungefär
ligger i linje med könsfördelningen bland de svarande i den nationella resvaneundersökningen RES
2005-2006). För könsfördelningen i resvaneundersökningen Skövde, se Figur 2.1 nedan.

Könsfördelning

0

10

20

30

40

50

60

Man Kvinna

P
ro

ce
n

t

Figur 2.1 – Könsfördelningen hos respondenterna. Som ses var det ca tio procentenheter fler
kvinnor än män som besvarade undersökningen. N = 646.

1.5.2 Åldersfördelning
Den största åldersgruppen bland respondenterna var människor mellan 45 – 64 år och som stod
för 39 % av alla svar. 31 % av svaren kom från åldersgruppen 25 – 44 år medan 19 % av de
svarande var mellan 65 – 75 år. De som var mellan 18 – 24 år stod för 10 % av svaren. 1 % valde
att inte ange någon ålder. Åldersfördelningen bland respondenterna ses i Figur 2.2 nedan.
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Figur 2.2 – Åldersfördelningen hos respondenterna. Som ses var den största åldersgruppen
människor mellan 45 – 64 år följt av gruppen människor mellan 25 – 44 år. Dessa två grupper stod
för ungefär 70 procent av svaren. N = 646.

1.5.3 Boendeområden
Respondenterna är relativt jämt fördelade mellan de olika boendeområdena. I Figur 2.3 nedan ses
andelen respondenter fördelat på boendeområden.

Boendeområden (%)
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8

Källegården; 3

Segerstorp; 1
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Ryds Centrum; 8

Ryd Barkvägen/Lövängen;
6

Våmbs kyrkby; 1

Hentorp; 7

Skultorps tätort; 8

Figur 2.3 – Respondenterna fördelade på boendeområden. Som ses var det fem områden som hade
åtta procent vardera av respondenterna. N = 646.

1.5.4 Bostadstyper
Ca 60 respektive 40 % av respondenterna äger eller hyr sitt boende. En uppdelning på olika former
av boende ger att 47 respektive 15 % av respondenterna äger sitt Radhus/villa eller lägenhet. 35
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% hyr en lägenhet medan 3 % hyr ett radhus eller en villa. Figur 2.4 nedan visar boendeformen
hos respondenterna.
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Figur 2.4 – Vilken bostadstyp respondenterna bor i. Som framgår äger drygt 60 procent av
respondenterna sitt boende. N = 646.

1.5.5 Sysselsättning
Majoriteten av respondenterna, 57 %, är förvärsvarbetare. 22 % är pensionärer medan 9 %
studerar. Resterande 12 % är antingen sjukskrivna, föräldralediga, arbetslösa eller har annan
sysselsättning. Figur 2.5 nedan visar den huvudsakliga sysselsättningen bland respondenterna.
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Figur 2.5 – De svarandes huvudsakliga sysselsättning. Över hälften av respondenterna
förvärvsarbetar och lite mer än 1/5 är pensionärer. N = 646.
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1.5.6 Utbildning
Utbildningsnivån varierar relativt mycket bland dem som svarat på resvaneundersökningen. 21
respektive 28 % av de svarande har grundskola/folkskola eller gymnasium som högsta
utbildningsnivå. Av de resterande 50 % som har utbildning har 36 procent svarat att de har
högskoleutbildning och 14 % har svarat att de har eftergymnasial utbildning, ej högskoleutbildning.
Figur 2.6 nedan visar utbildningsnivån bland respondenterna.
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Figur 2.6 – Respondenternas utbildningsnivå. Drygt 35 procent av de svarande har
högskoleutbildning. N = 646.

1.5.7 Körkortsinnehav

En majoritet av respondenterna, 86 %, svarade att de har tillgång till körkort. I RES 2005 – 2006
låg körkortsinnehavet på ca 76 %, alltså något lägre än i denna resvaneundersökning.  Figur 2.7
nedan visar hur många av de svarande som har körkort eller ej.
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Figur 2.7 – Körkortsinnehav hos respondenterna. Över 85 procent har körkort. N = 646.

1.6 Tillgång till färdmedel

1.6.1 Cykel
En stor majoritet, 82 %, av de svarande har alltid tillgång till cykel. 13 % har aldrig tillgång till
cykel. Figur 2.8 nedan visar hur många av de svarande som har tillgång till cykel.
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Figur 2.8 – Respondenternas tillgång till olika färdmedel. Över 80 procent har alltid tillgång till
cykel. N = 646.

1.6.2 Bil
Av de svarande har 74 respektive 14 % alltid eller ibland tillgång till bil. Endast 10 % svarade att
de inte har tillgång till bil. Figur 2.9 nedan visar hur många av de svarande som har tillgång till bil.
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Figur 2.9 – Respondenternas tillgång till olika färdmedel. Över 70 procent har alltid tillgång till bil.
N = 646.

De flesta hushållen, 63 %, har tillgång till en bil medan 23 % har tillgång till två bilar. 11 % av
hushållen har ej tillgång till bil. Endast 2 % av hushållen har tillgång till tre bilar. I RES 2005 –
2006 hade 52 % av hushåller tillgång till en bil, 20 % hade tillgång till två bilar och 3 % hade
tillgång till tre eller flera bilar. Figur 2.10 nedan visar antalet bilar per hushåll i
resvaneundersökning Skövde.
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Figur 2.10 – Antalet bilar per hushåll. Över 60 % av hushållen har tillgång till en bil. N = 646.
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1.6.3 Kollektivresor
Det finns sannolikt en stor potential att öka kollektivtrafikresandet då 60 % av respondenterna
svarar att de inte har tillgång till något kollektivtrafikkort. 26 respektive 13 % svarar att de alltid
har tillgång, eller ibland har tillgång, till ett kollektivtrafikkort. I RES 2005 – 2006 svarade 68 % att
de inte hade tillgång till kollektivtrafik kort eller remsa/rabatthäfte, alltså något fler än i Skövde.
Andelen som hade tillgång till kort eller remsa/rabatthäfte var 32 %. Figur 2.11 nedan visar hur
många av de svarande som har tillgång till ett kollektivtrafikkort.
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Figur 2.11 – Respondenternas tillgång till kollektivtrafikkort. Lite över 25 % har alltid tillgång till ett
kollektivtrafikkort, 60 % har det aldrig. N = 646.

Av de 39 % som svarade att de ibland eller alltid har ett kollektivtrafik hade 17 % av dem
tätortsladdningskort. 10 % svarade att de hade kontantladdningskort medan 6 respektive 4 %
svarade att de hade flerkommunladdnings- eller kommunladdningskort. Figur 2.12 nedan visar
vilket typ av kollektivtrafikkort de svarande har.
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Typ av kollektivtrafikkort (%)
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Jag har ej kort; 61

Figur 2.12 – Vilken typ av kollektivtrafikkort respondenterna har. Av de som har kort svarade 17 %
att de har tätortsladdningskort.  N = 646.

1.7 Val av bostadsort
En majoritet av svaren, 53 %, bor i Skövde för att lägenheten eller huset är bra. Andra viktiga
parametrar vid val av bostadsort är exempelvis nära jobb och skola (39 %), vacker omgivning och
natur (33 %) samt nära till släkt och vänner (29 %). Figur 2.13 nedan visar anledningarna till val
av bostadsort.

De viktigaste anledningarna till val av bostadsort (%)
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33

Nära till släkt o vänner; 29

Närhet till kommersiell
service; 24
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Figur 2.13 – De tre viktigaste anledningar till att välja Skövde som bostadsort. De tre alternativ
som fick flest svar var; lägenheten och huset är bra, nära jobb och skola samt vacker
omgivning/natur. N = 646.
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1.8 Aktiviteter i andra kommuner
Nästan 50 % av respondenterna (48 %) åker några gånger om året och gör sina inköp i andra
kommuner. 22 % svarade att de några gånger i månaden gör sina inköp i andra kommuner.
Nästan 10 % gör varje vecka inköp i andra kommuner (8 % någon gång i veckan, 1 % varje dag).
Figur 2.14 nedan visar hur ofta respondenterna gör sina inköp i andra kommuner.
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Figur 2.14 – Visar hur ofta respondenterna utför sina inköp i en annan kommun. Nästan hälften av
respondenterna gör några gånger om året sina inköp i andra kommuner. N = 646.

Respondenterna fick även svara på hur ofta de gör sina fritidsaktiviteter i andra kommuner. 24 %
gör aldrig sina fritidsaktiviteter i andra kommuner medan 30 % gör dem i andra kommuner några
gånger om året.  Andelen som någon i veckan eller månaden utför sina fritidsaktiviteter i andra
kommuner är 10 respektive 30 %. Endast 2 % gör varje dag sina fritidsaktiviteter i en annan
kommun. Figur 2.15 nedan visar hur ofta respondenterna utför sina fritidsaktiviteter i andra
kommuner.
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Hur ofta utförs fritidsaktiviteter i en annan kommun

0

5

10

15

20

25

30

35

Varje dag Ngn/ngr ggr i veckan Ngn/ngr ggr i
månaden

Ngn/ngr ggr om året Aldrig Uppg sakn

P
ro

ce
n

t

Figur 2.15 – Visar hur ofta respondenterna utför sina fritidsaktiviteter i en annan kommun. 24 %
gör aldrig sina fritidsaktiviteter i andra kommuner medan 30 % gör dem i andra kommuner några
gånger om året.

1.9 Förvärvsarbetande

1.9.1 Om arbetet och arbetsplatsen
Av de förvärvsarbetande männen arbetar så gott som alla, 92 %, heltid medan 6 % arbetar deltid.
Bland kvinnorna arbetar majoriteten heltid, men andelen heltidsarbetare sjunker i förhållande till
männen till 69 % medan andelen deltidsarbetare ökar till 29 %. Figur 2.16 nedan visar arbetsform
för de förvärvsarbetande respondenterna.
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Figur 2.16 – Vilken arbetsform de förvärvsarbetande respondenterna har. N = 370.
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De förvärvsarbetande respondenterna fick även svara på vilka arbetsförmåner de har på respektive
arbetsplats. Så gott som alla (84 %) svarade att de har tillgång till avgiftsfri parkering medan
endast 5 % svarade att de deras arbetsplatsparkering var avgiftsbelagd. 17 % procent svarade att
de har tillgång till företagsbil och 13 % att de får ersättning för bil i tjänsten.

Avgiftsfri parkering på sin arbetsplats är något som triggar bilanvändandet. Norska studier har
visat att införandet a
Figur 2.17 nedan visar förmåner på arbetsplatsen för de förvärvsarbetande respondenterna.
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Figur 2.17 – Tillgång till förmåner på arbetsplatsen. Så gott som alla respondenter (84 %) har
tillgång till avgiftsfri parkering på sin arbetsplats. N = 370.

