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Sammanställning resvaneundersökning 

 
Syftet med resvaneundersökningen har varit att få en översiktlig bild av hur resandet 
ser ut kring Alvesta resecentrum med koppling till parkeringen på östra sidan. Med 
detta underlag kompletterat med andra kan förbättringsbehov kanaliseras. 
 
Undersökningen är gjord av personal på förvaltningen för samhällplanering med 
Kerstin Björknert och Bo Blomkvist som samordnare. Synpunkter på reseenkäten har 
också inhämtats  från Region Kronoberg. 
 
Resvaneundersökningen genomfördes vid två tillfällen: 
 lördagen 28 februari  kl. 8-10 
  tisdagen  3 mars kl. 6-16 
 

 
 
Under lördagen utdelades 19 st. 
Under tisdagen utdelades 124 st. 
 
Svarskuvert fick de som inte kunde fylla i enkäten direkt. 
 
Inkomna svar från lördag blev 16 st. (84% svarsfrekvens) 
Inkomna svar från tisdagen blev 74 st. (60%) 
Totalt inkom 90 st. svar (63%) 
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Anmärkning: 
 

 
 
Under lördagen delades enkäten ut vid brofästets entré på östra sidan om järnvägen. 
Vid en senare kontroll av beläggning av parkeringsplatser visade det sig att 
långtidsparkeringen var i stort sätt fylld (1 plats ledig) 24 timmars parkering fanns 2 
st. lediga platser vid kontrolltillfället och för 12 timmars parkering fanns 20 platser 
lediga. Ca 10 fordon stod uppställda på byggrättens grusplan. Detta konstaterande 
gjorde att senaste halvtimmen delades enkäten ut vid infarten till 
parkeringsanläggningen. Anledningen till detta var att fånga upp de besökare som 
inte fann någon lämplig parkeringsplats.  
 
Under tisdagen delades alla enkäter ut vid infarten till anläggningen så att även de 
som hämtade sitt fordon skulle kunna delta i undersökningen. 
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Ålder och kön på de som svarat 
Redovisning av lördagsresenärernas svar.  Redovisning av tisdagsresenärernas svar. 
Svarsfrekvensen kan variera något beroende 
på att resenärerna inte svarat på alla frågor 

 Svarsfrekvensen kan variera något beroende 
på att resenärerna inte svarat på alla frågor 

   
   

 

 

 
kvinnor     
män 
På lördagen svarade 7 män och 10 kvinnor på 
enkäten. Åldersfördelningen var relativt jämt  
fördelad med någon övervikt för kvinnor 55+ 

 kvinnor     
män 
På tisdagen svarade 40 män och 34 kvinnor. 
I huvudsak var det förmodat yrkesarbetande 
som svarat på enkäten. Åldersnivån för 
kvinnor var något lägre än för männen. 

Vilken typ av resa skulle göras? 

 

 

 
 
Alla svarande 
Under lördagen var det bara fritidsresor som 
skulle utföras. 

  
Alla svarande 
Under tisdagen var det övervägande resor 
till arbetet eller resor i tjänsten som skulle 
göras. 
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Vart resan startade och vart man ska! 
Se kartbilagor. 
Kommentar: 
För resande under lördagen är underlag minimalt. Många kommer naturligt från de större 
orterna omkring Alvesta. För tisdagen är underlaget bättre och en tydlig indikation är att många 
reser med bil från Växjö. Alla avreseplatser ligger inom länet förutom en från Rydaholm i 
Jönköpings  län men som ligger nära Alvesta (2,5 mil). 

Hur länge hade man tänkt parkera. 

 

 

 
 
De flesta under lördagen hade för avsikt att 
parkera 1 dygn eller längre för sin fritidsresa. 

  
För arbets- och tjänsteresor dominerar 
behovet av tid för parkeringen under 12 
timmar. 

   
Om man räknar ut hur länge man utnyttjar 
parkeringsplatsen så blir resultatet följande: 

  

 

 

 
 
Det visar att långtidsparkerarna är klart 
dominanta vad gäller utnyttjandegraden av 
parkeringsplatserna. 

  
Även för kategorin resa till arbetet/ 
tjänsteresa så är långtidsparkerarna den 
klart dominanta brukarna av 
parkeringsplatserna. 
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Hur ofta brukar man resa från Alvesta? 

 

 

 
 
På följdfrågan om man då brukar parkera i 
Alvesta så svarar alla Ja 

  
På följdfrågan om man då brukar parkera i 
Alvesta så svarar alla Ja 

Är Alvesta slutdestinationen eller ska man byta till annat färdmedel? 

