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FÖRORD

Forskardagarna 1985 samlade ca l+50 deltagare, såväl forskare som

avnämare inom transportforskningsområdet. Medarrangörer detta år var

Transportforskningsberedningen (TFB). Detta innebar en viss utvidgning av

forskardagarna till att omfatta hela transportområdet.

Detta Meddelande tillsammans med VTI Meddelande l+33 utgör doku-

mentationen från forskardagarna. Att täcka samtliga föredrag har inte

varit möjligt. Programmet ger för den intresserade läsaren namn på

föredragshållare, vilket ger möjlighet att ta direktkontakt i de fall där

någon dokumentation inte finns.

Det stora intresse som visades för forskardagarna, har medfört att

institutet planerar att hålla dessa även nästa år, l986-01-08--O9.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar held at the Swedish Road and Traffic

Research Institute were as follows: VTI and transport research

(Sandebring, H); Objective of transport research within the framework of

the Swedish Transport Research Board (Norrbom, C-E); Decision basis for

transport planning. Analysis (Söderbaum, P); Cost responsibility and

competiveness of transport branches (Hansson, L); Passenger service,

when "time is money" (Björkman, B); Fuel consumption measurements

(Sävenhed, H); Costs of exhaust emissions in large urban areas

(Gunnarsson, 50); Flexway (Gunnarsson, 50); VTI and the develOping

countries. Traffic safety research (Nygaard, B); Fleet of vehicles Follow

up studies (Pålsson, M); Fixed charge flow heuristics for solving a dynamic

vehicle routing problem (Jörnsten, KO); Road standard and trade

profitability (Lindström, 3); Time series models. A useful tool for public

transport planning (Johansson, G, Petterson, L and Tegnér, G); EMMA.

Network model for integrated car and public transport planning (Algers,

5); Adaption of buses, trains, boats and aircrafts to the need of the

disabled. Experiences (Vilhelmsson, B); Adaption of boats serving the

archipelago to the needs of the disabled. Manual (Leth, R); Adaption of

buses, trains and aircrafts to the needs of the disabled (Petzäll, 3);

Coordination of regional public transport companies. A Swedish Public

Transport Committee project (Hansson, A); Travel by bus. Improvements

for the elderly (Ståhl, A); Planning school transports. Results from a

demonstration project in two towns (Johansson, B and Liljemark, S).
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VTIs ROLL I TRANSPORTFORSKNINGEN
Generaldirektör Hans Sandebring, VTI

Just i dessa dagar läggs sista handen vid VTIs FoU-program för sista
halvan av 1980-talet - Ramprogram 1985-90. När det blivit slutgiltigt
:fastställt finns det anledning att återkomma och ge en redovisning av vår
framtida forskningsinriktning. Jag vill därför utnyttja det här tillfället till
att ge några synpunkter på deekonomiska, politiska och organisatoriska
förutsättningarna för en god kvalitet på Fou-arbetet inom transportsek-
torn.

Samhällets satsning på FoU inom transportområdet är blygsam i relation
till sektorns betydelse för samhället. Det är ett konstaterande som inte
primärt skall uppfattas som "gnäll" om mer pengar, utan snarare som en
upplysning om att det finns stora vinster att göra vid en ökad investering.
Hur man än räknar blir slutsatsen att transport-FoU är lönsam. Även
marginella förbättringar av byggnads- och underhållstekniken inom t ex
vägsektorn, trafiksäkerheten och transporternas kvalitet avseende snabb-
het och tillförlitlighet ger en mycket god återbetalning.

Någon har sagt: "Om framsteg inom en sektor har mycket stor betydelse
ur ekonomisk och social synvinkel skall man satsa på FoU, även om
chansen att lyckas är liten". Uttalandet stämmer väl på transporsektorn.
Dessutom tror jag inte att chansen att lyckas är liten.