1.9.2 Färdsätt och restid
Likt de svarande i RES 2005 – 2006 är bilen det färdmedel som flest respondenter i
resvaneundersökningen Skövde använder per dag (53 % i RES 2005 – 2006, 48 % för män och 39
% för kvinnor i Skövde). Tillskillnad från RES 2005 – 2006 är dock cykeln det färdmedel som
används näst mest i Skövde (gång är näst mest använt färdmedel i RES 2005 – 2006). Det är
nästan lika stor andel kvinnor (33 %) som använder cykel som bil, en differens på 6 %. För
männen är andelen som använder cykel 27 % vilket ger en differens på 21 % gentemot bilens
andel.

Det är ungefär lika stor andel kvinnor och män som går varje dag medan det är en dubbelt så stor
andel kvinnor som åker buss (12 % för kvinnor, 6% för män). Figur 2.18 nedan visar färdmedel/
dag i Skövde medan Figur 2.19 nedan visar resultatet från RES 2005 – 2006. Det är viktigt att
påpeka att resultatet från RES 2005 – 2006 är vilket färdsätt som används för dagens huvudresa
medan resultatet från resvaneundersökningen i Skövde innehåller alla färdmedel/resa.
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Figur 2.18 – Färdmedel per dag för respondenterna i Skövde fördelat på kön. N = 425.
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Figur 2.19 – Färdmedel per dag för respondenterna i RES 2005 – 2006.

Ungefär ¾ av alla som går har en restid under 30 min. Gångintervallet 20 – 29 min har flest andel
gående, 31 %, fält av intervallet 1 – 9 min med 24 %. Intervallet 10 – 19 min är det 21 % av
gångarna som går.  Medelrestiden för gångpendlare i Sverige var enligt RES 2005 – 2006 31 min.
Figur 2.20 nedan visar pendlingstiderna för gående.
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Figur 2.20 – Pendlingstiden för de som går. Ca ¾ går en sträcka under 30 min. N = 58.

Så gott som alla resor på cykel är kortare än 30 min och majoriteten (57 %) av resorna är mellan
10 – 19 min. 29 % av resorna är upp till 30 min långa medan 13 % av resorna är under 10 min.
Medelrestiden för cykelpendlare i Sverige var enligt RES 2005 – 2006 22 min, något högre än i
Skövde. Figur 2.21 nedan visar pendlingstiderna för de som pendlar med cykel.
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Figur 2.21 – Pendlingstiden för de som pendlar med cykel. Ca ¾ har en pendlingstid under 30 min.
N = 127.

De flesta bussresenärer (92 %) pendlar har en restid på 10 min eller mer. Flest antal
bussresenärer (29 %) har en pendlingstid på mellan 10 – 19 min. Därefter ligger intervallen 20 –
29 min, 30 – 44 min och 45 – 59 min på 21, 18  respektive 16 % av bussresenärerna. Andelen
bussresenärer som ha en pendlingstid på över 1 tim eller under 10 min är 8 % vardera.
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Medelrestiden för busspendlare i Sverige var enligt RES 2005 – 2006 57 min, betydligt högre än
den restid som majoriteten av busspendlarna i Skövde har. Figur 2.22 nedan visar pendlingstiderna
för de som pendlar med buss.
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Figur 2.22 – Pendlingstiden för de som pendlar med buss. 92 % har en pendlingstid över 1 tim. N
= 38.

Nästan 3/4 av all bilpendling (72 %) i Skövde är under 20 min och där majoriteten (48 %) av all
bilpendling är mellan 10 – 19 min. 24 % av bilpendlarna har en restid på under 10 min medan 14
% av bilpendlarna pendlar 20 – 29 min. 14 % av bilpendlarna har en restid på 30 min och uppåt.
Medelrestiden för busspendlare i Sverige var enligt RES 2005 – 2006 43 min, betydligt högre än
den restid som majoriteten av bilpendlarna i Skövde har. Figur 2.23 nedan visar pendlingstiderna
för de som pendlar med bil.
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Figur 2.23 – Pendlingstiden för de som pendlar med bil. 72 % har en pendlingstid under 20 min. N
= 185.

Nästan 4/5 av de som pendlar med tåg har en restid på mellan 20 – 29 min (28%) eller över 1 tim
(50 %). 17 % pendlar mellan 45 – 59 min och 7 % pendlar mellan 30 – 44 min. Medelrestiden för
busspendlare i Sverige var enligt RES 2005 – 2006 106 min, betydligt högre än den restid som
majoriteten av bilpendlarna i Skövde har. Figur 2.24 nedan visar pendlingstiderna för de som
pendlar med tåg.
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Figur 2.24 – Pendlingstiden för de som pendlar med tåg. 50 % har en pendlingstid på över 1 tim.
N = 18.

En längre restid är något som kan accepteras om det som erbjuds är bättre än det som finns idag.
De som förvärvsarbetar fick svara på vilka fördelar som krävdes för att de skulle kunna tänka sig
en längre restid. Flest svar fick fördelen att arbetet var bättre än arbete idag, 29 % av männen och
24 % av kvinnorna. Näst mest populära ”fördel” var att det inte fanns några fördelar som gjorde
att en längre restid kunde accepteras. Denna ”fördel” var nästan lika populär som den populäraste
”fördelen” bland kvinnorna då 21 % svarade detta (24 % för den populäraste ”fördelen”). Bland
männen var skillnaden mellan de populäraste ”fördelarna” betydligt större då 14 % av männen
angav denna ”fördel” jämfört med 29 % på den populäraste ”fördelen”.

För alla fördelar utom tre var andelen män större än andelen kvinnor. Dessa tre var bättre
kollektivtrafik, lugnare och tryggare miljö och som tidigare nämnts att inga fördelar kunde
kompensera en längre restid. De två första fördelarna går hand i hand med de undersökningar som
visar att kvinnor åker mer kollektivtrafik än män och att kvinnor oftare än män känner sig otrygg
när de vistas i offentliga miljöer. Figur 2.25 nedan visar de fördelar som krävs för att män och
kvinnor skall acceptera en längre restid.
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Fördelar för att acceptera längre restid
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Figur 2.25 – Fördelar för att kunna acceptera en längre restid. N = 370.

Nästan 50 % av alla män och kvinnor anser att 30 – 44 min är deras maximala pendlingstid. Detta
kan jämföras med medelpendlingstiden i RES 2005 – 2006 som är 42 min för båda könen. Figur
2.26 nedan visar de förvärvsarbetandes maximala pendlingstid.
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Figur 2.26 – Den maximala pendlingstiden, fördelat på män och kvinnor, de förvärvsarbetande
respondenterna kan acceptera. N = 370.

Totalt sett är de förvärvsarbetarnas maximala pendlingsstånd fördelat på tre avstånd med ungefär
30 % av respondenterna vardera; 0 – 19,9 km (med över hälften av resorna 10 – 19,9 km), 20 –
39,9 km och 40 km och uppåt (med ca 20 % av resorna 40 – 79,9 km). Detta kan jämföras med
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medelpendlingsavståndet i RES 2005 – 2006 som var 30 km. Figur 2.27 nedan visar de
förvärvsarbetandes maximala pendlingsavstånd.
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Figur 2.27 – Det maximala pendlingsavståndet de förvärvsarbetande respondenterna kan
acceptera. N = 370.

Det maximala pendlingsavståndet uppdelat på män respektive kvinnor ger, förutom de kortaste
avstånden, att män tenderar att tolerera längre pendlingssträckor än kvinnor. Figur 2.28 nedan
visar de förvärvsarbetandes maximala pendlingsavstånd fördelat på män och kvinnor.
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Figur 2.28 – Det maximala pendlingsavståndet, fördelat på män och kvinnor, de förvärvsarbetande
respondenterna kan acceptera. N = 370.
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Största delen av förvärsvarbetarna vill hellre att det blir fler avgångar till Göteborg än till
Stockholm (ca 75 %). Figur 2.29 nedan visar respondenternas svar angående fler avgångar till
Stockholm eller Göteborg.
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Figur 2.29 – Vilken arbetsform de förvärvsarbetande respondenterna har. N = 370.

1.10 Studerande

1.10.1 Om arbetet och arbetsplatsen
Så gott som alla studenter studerar på heltid. Figur 2.30 nedan visar studenternas studieform.
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Figur 2.30 – Studenternas studiefrom. Så gott som alla studerar heltid. N = 56.
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1.10.2 Färdsätt och restid

Tillskillnad från dem som arbetar och de som deltog i RES 2005 – 2006 använder sig studenterna
inte av bil som primära färdmedel. De tre största färdmedlen är cykel, buss och gång. Bilen
hamnar först på femte plats och är bara marginellt mer använt än tåget. Figur 2.31 visar
färdmedel/dag för studenterna.
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Figur 2.31 – Färdmedelsvalet per dag för studenter. N = 63.

De fyra fördelar som flest studenter skulle acceptera en längre restid för är lägre boendekostnader,
bättre jobb, bättre kollektivtrafik och en trevligare boendemiljö. Detta kan jämföras med resultatet
för de förvärvsarbetande där de fyra populäraste fördelarna var bättre jobb, ingen acceptans alls
för längre pendlingstid, lägre boendekostnader och en trevligare boendemiljö. Tre av fyra fördelar
är, i olika grad, lika populära hos de förvärvsarbetande som hos studenterna. Figur 2.32 nedan
visar de fördelar som studenterna vill ha för att kunna acceptera en längre restid.
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Fördelar för att acceptera en längre restid
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Figur 2.32 – De fördelar studenterna vill ha för att acceptera längre restid. N = 56.

I likhet med förvärvsarbetarna är pendlingstiden 30 – 44 min den pendlingstid som flest studenter
anser vara den maximala pendlingstiden (~ 40 % studenter, ~ 50 % förvärvsarbetande).  Det näst
största tidsintervallet för maximal pendlingstid är 1 – 2 timmar (~ 30 % studenter, ~ 15 %
förvärvsarbetande). Detta kan jämföras med medelpendlingstiden i RES 2005 – 2006 som är 42
min för båda könen. Figur 2.33 nedan visar studenternas maximala pendlingstid.
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Figur 2.33 – Den maximala pendlingstiden studenterna kan acceptera. Som jämförelse var
medelpendlingstiden i resvaneundersökningen 2005 – 2006 42 min. N = 56

För maximal pendlingssträcka är det tre avstånd som ligger inom 5 %; 5 – 9,9 km (23 %), 10 –
19,9 km (19,5 %) samt 20 – 39,9 km (18 %). Därefter kommer 40 – 79.9 km (14 %) och 80 km
och uppåt (11%). Detta kan jämföras med maxiamala pendlingsavstånden för förvärvsarbetarna
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där maximala pendlinssträckan var 20 – 39,9 km (ca 30 %), där svaren var mer utspridda på fler
avståndsintervall och där svaren var mer jämt fördelade med det maximala pendlingsavståndet i
mitten. Studenternas maximala pendlingsavstånd kan också jämföras med
medelpendlingsavståndet i RES 2005 – 2006 som var 30 km. Figur 2.34 nedan visar de
förvärvsarbetandes maximala pendlingsavstånd.
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Figur 2.34 – Den maximala pendlingssträckan studenterna kan acceptera. Som jämförelse var
medelpendlingsavståndet i resvaneundersökningen 2005 – 2006 30 km. N = 56

De flesta studenterna vill, likt förvärvsarbetarna, hellre ha fler avgångar till Göteborg än till
Stockholm. 75 % av studenterna svarade detta och det är ungefär lika stor andel som hos
förvärvsarbetarna. Figur 2.35 nedan visar respondenternas svar angående fler avgångar till
Stockholm eller Göteborg.
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Figur 2.35 – Studenternas svar på frågan om det borde vara fler avgångar till Stockholm eller
Göteborg. Likt förvärvsarbetarna vill de flesta studenterna ha fler avgångar till Göteborg. N = 56
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1.11 Resor och färdsätt
Respondenterna har fått svara på hur ofta de använder sig av de olika trafikslagen sommartid
respektive vintertid. Nedan följer en genomgång av skillnaden mellan sommartid och vintertid
fördelat på trafikslag.