 

 

 
 
Alla svarande på lördagen skulle åka vidare 
med tåg till olika destinationer. 

  
De flesta svarande på vardagen skulle åka 
vidare med ett tåg. Några parkerade för att 
inte resa vidare, 6 av dessa är resor till 
arbetet i Alvesta.  
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Är det lätt att hitta parkeringsplatser i Alvesta? 

 

 

 
 
88% upplever det lätt att hitta 
parkeringsplatser (på helger) 

  
75% upplever det lätt att hitta 
parkeringsplatser. Flera fria kommentarer 
om att det är lätt att hitta parkeringsplatser 
tidigt på morgonen men att det är fullt 
senare på förmiddagen. 

Vad skulle förbättra reseparkeringen, fria kommentarer 
antal Kommentar lördag  antal Kommentar tisdag 

3 fler parkeringsplatser1)  21 fler p-platser, bra parkering1) 

1 ingen  parkeringsavgift2)  7 svårt att hitta p-plats beroende 
vilken tid man kommer 

1 svårt att hitta p-plats beroende på 
vilken tid man kommer 

 6 fler långtidsparkeringar2) 

1 asfaltera byggrätten3)  7 asfaltera tomträtten3) 

1 kameraövervakning  2 får ibland parkera på tomträtten 
   1 inhägna området 
    2 inför parkeringsövervakning /p-skiva 
   1 avgiftsbelägg 
   3 bättre belysning 
   1 bättre skottat och sandat på 

parkeringen och gångvägen mot 
bron. 

 Kommentarer: 
1,2). Kommunen har noterat 
problemet med att parkeringsplatsen 
ofta är full och byggrätten (se karta 2) 
utnyttjas. Kommunen kommer inom 
kort att införa avgift för 
långtidsparkeringen och detta väntas 
dämpa efterfrågan något. Vidare 
undersöker kommunen möjliga 
utbyggnader på parkeringen.   

  Kommentarer: 
1,3). se kommentaren här intill 
 
2). fördelningen mellan korttids- och 
långtidsparkering kommer att ses 
över efter att avgift på 
långtidsparkeringarna har införts och 
man kan se hur beläggningen då ser 
ut. 
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3). Det är inte ekonomiskt försvarbart 
asfaltera byggrätten eftersom den 
kommer att bebyggas inom två år och 
geotekniska undersökningar också ska 
utföras innan dess. 

Vad skulle förbättra Alvesta resecentrum, fria kommentarer 
antal Kommentar lördag  antal Kommentar tisdag 

3 värme och täta vindfånget på bron1)  3 Smutsigt i hissar, trappor och på 
bron 

1 fler sittplatser  8 Värme och täta vindfånget på bron 
1 föreslår dörrar nedanför rulltrapporna 

för att minska bekymren 
 1 Otryggt på kvällen 

   1 Markera på perrongen vart 
tågvagnarna kommer att stå 

   4 Kundservice, biljett och info 
   6 Trivsammare miljö, fika, restaurang, 

mötesplatser och sittplatser 
   3 Bra som det är 
   1 Tåg som går i tid 
   1 Fler direktbussar som går till 

Grimslöv via Vislanda1) 

   1 
 

Övriga kommentarer: Skandal att ett 
så stort resecentrum inte har någon 
expedition med info och 
biljettförsäljning.  

   1 Vissa plattor vid trappan är extremt 
hala vid väta. 

 Kommentarer: 
1). Den långa spännvidden över 
industrispåren medger ingen ökad 
belastning. Där inglasning har skett 
finns bropelare som kan ta upp den 
ökade vikten har vi fått via 
Trafikverket. 

  Kommentarer: 
Trafikverket ansvarar för skötseln av 
stationen, perrongen och gångbron. 
Alvesta kommun har återkommande 
möten med anläggningsansvariga 
och förmedlar fortlöpande de 
synpunkter som kommer in. 
 
1). Synpunkten förmedlas till Region 
Kronoberg (länstrafiken) för vidare 
behandling. 
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Tack! 
Alvesta kommun vill framföra sitt tack till alla som svarat på enkäten. Svaren är värdefulla för 
den fortsatta planeringen av ett ännu bättre resecentrum. 
 
Frågor om undersökningen besvaras av: 
Kerstin Björknert  0472-15211 
Bo Blomkvist  0472-15209 
 
 
bilaga 1: karta som visar var man åkt ifrån på lördagen 
bilaga 2: karta som visar var man åkt ifrån på tisdagen 
bilaga 3: karta som visar resmål 
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