Hur skall då resurserna utnyttjas? Jag tror det är viktigt att man satsar
på såväl grundläggande, kunskapsuppbyggande forskning som direkt prob-
lemorienterad FoU. Det är svårt att precisera en exakt andel för varje
del, men personligen tycker jag att det idag finns en tendens till en alltför
kraftig tyngdpunkt på den tillämpade delen.

En tendensförskjutning mot grundläggande forskning innebär inte att man
skall bortse från problemens relevans, utan snarare på en delvis ny syn på

de arbetsmetoder och attityder vi har visavi forskningen.

Vi måste parallellt med sökandet efter lösningar på dagens problem ge
forskare möjlighet att mer förutsättningslöst pröva nya vägar, experimen-
tera, utveckla metoder och till och med ifrågasätta det som idag
uppfattas som sakrosant. Vi måste till och med slå vakt om rätten att
misslyckas så som det uppfattas av en uppdragsgivare. I realiteten är
"misslyckanden" inte vad de kan synas vara. Om man genom forskning kan
belägga att en hypotes inte håller, får man nämligen också värdefull
kunskap.

Från VTIs sida vill vi gärna se ett ökat samarbete mellan olika FoU-organ.
Vi som i huvudsak arbetar med tillämpad FoU kan exempelvis tillföra
utbildningen och forskningen vid universitet och högskolor realistiska
åskådningsexempel liksom att de senare kan tillföra oss grundläggande
kunskap. Det går naturligtvis inte att dra en absolut gräns mellan olika
typer av institutioner. VTI och andra sektorsorgan arbetar med viss
grundforskning och universiteten och högskolorna behöver tillämpad FoU.

Det finns dock en oroande tendens även på det här området och det är att
universitet och högskolor av uppenbara ekonomiska orsaker alltför mycket
ägnar sin tid åt problemorienterad forskning. På lång sikt kan det få
förödande konsekvenser för kvaliteten. Mitt råd till statsmakterna är att
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ge universitet och högskolor flera fasta forskartjänster så att de får ett
rimligt mått av fasta resurser.

En förutsättning för att lösa problem inom transportsektorn är ofta
tvärvetenskaplig kompetens. Transportproblemen är så komplexa till sin
natur att det krävs forskare med olika utbildning för att beskriva och
analysera systemet. VTIs styrka är just bredden. Vi borde kunna ge våra
uppdragsgivare svar på deras frågor genom vår kunskapsbredd. Jag säger
medvetet "borde" därför att bredden inte utnyttjas tillräckligt. Främst på
myndighetssidan finns det en förkärlek för att se på en sak i taget i stället
för att mer förutsättningslöst pröva hur man kan uppnå önskade resultat.

Den nuvarande organisationen och verksamhetsuppdelningen av forsk-
ningen utgör i sig en restriktion. Se exempelvis på ett område som
godstransporter. Idag förs en animerad diskussion mellan vägens och
järnvägens förespråkare. Diskussionen är het därför att det råder tvek-
samhet om huruvida de olika transportmedlen arbetar under rättvisa
konkurrensförhållanden och för att utredningar om förutsättningarna ofta
uppfattas som partsinlagor. En fri och obunden FoU skulle säkert bidra till
att bringa klarhet i den laddade diskussionen.

Inom VTI hoppas vi därför att kommunikationsministern gör allvar av
planerna på att satsa på järnvägs-FoU inom VTI.

Vi har kompetens idag och kan komplettera den på områden där så krävs
för att bl a utreda frågeställningar som:

prissättning på person- och godstransporter

- den beslutsrelevanta kostnadsstrukturen

- efterfrågans priskänslighet

- C/B-analyser av ban- och vagnparksinvesteringar respektive olika drift-
åtgärder

- industrispårens betydelse för godstransportekonomin

Slutligen några ord om en viktig uppgift för forskare och forskningsorgan.
Hur skall vi nå ut till de praktiska användarna med våra FoU-resultat?
Även om vi kan hålla en hög kvalitet på forskningen är det föga
meningsfullt om vi inte kan finna verkningsfulla medel att föra ut
kunskapen.