1.11.1 Gång
Som väntat är andelen respondenter som går varje dag större sommartid jämfört med vintertid, 5
% män och 4 % kvinnor. När det gäller de som går någon gång i veckan så går lika många män
sommartid som vintertid medan andelen kvinnor som går ökar med 2 % på vintern. Andelen som
går någon gång per månad eller aldrig ökar för både män och kvinnor, dock är ökningen något
större för män.  Figur 2.36 och 2.37 nedan visar hur ofta respondenterna, fördelat på män och
kvinnor, går under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.36 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, går under sommaren.  N = 646
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Figur 2.37 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, går under vintern. N = 646.
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1.11.2 Cykel
Förutom andelen som använder cykeln någon gång i månaden, så används cykeln mindre under
vintertid. Detta är ganska så naturligt då cyklister är väldigt känsliga för både dåligt väder som för
dåligt väglag. Den största skillnaden är att andelen som aldrig cyklar är betydligt större på vintern
jämfört med på sommaren (10 till 31 % för män, 14 till 33% för kvinnor). Andelen som cykler
varje dag och andelen som cyklar någong gång i veckan sjunker ungefär lika mycket för både män
och kvinnor12 och 13 % för män, 13 och 15 % för kvinnor). Figur 2.38 och 2.39 nedan visar hur
ofta respondenterna, fördelat på män och kvinnor, cyklar under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.38 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, cyklar under sommaren. N = 646
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Figur 2.39 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, cyklar under vintern. N = 646
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1.11.3 MC/moped
Förutom de kvinnor som använder motorcykeln eller mopeden varje dag så sjunker användningen
av dessa färdmedel på vintern. Dessa färdmedel är likt cykeln väldigt känsligt för både dåligt väder
och dålig väglag vilket gör minskningen naturlig. Andelen som aldrig använder sig av dessa
färdmedel ökar med 8 % för män och 2 % för kvinnor. Resvaneundersökningen visar även att det
är fler män än kvinnor som använder sig av dessa två färdmedel men att fler kvinnor använder sig
av dem varje dag under vintern. Figur 2.40 och 2.41 nedan visar hur ofta respondenterna, fördelat
på män och kvinnor, åker motorcykel eller moped under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.40 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, åker motorcykel eller moped under
sommaren. N = 646
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Figur 2.41 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, åker motorcykel eller moped under
vintern. N = 646.
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1.11.4 Bil
Till skillnad från de föregående trafikslagen ökar bilanvädningen på vintern, vilket är rätt så
naturligt när bilen klarar av ett sämre väder och sämre väglag bättre än gående, cyklister,
mopeder och motorcyklar. Förändringen är relativt liten. De som använder bilen varje dag ökar för
män från 40 till 45 % och för kvinnor från 27 till 31 %. Andelen som åker bil någon gång i veckan
ökar minskar från 44 till 38 % för män och från 48 till 45 % för kvinnor, alltså ungefär en lika stor
minskning som ökningen av dem som åker bil varje dag. De andra grupperna förändrar sig inte
nämnvärt oavsett årstid. Figur 2.42 och 2.43 nedan visar hur ofta respondenterna, fördelat på män
och kvinnor, använder sig av bilen under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.42 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, använder bilen under sommaren. N =
646
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Figur 2.43 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, använder bilen under vintern.  N =
646.
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1.11.5 Buss
Skillnaden i bussanvändandet är inte så stor mellan de två årstiderna. För männen ligger
förändringen på mellan 1 – 3 %, där bussåkandet varje dag och någon gång i veckan/månad ökar
medan bussåkandet minskar för de som åker någon gång/år. Andelen män som aldrig åker buss
minskar på vintern (1 % färre). För kvinnor är variationen lite större, dock fortfarande relativt lågt,
och är mellan 0 – 6 %. De som åker buss varje dag eller någon gång i veckan är fler medan de
som åker någon gång per månad/år färre. Andelen kvinnor som aldrig åker buss är lika många
oavsett årstid. Figur 2.44 och 2.45 nedan visar hur ofta respondenterna, fördelat på män och
kvinnor, åker buss under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.44 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, åker buss under sommaren. N = 646.

Hur ofta åker du buss vintertid

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Varje dag Ngn/ngr ggr i
veckan

Ngn/ngr ggr i
månaden

Ngn/ngr ggr om
året

Aldrig Uppg sakn

P
ro

ce
n

t

Man
Kvinna

Figur 2.45 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, åker buss under vintern. N = 646.
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1.11.6 Tåg
Tågåkandet är i stort sett detsamma oavsett årstid då den variation som finns ligger mellan 1 – 2
%. Det som skiljer sig mellan könen är två saker;

andelen kvinnor som åker någon gång i veckan ökar medan andelen män för denna grupp
sjunker.
andelen män som åker någon gång i månaden ökar medan andelen kvinnor för denna
grupp sjunker.

Figur 2.46 och 2.47 nedan visar hur ofta respondenterna, fördelat på män och kvinnor, åker tåg
under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.46 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, åker tåg under sommaren. N = 646.

Hur ofta åker du tåg vintertid

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Varje dag Ngn/ngr ggr i
veckan

Ngn/ngr ggr i
månaden

Ngn/ngr ggr om
året

Aldrig Uppg sakn

P
ro

ce
n

t

Man
Kvinna

Figur 2.47 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, åker tåg under vintern. N = 646.
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1.11.7 Flyg
När det gäller hur ofta respondenterna flyger så förändirngen densamma oavsett kön. Andelen män
och kvinnor som flyger någon gång i månanden är ungefär densamma (andelen män ökar med 1
%) medan andelen män och kvinnor som flyger någon gång per år minskar med minskar med 5
och 6 % för män och kvinnor. Andelen män och kvinnor som aldrig flyger ökar med 4 % under
vintern. Figur 2.48 och 2.49 nedan visar hur ofta respondenterna, fördelat på män och kvinnor,
flyger under sommar- respektive vintertid.
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Figur 2.48 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, flyger under sommaren.  N = 646.
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Figur 2.49 – Visar hur ofta respondenterna, fördelat på kön, flyger under vintern. N = 646.
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1.12 Attityder
Resvaneundersökningen innehöll även attitydsfrågor angående varför respondenterna inte valde att
buss, bil eller att cykla. Nedan följer en genomgång av respondenternas attityd till de olika
trafikslagen fördelat på kön.

1.12.1 Cykel
Viktiga anledningar till att män och kvinnor inte cyklar är att de inte äger en cykel (9 % män, 11 %
kvinnor), att det tar för lång tid att cykla (10 % män, 9 % kvinnor), att det är varmt och svettigt
att cykla (8 % män och kvinnor) samt att det är för långt att cykla (8 % män, 7 % kvinnor). En
reflektion är att 6 % av männen och 4 % av kvinnorna tycker det inte är säkert att cykla. Cyklister
är ändå den trafikgrupp tillsammans med gående som utsätts för flest olyckor i trafiken. Figur 2.50
och 2.51 nedan visar män och kvinnors anledningar till att inte välja bussen som transportmedel.

Skäl till att män inte väljer cykel

Jag cyklar ofta eller alltid;
29%

Annat; 14%

Har ingen cykel; 9%
Tar lång tid att cykla; 10%

Varmt och svettigt att
cykla; 8%

För långt att cykla; 8%

Uppg saknas; 8%

Inte trafiksäkert att cykla;
6%

Cykelvägarna är dåligt
underhållna; 4%

Inte tryggt att cykla; 1%
Vet inte var cykelvägarna

finns; 1%

Figur 2.50 – Visar skälen till att män inte cyklar. De två största anledningarna är att det tar för
lång tid att cykla och att äger ingen cykel. N = 346.

Skäl till att kvinnor inte cyklar

Jag cyklar ofta eller alltid;
31%

Annat; 16%

Har ingen cykel; 11%

Tar lång tid att cykla; 9%

Varmt och svettigt att
cykla; 8%

För långt att cykla; 7%

Uppg saknas; 6%

Inte trafiksäkert att cykla;
4%

Cykelvägarna är dåligt
underhållna; 2%

Inte tryggt att cykla; 3% Vet inte var cykelvägarna
finns; 3%

Figur 2.51 – Visar skälen till att kvinnor inte cyklar. De två största anledningarna är lika som för
männen; de äger ingen cykel och att det tar för lång tid att cykla. N = 428.
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1.12.2 Bil
Viktiga anledningar till att män och kvinnor inte väljer att åka bil är att det är onödigt att köra så
kort sträcka (12 % män, 14 % kvinnor), ger inte motion och frisk luft (12 % män och kvinnor), de
har ej körkort/tillgång till bil (8 % män, 14 % kvinnor) samt att det ej är miljövänligt (7 % män
och kvinnor). En reflektion är att endast 3 % av de svarande tyckte det var för dyrt och besvärligt
att parkera dit de skulle. Figur 2.52 och 2.53 nedan visar män och kvinnors anledningar till att inte
välja bussen som transportmedel.

Skäl till att män inte väljer bil

Jag kör bil alltid eller ofta;
44%

Onödigt att köra så kort
sträcka; 12%

Ger inte motion och frisk
luft; 12%

Har inte körkort/tillgång till
bil; 8%

Ej miljövänligt; 7%

Annat; 4%

Dyrt o besvärligt att
parkera dit jag skall; 3%

Tycker inte om att köra;
1%

Uppg saknas; 3%

För dyrt; 7%

Dyrt och besvärligt att
parkera där jag bor; 1%

Figur 2.52 – Visar skälen till att män inte åker bil. De två största anledningarna är att det är
onödigt att åka en så kort sträcka samt att det inte ger någon motion eller frisk luft. N = 378.

Skäl  till att kvinnor inte väljer bil

Jag kör bil alltid eller ofta;
36%

Onödigt att köra så kort
sträcka; 14%

Ger inte motion och frisk
luft; 12%

Har inte körkort/tillgång till
bil; 14%

Ej miljövänligt; 7%

För dyrt; 5%

Annat; 4%

Uppg saknas; 2%

Dyrt o besvärligt att
parkera dit jag skall; 3%

Tycker inte om att köra;
2%

Figur 2.53 – Visar skälen till att kvinnor inte åker bil. De två största anledningarna är att det är
onödigt att åka en så kort sträcka och att de inte äger någon bil. N = 463.
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1.12.3 Buss
Den största anledningen till att varken män eller kvinnor åker buss i Skövde är att det är för dyrt.
20 % av både männen och kvinnorna angav detta som den största anledningen. Andra viktiga
anledningar var; det finns inga bussförbindelser dit ja ska (11 % mön, 9 % kvinnor), det finns inga
passande avgångstider (10 % män och kvinnor), det är för lång restid (13 % män, 7 % kvinnor)
samt att det inge finns några direktbussar (7 % män och kvinnor). Andra reflektioner är att
bussarna endast ansågs opålitliga av 1 % och att endast 1 % av kvinnorna tyckte att
busshållplatserna var så pass otrygga att de inte valde att åka buss. Figur 2.54 och 2.55 nedan
visar män och kvinnors anledningar till att inte välja bussen som transportmedel.

Skäl till att män ej väljer buss

Det är för dyrt; 20%

Annat; 16%

Det finns inga
bussförbindelser dit jag

skall; 11%
Det finns inga passande

avgångstider; 10%

Det är för lång restid; 13%

Finns inga direktbussar;
7%

Jag åker buss alltid eller
ofta; 4%

Tidtabellerna är svåra
läsa/förstå; 2% Bussarna är opålitliga; 1%

Ingen kunskap om
förbindelser o tider; 4%

Uppg saknas; 4%

För långt till hållplats; 6%

Figur 2.54 – Visar skälen till att män inte åker buss. Störst anledning är att det är för dyrt. N = 496

Skäl till att kvinnor ej väljer buss

Det är för dyrt; 20%

Annat; 19%

Det finns inga
bussförbindelser dit jag

skall; 9%

Det finns inga passande
avgångstider; 10%

Det är för lång restid; 7%

Finns inga direktbussar;
7%

Jag åker buss allt id eller
ofta; 9%

Tidtabellerna är svåra
läsa/förstå; 2%

Bussarna är opålit liga; 1%
Bussarna är obekväma
och/eller ofräscha; 1%

Ingen kunskap om
förbindelser o tider; 3%

Uppg saknas; 4%

För långt till hållplats; 6%

Busshållplatsen känns
otrygg; 1%

Figur 2.55 – Visar skälen till att kvinnor inte åker buss. Störst anledning är att det är för dyrt. N =
531.
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2. Respondenternas synpunkter

Resvaneundersökning gav även respondenterna tillfälle att ge synpunkter på Skövdes
trafiksituation i övrigt. Nedan följer en kort sammanfattning av de 223 synpunkter som kom in
uppdelat på trafikslag. För alla synpunkter, se Bilaga 1.

De synpunkter som kom in om gående- och cyklister handlade exempelvis om att gång- och
körbanan borde delas i två delar, en för gående och en för cyklister. Detta anses öka
trafiksäkerheten för både gående och cyklister. En annan synpunkt var att systemet med att ha
separerade ljussignaler för gående- och cyklister lurar bilarna när det endast är cyklister som skall
korsa vägen. Detta då bilisterna inte ser den gröna signalen för cyklisterna utan bara den röda
gubben för gående och därmed kör, vilket innebär risk för kollision mellan bil och cyklist.

Synpunkter om biltrafiken handlade mestadels om, enligt respondenterna, dåligt utformade
cirkulationsplatser och fyr dyr parkering i centrum. Den nya cirkulationsplatsen vid arenan ger
upphov till några negativa kommentarer medan dyr parkering, enligt respondenterna, leder till att
människor handlar på de externa köpcentrumen och därmed leder till centrums död.

När det gäller kollektivtrafiken är synpunkterna mestadels negativa. Flertalet synpunkter handlade
om att biljettsystemet var krångligt att använda och att det är alldeles för dyrt att åka kollektivt i
Skövde. Många synpunkter handlade även om att stadsbussarna borde trafikera den gamla
hållplatsen vid kyrkan igen eftersom det är för långt att gå mellan dagens hållplatser och centrum.
Exempel på andra synpunkter är bättre samplanering stadsbuss/tåg samt fler avgångar till
Göteborg.

I Bilaga 1 finns alla kommentarer som respondenterna skrev ner i resvaneundersökningen.
Kommentarerna är fördelade på trafikslag. Kommentarerna är ej redigerade.



Bilaga1 Inkomna synpunkter

Bilaga 1 Inkomna synpunkter

I denna bilaga citeras de åsikter som respondenterna har lämnat sorterade på respektive
trafikslag.

Bil
Är relativt ofta besvärligt att ta sig fram med bil på Tibro/Hjovägen. Tänker på vägen från
rondellen vid Mariesjö till Hjokorset. Detsamma gäller vägen mellan Elins Esplanad och
Stallsiken. Anser att detta inte är tillfredsställande om Skövde som stad vill växa och ses
som ett handelscentrum för regionen. Då bör tillgängligheten mellan de olika
handelsplatserna i staden vara bättre.

Även parkeringsmöjligheter i centrum saknas.

Den nya flugan att smala ner gatorna vid busshållplatserna alt ta bort bussfickorna för att
omöjliggöra omkörning bidrar bara till irritation att behöva åka efter bussen långa sträckor.
Detta kan leda till mycket farliga omkörningar(har bevittnat detta själv).Miljömässigt är det
också förkastligt att tvingas göra en massa onödiga start/stopp jämfört med att kunna köra
i lugn jämn fart. Detta verkar vara ett storstadskomplex för planerarna  som man dras med
och som vi inte är i behov av i lilla Skövde. Men då fanns det tydligen pengar att spendera
för det har sällan gått så snabbt att genomföra något som när man förstörde
Mariestadsvägen från Lundenvägen till Gamla Törebodavägen. Trafiksituationen runt Elins
esplanad är ohållbar se bara in och utfarten till Mc Donalds mitt i en kurva. Köer överallt så
fort trafiken ökar lite t ex lördag förmiddag. Tyvärr verkar det som samma trafikplanering
skett i Stallsikens affärsområde där köerna ofta är långa. Det hjälper inte att bygga några
extra rondeller när det blr problem nej stora och breda till och frånfartsvägar (gärna
flerfiliga) till affärsområdena är vad vi behöver så det sväljer den trafik man hoppas få hit.

Trafiksituationen vid Billingehov är inte bra Svårt att komma ut från AIK-stugan vid 1600-
tiden.

Jobbar i Mölltorp och upplever att det är mycket trafik på v 49

Varför denna rondellhysteri vem kom på rondellen in till arena vilken idiot  Nya
sträckningen Skövde Falköping inte genomtänkt. Ett skrämmande exempel är när man
tvingar trafikenmot påfarten från Grevagården upp på vägen mot Falköping. Någon har
bestämt att förbjuda trafik på vänster körfält vilket innebär att istället för att kunna hålla
ett avstånd till de som är på väg att åka ut tvingas trafiken (100 km att passera så nära
som möjligt. Det är förmodligen bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar vid
denna påfart. Det finns ett flertal exempel på konstiga lösningar på denna vägsträckning.

Bygg dubbelfilig väg på hela östra leden.

Skövde har pippi på rondeller varför inte i mörkekorset  På den platsen är det befogat Men
typ vadsboleden vid arenan. Har den personen körkort från Axels Tivoli som kommit på den
platsen. Trodde rondeller var till för att öka säkerheten inte minska den.

Tråkiga fartgupp vid ICA Norrmalm

Borde finnas fler gratisparkeringar i Centrum



Bilaga1 Inkomna synpunkter

Mer parkeringar i centrum. Lägre ev ingen p-avgift

Något få parkeringsplatser i centrum dock i linje med en grönare profil- minskade utsläpp i
stadsmiljö.

Ibland går det ganska mycket tung trafik på Hjovägen in mot staden och vice versa. Det
kanske man kunde dirigera om.

Nu räcker det med bilrondeller

Belysning på vägsträckan Vägförvaltningen-Biltema

50 km på hela vägsträckan Lillegårdsrondellen- KSS

30 km förbi skolor verkar ingen hålla Kanske är 40 ett mer realistiskt alternativ

Trafiksituationen i trafikljuskorsningen vid Coop forum är tidvis kaotisk sedan man byggde
ut Elins esplanad. Ibland är det jättesvårt att komma ut från Rosenhaga

Utfarten från Segerstorp/Volvo vid Kavelbro  är väldigt skymd  svårt att se bilar som
kommer från höger har varit många incidenter.

För få och dyra parkeringsplatser i centrala Skövde innebär att man hellre åker till Elins
esplanad och handlar. Krångligt betalningssätt på bussarna gör att jag helllre cyklar går
eller tar bilen.

Fler centrala p-platser. Ur miljösynpunkt kan jag inte förstå att man måste åka hela stan
runt för att komma till en adress  pga av alla enkelriktade gator och gator med förbud att
svänga Men jag behöver inte till centrum så ofta för att affärer försvinner. Åker hellre till
Lidköping o Skara. Centrum i Skövde är alldeles för tråkigt. Inga små mysiga ställen.

Rondell vid Coop och Maxi

Bättre infart vid Maxi och Mcdonalds.

Ta bort högerregeln på Gustav Adolfsgatan förvirrad trafik

Korsningen vid Hasslum-Mariesjö stora kjuskorsningen dålig asfalt

Ofta trafikkaos runt 16-17 tiden då alla slutar att jobba svårt att ta sig ut från HJO-korset
när man ska mot stan. Dyrt att parkera inne i stan. Ont om 10-minutersparkeringar när
man har snabba ärenden som att hämta ut ett paket eller dylikt.

Ont om parkeringsplatser på sina håll

Hitta en lösning som är hållbar i Mörkekorset Vid rusningstrafik och man kommer från
Mariestadsvägen och skall svänga av mot Hjovägen tar det 2-3 bilar sen blir trafikljuset
rött. Samma händer för gångare om han skall över från Högskolan mot resecentrum. Man
får springa som fotgängare för att komma över innan det blir rött.

Bilparkeringsplatser alldeles för få. Under vinterhalvåret vid halka sandas det för dåligt.

Förslag: Bygga ett parkeringshus vid modegrillen för att locka mer människor till staden
samt att det blir mindre trafik i själva innerstaden.
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Det tar för lång tid när man ska åka från mariestadsvägen ut till Hjovägen. Man kan bara
köra 2 st bilar i taget sedan blir det rött ljus. Bästa lösningen är en rondell.

Bättre info om var och när vägarbeten skall ske.

Fri parkering i centrum för att behålla köpkraft i centrum.

Tycker att det blivit för dyrt att parkera i stan. Man åker bara dit om man verkligen måste
nuförtiden vilket är väldigt synd för centrumhandeln. Tycker egentligen mer om stan än
Elins esplanad till exempel.