Forskardagarna är en väg att presentera aktuellt FoU-läge för avnämarna.
Inom VTI har vi under senare tid satsat medvetet på kurser och semina-
rier. Vi tror mycket på den metoden. En annan framkomlig väg är
litteraturbevakning av den typ som bedrivs idag av TPB på kollektivtrafik-
området. Jag har goda förhoppningar om att vi får utvidga litteraturbe-
vakningen till fler områden. Vi diskuterar den frågan just nu med TFB.

Hit hör också frågan om internationellt samarbete. Sverige är ett litet
land med begränsade resurser för FoU och även om vi ligger långt framme
så måste vi utnyttja andra länders kunskapsuppbyggnad. Det är därför
viktigt att i ökad utsträckning låta våra forskare resa utomlands och låta
utländska gästforskare komma hit.
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TRANSPORTFORSKNINGENS MÅL OCH INRIKTNING INOM TRANS-

PORTFORSKNINGSBEREDNINGENS (TFB) RAM

Generaldir Claes-Eric Norrbom, ordförande i TFB

Något om forskningens allmänna uppgifter

Allt talar för att kraven kommer att öka i ett tekniskt,

ekonomiskt och organisatoriskt avseende bättre utformat

transportsystem för såväl person som gods. Allt detta

kräver i sig ökade forskningsinsatser.

Forskningens uppgift är att medverka i den

omdaningsprocess som vi har framför oss.

Den ska medverka till beslut och åtgärder på olika

nivåer.

Regering och riksdag behöver underlag i många avseenden

för att kunna fatta riktiga trafikpolitiska beslut. Man

måste ha underlag för att bedöma konsekvenserna av de

olika besluten. man måste kunna värdera olika

utvecklingsvägar och utvecklingsmöjligheter.

Olika statliga myndigheter efterfrågar underlag till

grund för sitt handlande. Det kan gälla

investeringsbeslut osv.

Trafikföretagen behöver också underlag. Det kan gälla

att anpassa sin transportapparat tekniskt och

organisatoriskt till de krav som kan komma. Det gäller

att veta hur anpassningen ska'gå till, vilka

förutsättningar och möjligheter som finns.
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Bättre beslutsunderlag behövs också för

trafikmedelstillverkare. Det gäller att klarlägga kravet

på olika delar i systemet. Det gäller också att

klarlägga hur olika tekniska lösningar kan göras.

En annan kategori som behöver beslutsunderlag är

transportköparna. Det gäller att kunna välja riktiga

system. rationella transportsätt. Det gäller att kunna

utnyttja transportsystemen på ett riktigt sätt. Det

gäller att nå samverkan mellan olika transportköpare och

mellan kunder och transportköpare.
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Rent allmänt kan vi konstatera att i förhållande till

transportapparatens betydelse för vårt samhällsliv måste

forskningsresurerna inom transportsektorn betraktas som

starkt begränsade. Det gäller när vi ställer

omsättningen i transportnäringen i förhållande till BNP.

Det gäller om vi jämför sysselsättningstillfällena inom

näringen etc.

TFB framhöll också behovet av ytterligare insatser i sin

anslagsframställning för det kommande budgetåret.

Med tanke på att resurserna är begränsade och för att de

verkligen ska komma till nytta är det viktigt att

insatserna koncentreras till de på både lång och kort

sikt mest angelägna insatsområdena.

Ibland kan man ha en känsla av att transportforskningen

i Sverige har varit alltför passiv och för kortsiktig.

Speciellt när det gäller transportekonomiska frågor har

det kanske varit enklare att blicka tillbaka och

förklara orsakerna historiskt än att ägna sig åt att

diskutera framtida trender. Enligt min mening är det

angeläget att forskningen är ifrågasättande. är

tillräckligt framåtblickande men också beredd att ta

risker.
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Pâ olika sätt måste forskningsstödjande organ

tillsammans med forskarna verka för

att forskningen blir målinriktad.

att den blir framåtsyftande och framtidsorienterad.

att den fyller höga kvalitetsmässiga krav

att projekten kompletteras och ger tillsammans nya

kunskaper

att ökad samordning med andra discipliner näs

att vi får en bra uppföljning och utvärdering av

forskningsinsatserna

att vi får god spridning och avsättning av

forskningsresultaten.