Påfart med urdålig sikt vid 26:an mot Falköping avfart mot Skultorp någon kilometer från
Volvorondellen Vänner åker andra vägen när de ska besöka Skultorp. Ett stopptecken
skulle underlätta. Många äldre har svårt att vrida sig som man faktiskt måste göra.

Parkeringsmöjligheterna är suverräna vid Elins esplanad o stallsiken. Det gör att man
undevike Skövde centrum. P-avgifterna vid KSS tjänar någon bra på. Av säkerhetsskäl
lägger man alltid i pengar med råge.

En sänkning av parkeringsavgifterna i centrum.

Gör det möjligt med vanligt VISA-kort i parkeringsautomaterna.

Se till att Handikapp P-platser är tillgängliga året runt. På vintern läggs ofta snö på dessa
p-platser. Även övrig del av året används dessa handikapp Platser som upplag Tyvärr
alltför ofta.

Jag tycker trafiksituationen är bra bara om man kan bli bättre på vintern.

Gör om påfarten från V26 mot centrum o Skara livsfarlig. Har nära krockat ett par gånger

Parkeringshus vid arenan samt kostnadsfri parkering Arena på grund av barns idrottande
efter kl 16.00 Parkeringshus Arena skulle gynna hela centrumhandeln(för en levande stad)

Bygg motorväg till Axvall

Fruktansvärt dåliga vägar på sina håll. Tar lång tid innan trafikljus och hålor i vägar blir
åtgärdade.

Strama åt trafiken i centrum efter 20.00  Alt ta bort regeln helt Den efterföljs dåligt av
bilister mm.

Utöka parkeringsplatser i centrala Skövde längs med gatorna.

På Grenanders gata kör bilarna alldeles för fort både dag kväll natt och morgon. Vaknar av
att bilar motorcyklar kör o gasar som idioter.

Höjda parkeringsavgifter i centrum gör att folk åker till köpcentra med gratisparkering

Jag arbetar mitt i centrum och kör bil till arbetet med anledning av att barnen lämnas på
dagis. Vill inte betala för parkering på stan. Känns löjligt att parkeringen runt arenan skall
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ha avgift. Passerar flera tomma parkeringsrutor eftersom jag parkerar på Arenans
gratisparkering. Så dålig ekonomi har vi väl inte.

Bygg en rondell vid Aspö utfart  Gamla Törebodavägen eller sätt upp hastighetskameror så
att trafiken blir lugnare och möjligheten ges att ta sig ut under rusningstrafiken. Nu tar
man vägen förbi Lundenskolan istället. Känns onödigt att trafiken skall öka på denna
sträcka.

Jag skulle vilja tycka till om Skövde centrum. Jag bor ibland i Skövde. Har sambo i Lyrestad
och arbetar i Falköping. Jag väljer bort Skövde centrum alltid pga parkeringsavgifter.
Uträttar alla ärenden i Falköping Hjo samt i Mariestad.

Har läst i SLA att det finns planer på att avgiftsbelägga parkering vid Arenan. Stackars
köpmän i centrum säger jag bara.

Dyrt att Parkera i centrum. Fler upplysta cykelbanor vore bra.

Rondeller är en bra lösning som ger ett bra flöde. En ide vore väl att bygga om vissa
korsningar som idag har trafikljus. T ex Mörkekorset där det finns plats för en stor rondell
som väl inte kan kräva så mycket underhåll som trafikljus. När det blir haverier på
trafikljusen som ger gult blinkande sken är kaoset ett faktum.

Se till att alla P-automater tar kort. Inte så många idag som har så mycket mynt i
plånboken som behövs.

Jag bor relativt nära centrum och när jag tar bilen för att inhandla något som inte erbjuds i
Maxihuset/Coop/Stallsiken vill jag kunna parkera nära mitt mål för ärendet inte mode eller
badhusparkeringen. Eric Ugglas plats var ett alternativ som tidvis passade bra  men det är
ju historia liksom grusplanen vid biblioteket. Jag är dock glad över att den skall bebyggas
eftersom den är vansinnigt ful.

Installera trafikljus vid korsningen Henriksbergsgatan/Hjovägen. Den är vissa perioder på
dagen hopplös att trafikera detsamma för utfarten från Volvos E-hall mot Kavelbroskolans
gymnastiksal. Gärna en rondell där Lundenvägen ansluter mot Vadsboleden

Fler fria P-platser nära centrum.

Öppna bussgatan i nya hentorp så att trafiken på Gröna Vägen minskar. Passerar 1000-tals
bilar varje dag.

Påfarter på den nya delen av 26.an där man har en svepande kurva(som för en som är från
annan ort verkar leda fram till en accelerationssträcka leder fram till ett abrupt slut med
väjnings eller stopplikt. Det känns inte särskilt trafiksäkert.

Flera trafikljus är dåligt programmerade när det är lågtrafik. Det verkar som
trafiksignalerna går på tidsintervall istället för på sensorer vid högtrafik. Det borde vara
grön väg genom centrum särskilt på Kungsgatan där det är tätt mellan korsen.

Korsningen vid Norrhallen fungerar dåligt då de flest inte vet vems tur det är att köra.
Annars tycker jag att trafiken i Skövde är alldeles utmärkt.
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Svårt att få centrum attraktivt för bilande när parkeringsavgifterna är så höga samtidigt
som det är gratis på Elins esplanad och Stallsiken. Den dagen när systembolaget finns där
ute kan vi bomma igen centrum.

Cykel
Tycker det är lämpligt att iordningsställa så många cykelvägar som möjligt exempelvis
gamla banvallar.

Cykelvägarna i Skövde.

Har mina barn i Igelstorp. Hoppas på cykelbana dit. Det vore bra för alla om järnvägen
blev cykelbana.

Önskar mer separata cykelvägar

Är med i cykelpanelen: Det är en bra grej

Tack för att cykelbanorna blir bättre och bättre

Cykelbanan som går från Segerstorp till Eriksdal/kavelbro. De volvoarbetare som åker ut
från parkeringen kör väldigt fort ut på vägen. Med bil har jag fått tvärnita 2 ggr annars
kollision och vår dotter har blivit påkörd på cykel i gång vet att en annan kille också blivit
påkörd där Stopplikt eller annan lösning

Bra att cykelvägen blivit asfalterad över militärområdet. Men det vore bra om slyn väljs
bort då sikten blivit skymd.

Livsfarlig korsning vid Mörkekorset. Cyklister har grönt ljus men gångare har röd gubbe och
kör. Nära träffad av bilist flera gånger när man som cyklist kör mot grönt och bilist gör det
samma. Något måste göras innan allvarlig olycka sker.

Mer cykelbanor i kommunen

Bygg om cykelvägen vid KSS så man inte behöver korsa stora vägen vid infarten till Rånna
innan någon cyklist eller gångare blir dödad.

Jag är Skövdebo sedan ett halvår tillbaka och tycker det är fantastiskt att ha så nära till
allting. Jag gillar att gå och cykla. Där jag bodde förut var jag beroende av bil.

Vill ha fler cykelbanor. Det är otryggt att promenera på gångbanorna då cyklisterna kör på
dessa hejvilt. Det är på vippen att bli påkörd varje dag av både vuxna o barn.

Jag tycker att det finns bra cykel o gångvägar. Man efterlyser bättre upplysta gångvägar
och det räcker inte med lampor siom står utmed körvägarna tex Vadsboleden gångväg från
källtorp mot Ekängen(Saknar belysn och asfaltering. Gångväg vid Käpplunda gärde.

Se över cykelbanorna tex från claesborg ut till skaravägen mellan Skara och skövde finns
ingen cykelbana trots att här har funnits hus i många år. Man får cykla en mycket smal väg
som bilar kör mycket fort vid . Bättre lys över cykelbanorna rent generellt.
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Livsfarliga trafikljus vid bla högskolan. Cyklisten har grönt men inte säker att gågubben är
grön. Bilarna ser ej att cuyklisten har grönt de ser endast rödgubbe. Svänger då bilen kan
det bli mycket farligt och mycket irriterade förare. Synkronisera ljusen snarast.

Cykelbanorna är jätteguppiga dåligt underhållna Folk undrar varför vissa åker cykel på
vägen.

Så passande enkät. Jag har tänkt höra av mig till er ang viadukten mellan Sipa och
Garpaparkerna. Cyklister kommer alltid i hög fart pga backarna ner till viadukten.
Fotgängarna går även på cykelbanedelen och man hamnar i situationer som kan bli farliga
relativt ofta. Även om jag glömmer ibland och cyklar för fort. Men jag tänkte och kom fram
till att en enkel förbättring skulle vara markeringar på marken så påmins cyklisterna om
högertrafik och fotgängarna ser till att det nog är smartare att hålla sig på trottoaren. Det
vore helt underbart att säga att det var jag som underrättade er om problemet och fick det
fixat.

Gör Skövde till en cykelstad se över cykelbanornas sträckning och gör dessa säkrare. Skilj
cyklar och fotgängare med linjer.

Fler cykelbanor och bättre skyltat. Folk cyklar på vägen trots att det finns cykelbanor.
Skylta bättre.

Cykelbana till ridskolan = Skövde ryttarförening

Flera säkra cykelvägar.

Tydlig information om företrädesregler där cykelbanan korsar en gata.

Synliggör cykelbanor där den korsar gator genom att färglägga den

Bra om det går att cykla inne i centrum.

Kontrollera alla cyklister som cyklar mot enkelriktat.

Cykelgång på simsjövägen

Önskar bättre skyltade cykelvägar.

Jag tycker att cykelbanorna ska delas av med en linje så att man går på en sida och cyklar
på en annan. Det händer ofta att någon kliver ut framför mig. Jag tycker också att
trafikljusen ska förbättras vid övergångsställena. När man trycker på enbart cykelljuset
ändras inte röd/grön gubbe. Då brukar bilisterna köra. Det bästa vore om både cykelljuset
och gubben ändrades samtidigt när man trycker på cykelljuset.

Det finns många bra cykelvägar men det kan satsas ännu mer på säkrare
korsningar/utfarter. Det finns många ställen där man som cyklist kan råka illa ut bl a för att
bilar inte ser eller vill se. Den nya röda gång/cykelbron vid Granngårdensom slutar börjar
på en parkeringsplats.

Bygg mer cykelbanor

Mer/bättre cykelbanor  Rondell i Mörkekorset

Nya in/utfarten till Lillegårdens sportområde fungerar ej med alla bussar och bilar som
passerar i hög fart på Karstorpsvägen. Behövs en rondell snarast. 50 km hastighet hela
vägen från Cooprondellen till KSS.
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Gång
Gång och cykelbanan från nya förskolan och utmed Rosenhagavägen är i bedrövligt skick.
Stora gropar i asfalten mm det händer säkert någon olycka någon mörk kväll.

Som gångare känner man olust med gemensam gång och cykeltrottoar inte bra. Men det är
ju så överallt skulle jag tro. Det kommer ju till någon cykelbana då och då. Det är ju
väldigt bra.