En klar strävan måste vara att ge svensk

transportforskning ökad status såväl gentemot andra

discipliner som gentemot utländsk transportforskning.

Med detta vill jag också ha sagt att vi bör eftersträva

ökade utländska kontakter.
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Flera organ är delaktiga i den svenska

transportforskningen. Från statens sida stöds

transportforskning av TFB, STU, BFR. Vid sidan av

högskoleinstitutioner utför flera statliga organ

forsknings- och utvecklingsarbete. Vi fick nyligen en

ingående redogörelse för verksamheten vid VTI t ex.

Några ord om avgränsningen mellan TFB, BFR och STU.

Låt mig här stryka under att målsättningen inte är att

skapa alltför skarpa gränser, utan avsikten är att ta

fram program i samverkan där man ser till att projekt

inte hamnar i gränsytorna. TFB - BFR har påbörjat ett

programarbete avseende kopplingen mellan

bebyggelsefrågor och trafikfrågor. Även TFB och STU är i

färd med att ta fram ett gemensamt program. STU närmar

sig problemställningarna närmast utifrån en

industripolitisk utgångspunkt. TFB däremot från en

trafikpolitisk utgångspunkt.

TFBs ansvarsområde omfattar

Transporter till sjöss. på land och i luften

- Transporter av personer och gods samt

materialadministration

- Lokala. regionala. interregionala och internationella

transporter

- Stöd till långsiktig kunskapsuppbyggande och

tillämpad forskning Samt till utvecklings- och

demonstrationsprojekt.
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Målen för verksamheten skall uppnås genom

- samordning av forskningsresurser och planering av

insatserna med hjälp av lång- ochkortsiktiga program.

- förstärkning av den långsiktiga kunskapsuppbyggande

forskningen.

- koncentration av insatserna till vissa prioriterade

områden

- stöd till utvecklingsarbete och demonstrationsprojekt

inom hela transportforskningsområdet.

- förstärkt forSkarkompetens vid högskolorna. bl a

genom att bidra till finansiering av forskartjänster.

- förbättrad informationsverksamhet om

transportforskning.

- initiering av angelägna projekt

- fördelning av ca 25 Mkr där prioriteringar och

insatser görs bl a med hänsyn till områdenas

ekonomiska betydelse.
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TFB svarar för att långsiktiga med andra myndigheter

samordnade program utarbetas för transportforskningen. I

arbetet med det långsiktiga programmet samverkar TFB med

andra myndigheter och gör avvägningar mellan olika delar

av området. Härvid beaktas möjligheterna till samordning

med andra myndigheter m fl och den forskning som bedrivs

eller planeras inom andra sektorer.

Samordningsbehovet grundar sig på att transportproblem

sällan låter sig inordnas efter myndighetsgräns. Många

problemområden inom transportsektorn är av den

karaktären att de omfattar inslag av flera av de

forskningsstödjande organens ansvarsområden. T ex inslag

av systemfrågor, teknikfrågor, bebyggelse- och

miljöfrågor etc. De långsiktiga forskningsprogrammen

skall ha sin utgångspunkt i samhällsutvecklingen i

stort, trafikpolitiska mål, behovet av långsiktig

kunskapsuppbyggnad och olika avnämargruppers

forskningsbehov.

I det långsiktiga forskningsprogrammet redovisas dagens

kunskapsläge inom transportområdet översiktligt. Vidare

analyseras problemen, kunskapsbristen. Dessutom

redovisas förslag till hur kunskapsluckorna ska fyllas

genom internationellt och nordiskt samarbete samt

svenskt forsknings- och utvecklingsarbete.

Insatserna fördelas på avgränsade insatsområden och

resursbehoven anges.
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Det kortsiktiga forskningsprogrammet begränsas till TFBs

eget ansvarsområde inkl områden där gemensamma insatser

görs med andra organ, såsom STU. BFR, VTI och olika

trafikverk. Det kortsiktiga forskningsprogrammet

koncentreras huvudsakligen till de områden som

prioriteras i det långsiktiga forskningsprogrammet.

Syftet med det kortsiktiga forskningsprogrammet är att

lägga fast inriktningen för TFBs verksamhet och insatser

under den närmaste 3-årsperioden. Givetvis kommer

programmet att aktualiseras årligen.

I det kortsiktiga forskningsprogrammet kommer

verksamhetens syfte och inriktning att beskrivas. För

olika delområden redovisas mer ingående än i det

långsiktiga programmet vad som gjorts. vad som görs och

vad som behöver göras. D v s kunskapsbristerna samt hur

forsknings- och utvecklingsarbetet skall genomföras. Det

innebär att programmet innehåller tämligen detaljerade

förslag avseende den kommande verksamheten. Härigenom

blir programmen viktiga instrument för TFBs

initiativverksamhet.

Varje prioriterat delområde tilldelas en ekonomisk ram

för den kommande 3-årsperioden. Även denna ram kommer

att aktualiseras årligen. Dessutom anges en ram för

långsiktig kunskapsuppbyggande forskning inkl

finansiering av forskartjänster.

En viss del av medlen fördelas ej. utan kommer att ligga

som reserv för programarbete och förstudier. projekt

inom oprioriterade områden och för ev tillskott av

resurser till de prioriterade områdena.
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Den långsiktiga kunskapsuppbyggande forskningen och

tillgången på god forskarkompetens utgör grunden för den

tillämpade forskningen samt för utvecklings- och

demonstrationsprojekt. Det saknas fortfarande i

betydande utsträckning grundläggande kunskaper om

tillstånd, orsakssamband. metoder inom transportområdet

trots de betydande insatser som gjorts under många år

med medel från TFD. vägverket och VTI. För TFB är det

därför angeläget att satsa ytterligare resurser för att

långsiktigt bygga upp kunskaperna inom områdena

kollektivtrafik, transportteknik,

materialadministration, trafiksäkerhet samt allmän

transportekonomi.

Genom att TFB för 84/85 tilldelas ökade resurser med

1 Mkr blir det också möjligt att utöka insatsen. Härtill

räknar vi med att kunna avsätta ytterligare medel för

85/86.

De ökade insatserna för långsiktig kunskapsuppbyggande

forskning måste ha en nära koppling till insatser för

att bygga upp forskarkompetens inom högskolor och en rad

andra forskningsorgan som är engagerade inom

transportforskningen. Med några få undantag är den

enskilda institutionens forskarresurser små. TFB kommer

ingående och i nära samverkan med forskningsorgan att

utarbeta program för att bygga upp forskarkompetensen

främst inom högskolorna.
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Vi har just nu börjat diskussionerna med några

institutioner och räknar med att inom den närmaste

framtiden intensifiera detta arbete. Vi räknar med att

institutioner som har intresse för denna typ av

verksamhet själva påbörjar ett ordentligt,

planeringsarbete, där man preciserar institutionens

arbetsinriktning och långsiktiga plan för arbetet inom

transportforskningen. Där man då också diskuterar väl

avgränsade projekt. där man tar upp samordning mellan

olika projekt. påvisar områdets viktoch betydelse men

också diskuterar möjlig samordning med andra

institutioner.

TFB kan medverka till den långsiktiga

kunskapsuppbyggnaden och till en förbättrad tillgång på

forskarkompetens genom

- förbättrad planering och prioritering av insatserna.

3-års anslag till kunskapsuppbyggande forskningsprojekt

3-års anslag till finansiering av särskilda

forskartjänster vid högskolan.
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Transportforskningsberedningens organisation

I beredningens styrelse - 20 personer - återfinns

företrädare för forskning, näringsliv, organisationer.

myndigheter. Förutom kansliet består beredningen av

programgrupper och ledningsgrupper.