Sätt upp fler skyltar på gång o cykelbanor på vilken sida man ska gå eller cykla.

På gemensamma gång o cykelbanor bör en skiljelinje mellan cyklisten och fotgängaren
markeras tydligt och tätare.

Informera om trafikvett på gång o cykelbanor t ex på vilken sida gångtrafikanten helst bör
gå på.

Salta o skotta cykelbanor mer o bättre Korsn vid arenan så får man korsa fr en cykelväg till
den andra.

Idiotiskt med trotoarkanter vid refugerna både för gångare o cyklister.

Ett säkert övergångsställe från solrosvägen mot Kvarnsjön behövs(Gamla Törebodavägen)

Gångtunneln från Trängen till Norrmalmskolan är ofta glashal på vintern. Trottoaren
utanför Käpplunda Gärde vårdcentral ofta är dåligt plogad sandad. Många sjuka o
handikappade har svårt att ta sig till vårdcentralen pga det. Man får gå på vägbanan
istället.

Kollektivtrafik
Bussarna passar ej på helgerna när man jobbar på KSS. Bor man i stan och börjar sju på
morgonen bör det finnas en som går 06.30 inte 07.00 för då skall man vara på jobbet.
Linjen det gäller är linje 2 och 5.

Tycker bussarna fungerar bra. Biljetterna är lite för dyra vilket avskräcker många säkert.
Men för mig som är ungdom är tex fritidskortet billigt och bra.

Vi är många som börjar jobba i köket på KSS kl 06.00-0615 även 05.30. Det har aldrig gått
en buss från stan som passar så att man hinner . på morgonen kan vi inte flexa vi som
börjar först pga transporter. Alla andra har blivit fler och bättre men bara den tidiga turen
får vi väl aldrig.

Önskar att tågförbindelsen mellan Skövde-Karlsborg återuppblir.

Varför så ofta bussar i centrum och stora vägar inom Skövde kommun ”Tex mot Hjo”

Tex Skövde-Varola eftermiddag 4 turer Skoldagar Ingen tur tillbaka

Värsås-Skövde stora vägen  från 13.20-21.00 finns det 9 turer. Det är väl inget lätt och
säkert sätt för alla invånare.
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Ta bort busshållplatsen vid turistbyrån. Den täpper till trafiken

Tack för nya busslinjen 4 Vore dock bra med hållplats vid kyrkan eller kommunhuset

Trevligare busschaufförer

Busshållplats vid kyrkan i centrum så att man slipper gå så långt

Musik på bussen

Att de kör lugnare inte så ryckigt

Att de håller tiderna bättre

Förenkling av kortladdning

Att de ropar ut i högtalaren när bussen stannar

Att de öppnar båda ingångarna när det är mycket folk.

Förordar ett gratis skyttelbussystem som skulle avlasta de centrala parkeringarna samt
flytta runt människor mellan mindre centrala parkeringsplatser(Tex ishallen  Elins esplanad,
Stallsiken o centrum

Jag pendlar till Göteborg några gånger i veckan till jobbet. Tycker att det är dålig service av
Västtrafik med tågbyte i Falköping. Inom sin egen region ska man kunna åka denna
sträcka utan byten. Väljer SJ-tåg ibland pga detta men förseningar är inte ovanligt inom
detta företag. Har kommit försent till arbetet många gånger.

Tycker att det är jättebra med buss/tåg men om man har en bil som man betalar för så blir
det för dyrt att åka buss också. Då vi nästan alltid är 2 pers som åker i bilen om vi skall in
till stan  så blir det billigare att ta bilen även om vi helst skulle åka buss för miljön och
bekvämlighetens skull. Kanske en biljett som är subventionerad för dom som har och
betalar skatt på en bil vore något eller åk två och betala för en.

Linjebussarna skall gå genom Skultorp

Arbetade med rehabilitering på Rehabhuset i många år. Våra kursdeltagare fick allt svårare
att åka kollektivt upp till oss pga olönsam linje: Har skrivit åtskilliga inlagor om detta.
Tycker att detta fina fritidsområde skall kunna nås av alla även de utan bil varje dag i
veckan. Bor vid simsjövägen och tycker det är toppen när den linjen går tyvärr endast
sommartid.

Väldigt konstig stad. Alla bussar som går verkar vara tomma

Avbrutit arbete i Göteborg bl a pga dåliga förbindelser

Busshållplats vid hertig Johans torg igen

Busshållpl vid kyrka rådhus

Tycker att fritidskortet för ungdomar borde gälla dygnet runt



Bilaga1 Inkomna synpunkter

Bussgatan som går förbi Segerstorp är katastrof. Bussarna genar på fel sida. De har varit
nära att krocka ett antal gånger. De kör även väldigt fort över kröken vid bron. Det saknas
även instruktion om vem som har företräde vid hållplatsen så bussarna får man oftas
tvärnita för

Saknar buss från hentorp till centralstationen som passar tåg till Göteborg 05 57.

Kostnaderna för lokaltrafiken borde tas via skattsedeln int via färdbiljett. Viktigt med
rutiner alltså regelbundna turer i hela Skaraborg helst täta turer. Ringlinje runt Södra Ryd
och anslutning mellan Timmervägen och Fredriksbergsvägen vore önskvärd. Bättre
lokaltrafik till Aspö och andra grönområden önskvärd. Hämtbussystem som man har i Laxå
mycket intressant för Skövde. Kommunal taxi önskvärd. Återinför hästdroskor i framför allt
Skövde tätort.
Få sena avgångar från Sthlm gör att man kanske inte gärna gör dagsutflykter dit.

75-kortet för buss kunde vara 70  Parkeringsplatser för bil är ganska dyra i centrum

Tillbaka med busshållplatsen i centrum

Allt som har med busshållplatser att göra helidiotiskt att inte komma förbi. Går ej att lita på
att bussarna kommer.

Tycker att biljettsystemet är onödigt komplicerat skulle jag antagligen lösa det på annat
sätt eftersom jag inte är säker på hur jag skall betala.

Nya busshållplatserna på linje 1 tar inte hänsyn till övrig trafik. De ligger på fel ställen och
passerar inte centrum.

Bussförbindelsen mellan Havstena och Ryd borde gå att ordna så att man slapp stå och
vänta minst 10 min för att byta. Direktbuss har alltid fungerat bra förut innan linjerna
ändrades  för ett par år sedan.

Vi har utmärkta förbindelser från Hentorp till stan med linje 1. Men se till att öppna
hållplatsen så vi pensionärer slipper gå så långa vägar till och från bussen Vansinnigt. Gå
tillbaka till det förhållande som rådde innan branden och bygget på ströget. Då får vi bort
den tokigt placerade hållplatsen på Storgatan.

Bortsätt ifrån det att bussarna inte går särskilt frekvent. De är dyra och att det emellanåt
inte finns några förbindelser dit man ska. Trots detta är jag mycket nöjd med hur jag bor.

Värdelösa kortlösningsmaskiner för kortbetalning och laddning. Chaufförerna på bussarna
gör ofta fel vid kortbetalning samt ofta otrevliga samt kör vårdslöst(Gäller busschaufförer)

Jag studerar på heltid och jobbar deltid. Studierna bedrivs i Skövde och jobbet är i
Lidköping. Innan jobbade jag heltid i Lidköping och åkte buss varje dag. Hade
flerkommunsladdning. Skulle gärna vilja åka buss nu också men gillar inte systemet där
man laddar pengar på kortet och det blir för dyrt också. Även om det är lite dyrare att åka
bil så slipper jag vänta på bussen. Det går snabbare med andra ord att ta sig dit och sedan
hem igen. För att jag skall välja bussen så ska det kännas att det är värt det och det gör
det inte med det här systemet.

Har en dotter som tränar regelbundet på Billingehov/Lillegården. Förr gick det bussar direkt
från Ryd. Nu är det byte vid sjukhuset. Önskar tillbaka den gamla linjen. Det är många
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ungdomar från Ryd som har träningar vid Billingehov. Hockey Fotboll tennis konståkning.
Vi saknar bättre bussförbindelser.

Har under många år regelbundet pendlat till Göteborg. Vi har varit ett gäng från Ryd som
tidigare åkte buss till stationen för att sen ta tåget. Sedan försvann timingen mellan det
var bara ett par minuter emellan och man vågade ej chansa på att ta bussen.Att gå upp en
halvtimme tidigare var för jobbigt så man tog bilen till resecentrum istället. Gör en bättre
timing mellan viktiga tåg och bussförbindelser.

Tycker det är jättedumt att så många busshållplatser tagits bort blir för långt att gå för
många som därför hellre tar bilen däribland jag

Det borde finnas en busslinje som går på Gustav Adolfsgatan

Det är åt helvete för dyrt att åka buss. Priserna är helt orimliga när jag ensam kan åka bil
och ändå komma undan billigare än med kollektivtrafiken plus att jag då har friheten att
åka när jag vill och vart jag vill så är prissättningen för kollektivtrafiken helt snedvriden.

Jag önskar att vi fick fler hållplatser i skultorp. Terrängen är jobbig Är man inte så stark är
det jobbigt att ta sig till närmaste hållplats.

Jag är nöjd med att bussarna kommer varje kvart numera.

Önskar att centrumhållplatsen vid St Helenakyrkan åter blir använd

Skövde har goda kommunikationer med tåg o bussförbindelser men den kommunala
busstrafiken är för dyr och med för glesa avgångar .

Skulle gärna åka buss men det är jobbigt att kliva på och av då jag använder rollator

Sänk avgifterna på bussbiljetter, då skulle fler åka buss. Ge västtrafik en summa varje år
så att de kan sänka biljettpriserna.

Jag har en synpunkt angående bussförbindelsen till och från hasslum Varför är detta en
ändhållplats när många framför allt elever på Lichron och IT-gymnasiet skulle kunna nyttja
linje 4 mer om den hade genomfart från Hjovägen till Mariestadsvägen . Som det är nu har
många som bor på Norrmalm- Rosenhaga ingen nytta av denna linje.

Kommer nästa år att flytta från Vasastan till Däldernavägen. Förstår Busslinje 4:s
anläggning men kan bara konstatera att det blev en försämring för oss som skall till KSS
via Dälderna. Just nu har vi dagis där eftersom det numer är byte vid Billingehov.

Önskar nattåg från göteborg på helgerna

Bättre tillgång på busshållplatser på Norrmalm delen vid ICA Tydligare info om
bussförbindelser och biljetter. Vi som åker buss sällan helt plötsligt har hållplatser och
biljettsystem ändrats.

Fasta taxipriser inom city olika zoner.

Buss till Billingehus på sommaren.

Gillar inte att Buss 1 går via Hentorp.

Varför inte inrätta en kur vid Livets brunn Det skulle underlätta för många resenärer med
buassen. Kurer finns för ankommande vid kyrkan.
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Åker inte buss men kan konstatera att hållplatserna passar dåligt.