Programgrupperna har som sin främsta uppgift att

utarbeta de lång- och kortsiktiga forskningsprogrammen.

- de skall vidare följa FUB-verksamheten

- utvärdera genomförandet av forskningsprogrammen

Programgrupper har inrättats för persontransporter,

godstransporter. materialadministration. trafiksäkerhet

samt dokumentation. Programgrupperna består av sju-åtta

personer med stor sakkunskap inom sitt

verksamhetsområde. Det är personer med god kunskap och

erfarenhet från forsknings- och avnämarsidan.

För av beredningen prioriterade delområden dvs för vissa

enstaka eller grupper av projekt kommer ledningsgrupper

att utses. Ledningsgruppen skall - inom den av

beredningen tilldelade totala ekonomiska ramen för

området - initiera och fördela medel till forsknings-.

utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Jag vill sedan något beröra fördelningen av FUB-medel.

Medlen för FUD-verksamhet skall ju rent allmänt bidra

till förbättrade kunskaper, metoder och teknik för att i

sin tur effektivisera transportapparaten. Men medlen ska

också kunna bidra till att förbättra svenska företags

konkurrenskraft gentemot utlandet.
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Avnämarnas behov av FUB-resultat skall förmedlas till

forskarna för att dessa skall kunna tillgodose dem.

Forskarnas resultat skall i sin tur förmedlas till

avnämarna. Beredningen har i detta sammanhang en

förmedlande. kontaktskapande och initierande roll. Detta

gäller inte bara när det gäller att fördela

forskningsmedel utan också när det gäller att analysera

och prioritera forskningsbehovet.

Vår strävan är att projektförslagen skall få en

allsidig, kunnig och opartisk bedömning - att de regler

som kommer att gälla för erhållande av bidrag samt för

genomförande och redovisning av projekten är enkla och

klara.

Vi kommer att eftersträva verksamhetsformer och

administrativa rutiner som är anpassade till forskarnas

och avnämarnas behov och förutsättningar.

Vi har därför målsättningen att medverka till att söka

skapa ett gott forskarklimat, goda kontakter mellan

forskarna samt mellan forskare och avnämare. att ge

forskarna en god service. Det sistnämnda innebär att vi

kommer att eftersträva ett smidigt ansökningsförfarande

och att vi kommer att ge forskarna råd och synpunkter i

samband med ansökningarna och under arbetets gång. Vi

skall kunna lämna snabba besked i uppkomna frågor.

Det finns anledning att stryka under att initiativ till

forskningsprojekt kan komma från forskare, avnämare.

myndigheter eller TFB - beredning, programgrupper.

ledningsgrupper och kansli.
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Som jag strukit under tidigare kommer TFB att fördela

FUB-medlen på olika väl avgränsade delområden inom

verksamhetsområdena. Men självklart kommer TFB också att

vara öppen för initiativ till forsknings- och

utvecklingsprojekt som faller utanför de områden som

prioriteras i de lång- och kortsiktiga programmen.

För att öka flexibiliteten har också kansliet betydande

befogenheter att besluta om medel till programarbete.

förstudier och utvidgningar av pågående projekt.

En samfinansiering mellan avnämare. tillverkare och

forskningsstödjande organ kan vara lämpligt när det

gäller vissa typer av utvecklings- och

demonstrationsprojekt.

För att skapa större trygghet och kontinuitet i

forskningen kommer vi. i den mån den totala kostnaden

för ett projekt kan bedömas, att fatta ett principbeslut

beträffande hela projektkostnaden. Beredningens medel

till FUD-verksamhet kan fördelas vid olika sammanträden

under året.

Medel för nya projekt som skall starta 85/86 fördelas

första gången i april 85 och sedan i juni samt därefter

löpande under 85/86. TFBs beslut i april får ske utifrån

de prioriteringar som görs i de preliminära lång- och

kortsiktiga forskningsprogrammen.