Gör det enkelt för pensionärer att åka buss. Slipper då färdtjänst7Taxi Jag kan inte åka
Taxi o handla Åker då buss mycket billigare.

Generellt är busschaufförerna en god start på dagen i sitt bemötande. Dock är kvinnliga
chaufförer öppnare och mer tillmötesgående än vissa Skaraborgsfarbröder som bör se sig
som morgonens riddare ej morgonens citroner.

Alldeles för höga biljettpriser. Har vi ett företag som är syubventionerat med skattemedel .
Då skall ett flerkommunskort kosta max 500 så konkurrensen med en personsbilen blir
färre.

Var finns busslinjen till Broddetorp Var finns långpendlarbussarnas toaletter. När kommer
Metro på bussen vi som inte kliver på på resecentrum vill också läsa evighetslånga
transaktioner att fylla på korten på bussen.

Blir det vinterdäck på bussarna i vinter stöd kulturen subventionera resor till operan. I övr
är det topp med bolaget.

Tycker inte bussarna värnar om passagerarna. Krångliga bussavgifter Vet ej hur det verka
r om man bara vill åka några ggr om året.

För dyrt att åka kollektivt Priset för Fritidskort(550 för 3 mån var ok men det är inte rimligt
att det ska kost mer än tre gånger så mycket att åka inom samma omr efter att man fyllt
20 640 för flerkommunskort per månad och då kommer man inte ens till Göteborg utan att
betala extra.

Nöjd med stadsbussarna i Skövde dock De går tätt och är oftast någorlunda i tid enligt
tabell trevliga busschaufförer också.

Ja att inte kunna tanka 30 dagars mm i vanliga tätortsbussar. Det är inte alltid man kan
tanka dagen innan man behöver kortet. Eller så ringer de om jobb på morgonen att man
ska jobba en längre tid. Det enda man hör av busschauffören är att det inte går och om
man väljer att resa till resecentrum riskerar man böter om en kontrollant dyker upp. Kl
07.00 på morgonen är det inte några ställen där jag bor som har öppet.

Jag tycker att Skövde är för litet geografiskt för att ha ett ekonomiskt bussnät. En normal
frisk människa kan med cykel på 20 min ta sig från utkanten av Skövde in till centrum.

Om man pratar om att man vill ha miljövänligare transporter som buss och tåg. Höj inte
priserna så att det kostar så mycket som nu. Som student eller ung person överhuvudtaget
har man inte råd att lägga ut nästan 50 varje gång man åker buss tur o retur.

Generellt har bussförbindelserna blivit krångligare. Det är ett löjligt resonemang som förs
när bussarna inte stannar inne i centrum. Vid omläggningen för 3-4 år sedan så ändrades
det så att busslinjerna inte gick runt centrum innan den går ner till resecentrum. Före
omläggningen var det bättre då man nådde en bit åt andra hållet utan att byta buss.
Samordningen av tider vid resecentrum verkar inte vara gjord för att åka vidare med buss.
Jag anser som bilist att kollektivtrafiken får alldeles för stort utrymme. Jag hade accepterat
det om det känts befogat men det gör det inte idag. Busshållplatser som tvingar övrig
trafik att stanna är ett rent befängt påfund. De som beslutat det borde få stå för
kostnaderna själva. Börja i rätt ända för kollektivtrafik är bra.
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Krånglig betalning på buss Dyrt

Tycker att Tåg/bussförbindelser mellan Jönköping o Skövde borde gå senare på kvällarna
än vad de gör idag.

Jag har börjat åka ganska mycket med Västtrafik sen jag flyttade hit och jag tycker att de
oftast fungerar bra men jag tycker att det är ganska saftiga priser på kollektivavgiften
speciellt på studentpriserna. Tycker även att det är tråkigt att korten inte gäller i hela länet
utan att man måste lägga till extra för att kunna använda sitt kollektivkort i Göteborg. I
övrigt tycker jag att det mesta är bra. Det är lite för få nattåg hem från Göteborg men
efterfrågan kanske inte är så stor. Men lägg till mig på den listan.

Busshållplatsen väster om Eric Uggla Dålig planering  Ofta stopp i cirkulationsplatsen. Även
om det är säkerhetstänk så är det dåligt. Risk för olyckor i rondellen.

Busshållpl i centrum.

Jag tycker Skövde har en utmärkt kollektivtrafik. Stadsbussen går ofta och är alltid i tid.

Möjlighet att kunna betala kontant i jämna pengar . Dolmus Bussar. Det skall vara mycket
enkelt för äldre att åka buss.

Det vore bra om hållplatserna vid St Helena kyrka öppnades igen. Det vore bra om
hållplatsen vid Tallkottens förskola i S.a Ryd öppnades igen.

När vägar ska fixas o lagas asfaltera om hela sträckan som är tänkt att spårlagas. Det
måste ju bli bättre ekonomi och längre hållbarhet än bara bitvis lagning/fixning. Bygg ut
kollektivtrafiken i alla bostadsområden i Skövde tätort. Tätare trafik hela dagarna/helgerna.
Mycket viktigt om nu alla parkeringar i Skövde ska avgiftsbeläggas. Vi kommer inte att ha
nåt centrum kvar annars. All kollektivtrafik ska gå via och stanna vid Hertig Johans torg
eller Sandtorget. Det gäller alla linjer som finns idag. Alla som åker buss har inte lätt att
röra sig och de stadsbussar som finns idag är ju faktiskt handikappanpassade. Skövde
kommun ger ju även ut ett busskort till alla som fyllt 75 år så att de kan åka gratis. Men
många utnyttjar inte detta för det är för långt och svårt att gå från busstation upp till
centrum. De väljer då att ta bilen med alla risker det innebär. Det är ju konstaterat att när
man blir äldre har man sämre reaktionsförmåga samt att man många gånger blir hastigt
sjuk.

De skulle gärna få utöka trafiken till Tidan. Det är väldigt dåligt med bussar för oss som
börjar tidigt och slutar sent. Tycker att gratisparkering vid Arenan ska förbli gratis. Tråkigt
att behöva lägga ut en massa pengar för parkering vid träning.

Gratis buss för alla pensionärer. Dela ut reflexer till boende i Skövde via posten i brevlådor

Bygg vägbulor på gamla Törebodavägen för att minska hastigheten för Linje 1 bussarna.
Detta borde även finnas på bussvägen genom Kvarnsjön.

För dyrt med buss

Första avgångstid med buss till centrum avgår redan försent. Det finns folk som börjar
jobba kl 6.00 tex Linje 1 från Ryd eller Skultorp. Då hinner man inte till arbetet i tid. För ett
par år sedan ändrades första avgångstiderna till det sämre. Förr fanns också Volvobussarna
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som alla kunde åka med till centrum + Volvo. Nu måste man ta sig till arbetet på annat
sätt om man börjar kl 6.00. Försök att få tillbaks dom tidigare avgångarna om ni kan.

Även busstider som passar Volvos arbetare som plockar upp folk där de faktiskt bor. Alla
bor inte i Ryd. När kvällsskiftet slutat 23.42 och arbetarna duschat och bytt kläder 24.00-
00.10 finns ingen buss. Det går inte att åka buss även om intresset finns.

När en familj på 3 pers tjänar i tid o pengar på att ta bil 60 mil då har SJ mkt att lära o se
över.

Det finns mycket bra kommunikationer i Skövde. Tåg och bussförbindelser fungerar
jättebra.

Bussen borde gå ca 6.30 på helgmornar. Även en buss från trängen till Elins esplanad. Det
är många som är boende på Trängen som kunde ha nytta av en tvärförbindelse.

barn under 15 år ska åka gratis buss inom kommunen.

Börja mitt arbete kl 06.00 För några år sedan drogs den första morgonturen in vilket
innebär att jag inte kan ta bussen på morgonen för då kommer jag inte i tid till mitt arbete.
Vi var flera som åkte med den turen men nu är det alternativet borta för oss.

Busshållplatsen vid kyrkan borde absolut användas i fortsättningen. Har hört många som
verkligen är bekymrade över den nuvarande situationen. Framför allt äldre personer som bl
a mina egna föräldrar orkar inte gå så mycket Detta alternativ som är idag gör att de inte
kan utnyttja kollektivtrafiken.

Det händer att man stöter på en och annan otrevlig busschaufför

Saknar buss till Falkvägen.

Hur kan man ta bort direktbussen från Myggdansvägen till KSS. Kan inte förstå att den går
på sommaren men inte under vinterhalvåret när många åker buss. Det sämsta ni gjort.

Ändra eller ta bort Busshållplatsen vid Erik Ugglas skola. Idiotisk placering. Behövs
vägbulorna nu när det finns en ny infart till Gustav Adolfs gata.

Ta bort busshållplatsen på Storgatan och flytta den där den var förut vid Tingshuset. Det
uppstår ofta trafikproblem i rondellen när bussen stannar. Öppna busshållplatsen på
Rådhusgatan vid kyrkan.

Bra nät med stadsbussarna- borde gå att göra det billigare att åka buss inom stan. Mer info
till alla om cykelvägar gångvägar skicka ut kartor Skylta tydligare.

Jag tycker priserna på kollektivtrafiken ska sänkas. Vill vi att fler ska åka kollektivt och
miljövänligt måste det vara billigare och konkurrera ut t ex miljöpriser

Önskemål   Direktbuss  Hentorp-Volvo-powertrain
Dagtid ex 06.40-15.45
Kväll ex 15.00-00.40

Allt borde vara billigare tåg buss Borde finnas fritidskort för vuxna med
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Fria bussresor för barn o ungdomar tur o retur fr skolan. Min dotter bor varannan vecka o
pendlar till Ryd och är tvungen att köpa busskort för att ta sig till gymnasiet.

Önskvärt att pensionärer från 65 år får åka kollektivt på stadsbussarna som i Göteborg.
Alla är ju Västra Götalandsresenärer.

Övrigt
Det är svårt att svara på frågorna pga funktionshinder

Bra initiativ

Ljuddämpande plank ut med järnvägsgatan mot järnvägen där Claes-Göran Olsson bor

Satsa än mer på miljön

Ploga nu till vintern ordentligt istället för att göra modd och en decimeter hög väg Skrapa.

Sätt upp fler gatlampor på vägbanor. Man känner sig inte trygg.

Önskar fler gatlyktor kvällstid Finns ej överallt.

Personer med något fysiskt handikapp bör ägnas en tanke.

Än så länge är jag inte särskilt insatt i trafiksituationen men jag har hitintills inte stött på
något jag tyckt varit ett problem snarare tvärtom. Där jag bor är förbindelserna väldigt
bra.

25 kr Enkel resa för buss är rena rånet. Förvånas någon att många tar bilen. I storstäder är
kollektivtrafiken ett bra alternativ

Biljettpriserna på buss o tåg är för höga. Så länge det är biligare att fylla en bil med folk
och dela på bränslekostnaderna än att köpa buss/tågbiljetter kommer folk att göra detta.
Sätter man biljettpriserna efter vad bilen kostar i enbart bränsle hamnar man rätt.

Sätter man priserna efter milkostnad och räknar in skatt försäkring är man helt fel ute. Det
finns nog ingen som ställer av bilen när de tar tåget för att åka till Stockholm över helgen
eller vart de nu åker.

Sonen åkte buss till Karlsborg ifrån Skövde Biljettpris 73 kronor eftersom han inte har
något kort. Hade han inte fått någon skjuts tillbaka så hade det kostat honom 146 kr. För
det priset kommer jag nog 15 mil med bilen och det är 10 mil tur o retur till Karlsborg.

Att försöka planera tidtabellerna bättre mellan tåg o buss på kvällarna. Att information om
nyheter eller ändringar ut mot resenär görs tidigt. Att rusta upp Skövde Resecentrum. Sätt
in bankomater rusta upp tuben. Ingen vidare syn mot resenärer som kommer till Skövde.

Det behövs fler o bättre bussförbindelser inom och till andra kommuner. Det behövs fler
nära busshållplatser. Priserna behöver bli lägre.



   

 
 

Resvaneundersökning 

Skövde kommun 
       

A Först några frågor om dig själv    

A1 Är du…? 
 
 1   kvinna  2   man 
 

A2 Din ålder är ………………… år 
 

A3 Hur många personer är ni i ditt hushåll? (Räkna även med dig själv) 
 

  st st st st st st 

  0-6 år 7-10 år 11-15 år 16-18 år 19-64 år 65- år 

 

A4 I vilken typ av bostad bor du? (Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 flerfamiljshus/lägenhet (hyresrätt) 
 2 flerfamiljshus/lägenhet (bostadsrätt) 
 3 radhus/villa/enfamiljsbostad (hyr) 
 4 radhus/villa/enfamiljsbostad (bostadsrätt/äger själv) 
 

A5 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? (Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 förvärvsarbetar 5 arbetssökande 
 2 studerar  6 pensionär 
 3 sjukskriven 7 annat:  
 4 föräldraledig 
 

A6 Vilken är den senaste längre utbildning du har? Markera även pågående utbildning.    
(Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 grundskola/folkskola 
 2 gymnasium/realskola 
 3 eftergymnasial utbildning, annan än högskola/universitet 
 4 utbildning på högskola/universitet 
 



   

 
 

A7 Har du körkort för personbil?  

1 Ja 2 Nej 
 

A8 Hur många medlemmar i ditt hushåll har körkort för personbil? (Räkna med dig själv) 
 

 st 

 

A9 Har du tillgång till bil? (Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 ja, alltid  2 ibland  3 nej 
 

A10 Hur många bilar har hushållet tillgång till? (Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 0 st 2 1 st 3 2 st 4 3 st 5 4 st 6 5 st 
 

A11 Har du tillgång till cykel? (Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 ja, alltid  2 ibland  3 nej 
 

A12 Har du något kort du kan använda för resor med kollektivtrafiken?                        
(Kryssa för ett alternativ) 
 
 1 ja, alltid  2 ibland  3 nej 
  

Om JA (ja, alltid eller ja, ibland): Vilken typ av kort? (Kryssa för ett eller flera al-

ternativ) 
 

1 tätortsladdning  5 regionen runt i 30 dagar 
 2 kommunladdning  6 fritidsladdning 
 3 flerkommunladdning  7 fritidsladdning utökning Göteborg 

4 flerkommunladdning +  8 kontoladdning 
region extra runt     

   

A13 Markera de tre viktigaste anledningarna till ditt val av bostadsort.  
 

1 lägenheten/huset är bra  8 nära till släkt/vänner 
(lämplig kvalité och storlek)  9 bra kollektivtrafik 

 2 vacker omgivning/natur  10 bra/snabba vägar till  
 3 nära jobb/skola  skola/arbete/service  

4 låg hyra/boendekostnad 11 nära till mitt/våra fritidsintressen 

5 närhet till kommersiell service 12 är uppvuxen i området/känns som  
(affärer)   hemma 

 6 närhet till offentlig service 13 annat, nämligen: 
 (skola, dagis m.m.) 

 7 hittade ingen annan ledig bostad 
 
 



   

 
 

A14 Hur ofta gör du följande aktiviteter i annan kommun än din hemkommun? (Svara 
genom att sätta ett kryss per rad) 
 
  Varje dag Någon/några Någon/några Någon/några Aldrig 
   ggr/vecka ggr/månad ggr/år 

 
arbetar/studerar 1 2 3 4 5 
inköp  6 7 8 9 10  
fritidsaktiviteter 11 12 13 14 15        
besöker vän/släkting 16 17 18 19 20 

 
 
 
 

Frågor till dig som förvärvsarbetar eller studerar                                       
(du som inte förvärvsarbetar eller studerar, gå vidare till fråga B1) 

A15 Arbetar/studerar du? 

1 heltid 2 deltid 
 

A16 Har du tillgång till något av följande på arbetsplatsen/studieplatsen? 
(Kryssa för ett eller flera alternativ) 
 

1 gratis parkering  5 ersättning för bil i tjänsten 
 2 parkering med avgift  6 subventionerat kollektivtrafikkort 
 3 företagsbil  7 tjänstecykel 

4 förmånsbil  8 inget av ovanstående alternativ  
   

A17 Vilket färdsätt använder du vanligtvis vid dina resor till arbete/studier och ungefär 
hur lång tid tar denna resa från dörr till dörr? (Kryssa för ett alternativ och ange antalet minuter) 
 

1 bil  ……………… min 

1 cykel  ……………… min 

1 gång ……………… min 

1 buss ……………… min 

1 tåg  ……………… min 

1 annat, nämligen ……………………………………………………, tid ……………… min 
 

A18 Vilken/vilka av följande fördelar skulle kunna få dig att acceptera en längre pend-
lingstid till studier/arbete? (Kryssa för max tre alternativ) 
 

1 inga, accepterar inte längre restid 7 bättre vägar 
 2 lägre boendekostnader  8 bättre kollektivtrafik 
 3 högre boendestandard  9 bättre jobb 

4 trevligare boendemiljö  10 annat, nämligen:   

5 närhet till fritidsaktivitet   

6 lugnare/tryggare miljö 



   

 
 

A19 Hur lång tid kan du maximalt tänka dig att pendla varje dag från dörr till dörr (enkel 
resa)? 
 
 ………………… minuter 
 

A20 Hur lång sträcka kan du maximalt tänka dig att pendla varje dag från dörr till dörr 
(enkel resa)? 
 

………………… kilometer  
 

A21 Skövde kommun har som mål att öka antalet kollektiva förbindelser med både Gö-
teborg och Stockholm. Om Du fick välja en av orterna, vilken ort föredrar du att det finns 
fler kollektivtrafikavgångar till? 
 
 1 Göteborg  2 Stockholm 
 
 
 
 

B Resor och färdsätt 

B1 Under sommarhalvåret (april – september), hur ofta använder du följande färdmedel? 
(svara genom att sätta ett kryss per rad) 
 
  Varje dag Någon/några Någon/några Någon/några Aldrig 
   ggr/vecka ggr/månad ggr/år 

 
bil  1 2 3 4 5 
cykel  6 7 8 9 10  
gång (sträcka längre än 300m) 11 12 13 14 15     
buss  16 17 18 19 20 

tåg  21 22 23 24 25 

flyg  26 27 28 29 30 

gång (MC, moped, etc) 31 32 33 34 35 

 

B2 Under vinterhalvåret (oktober – mars), hur ofta använder du följande färdmedel? 
(svara genom att sätta ett kryss per rad) 

 
  Varje dag Någon/några Någon/några Någon/några Aldrig 
   ggr/vecka ggr/månad ggr/år 

 
bil  1 2 3 4 5 
cykel  6 7 8 9 10  
gång (sträcka längre än 300m) 11 12 13 14 15     
buss  16 17 18 19 20 

tåg  21 22 23 24 25 

flyg  26 27 28 29 30 

gång (MC, moped, etc) 31 32 33 34 35 

 



   

 
 

B3 Om du inte åker buss så ofta, vad är främsta anledningen till detta?                     
(Kryssa för ett eller flera alternativ) Du som redan åker buss ofta, gå vidare till nästa fråga. 
 
 1 finns inga bussförbindelser dit jag ska 9 tidtabellerna är svåra att läsa/förstå 
 2 inga passande avgångstider  10 busshållplatsen känns otrygg   
 3 för lång restid   11 bussarna är opålitliga 
 4 för dyrt   12 annat, nämligen: 
 5 vet ej när bussen går/vilken buss jag skall ta   
 6 finns ingen direktbuss/måste byta buss   
 7 för långt till hållplats 
 8 bussarna är obekväma och/eller ofräscha  
 

B4 Om du inte åker tåg så ofta, vad är främsta anledningen till detta?                      
(Kryssa för ett eller flera alternativ) Du som redan åker tåg ofta, gå vidare till nästa fråga. 
 
 1 finns inga tågförbindelser dit jag ska 9 tidtabellerna är svåra att läsa/förstå 
 2 inga passande avgångstider  10 tågstationen känns otrygg   
 3 för lång restid   11 tågen är opålitliga 
 4 för dyrt   12 annat, nämligen: 
 5 vet ej när bussen går/vilken buss jag skall ta   
 6 tåget går inte hela vägen/måste byta tåg   
 7 för långt till stationen 
 8 tågen är obekväma och/eller ofräscha  
 

B5 Om du inte kör bil så ofta, vad är främsta anledningen till detta?                         
(Kryssa för ett eller flera alternativ) Du som redan kör bil ofta, gå vidare till nästa fråga. 
 
 1 har inte körkort/tillgång till bil 8 tycker inte om att köra/osäker då jag kör 
 2 för dyrt 9 annat, nämligen:   
 3 ger inte motion och frisk luft  
 4 inte miljövänligt    
 5 onödigt att köra så kort sträcka   
 6 besvärligt och dyrt att parkera där jag bor   
 7 besvärligt och dyrt att parkera dit jag ska 
   

B6 Om du inte cyklar så ofta, vad är främsta anledningen till detta?                          
(Kryssa för ett eller flera alternativ) Du som redan cyklar ofta, gå vidare till nästa fråga. 
 
 1 har ingen cykel/min cykel är dålig 9 inte tryggt att cykla ensam 
 2 vet inte var cykelvägarna finns  10 annat, nämligen:   
 3 cykelvägarna är dåligt underhållna  
 4 finns ingen bra cykelparkering    
 5 varmt och svettigt att cykla   
 6 tar för lång tid att cykla    
 7 för långt att cykla 
 8 inte trafiksäkert att cykla   
 



   

 
 

C Övriga synpunkter 

C1 Tack för att DU har fyllt i enkäten såhär långt. Har DU några övriga synpunkter på 
Skövdes trafiksituation som du tycker det vore bra att vi har kännedom om, skriv dem 
gärna här under!  

 

   
 

 