Ansökningar o dyl som skall leda till beslut i april

skall ha inkommit till TFB den 1 febr 1985 och om

möjligt avse behovet av medel under hela projekttiden.
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Avslutningsvis vill jag något beröra viktigare insats-

områden. Detta helt kort bl a mot bakgrundzmratt program-

grupperna f n är i full färd med att ta fram underlag

för de lång- och kortsiktiga programmen.

Inom persontransportområdet \ har hittills främst frågor

 

som rör vägtransporter behandlats i olika FUB-projekt.

Vi har därför funnit det angeläget att även analysera

behovet av forskning rörande järnvägs- och flygtranSporter

och har därför satt igång programarbete inom dessa områden

i samarbete med bl a berörda myndigheter. När det gäller

kollektivtrafik på väg blir det angeläget att göra insatser

när det gäller utveckling av fordon, olika färdmedels roll

i systemet inkl samverkan lokal, regional och interregional

trafik. Trafikens ekonomi och finansieringsfrågor måste

fortsättningsvis uppmärksammas. Det blir också angeläget

att kanske i större utsträckning än hittills diskutera

trafikens uppläggning och utformning utifrån resenärens

synpunkt. Det blir också angeläget att diskutera olika

former av teknik-miljöfrågor. Ett annat viktigt insats-

område i framtiden torde också bli framkomligheten i

gatunätet.

inom området godstransporter- materialadministration

är intresset f n mycket stort för de materialadministra-

tiva frågorna. Vi håller på att ta fram underlag för de

satsningar som vi har anledning att göra inom detta område.

TPB kommer främst att ha anledning att stödja FUB-projekt

som har sin tyngdpunkt i transporter mellan olika anlägg-

ningar. De mer industriella processerna ligger närmast

inom STUs ansvarsområde.

Vårt intresse inom det materialadministrativa området

gäller olika typer av produktutveckling, utveckling av

teknik för styrning, metoder för att analysera brister
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i material- och resursadministration. Det gäller också

att klarlägga behovet av förändringar på transport-

marknaden för att företag skall kunna tillgodogöra sig

ett materialadministrativt synsätt, d v s vilka följd-

effekter får vi, uppstår det behov av nya struktur-

rationaliseringar, uppstår det påverkan av den regionala

balansen.

Nya krav till följd av ökat internationellt beroende

kommer att öka behovet av effektiva transportkanaler

ut på transportmarknaden. Här kommer forskarinsatser

säkerligen att bli nödvändiga. Ett annat viktigt insats-

område blir utnyttjandet av modern informationsteknik.

Ett ytterligare viktigt område är det transporttekniska

området. Det gäller bl a att analysera utveckling av

tekniska och ekonomiska åtgärder för att anpassa transport-

medel, lastbärare och lageranordningar.

Även inom sjötransportområdet utarbetas programunderlag

för kommande insatser avseende bl a drift och utformning

av fartyg med hänsyn till nya krav. Sjöfartens interna-

tionella karaktär talar för att vi söker finna samarbets-

former med andra länder. Det pågår f n en rad TPB-projekt

som behandlar olika aspekter på utformningen av fartyg.

Vi räknar också med att ta fram ett samlat_program för

järnvägsfrågor. Det kan här gälla teknikutveckling,

 

utformning av olika strategier, marknadsanpassningsfrågor etc

Inom trafiksäkerhetsområdet är informationen om trafik-

säkerhetsläget, olika trafikantgruppers olycksrisker och

olika åtgärdseffekter otillfredsställande. Det finns därför

anledning att utveckla informationssystemet så att det ger

ett bättre underlag för kommande insatser. Vi räknar också

med att de oskyddade trafikanternas problem kräver särskilda

insatser. Olika drogers inverkan på trafikanterna och därmed

på trafiksäkerheten är fortfarande i flera avseenden otill-

räckligt klarlagda och kan komma att kräva insatser under

de närmaste åren.
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Samhälls- och transportekonomiska frågor kommer in inom

samtliga områden. Här är det särskilt angeläget att

utveckla modeller för samhällsekonomiska bedömningar

av investeringar, avvägningar mellan investeringar,

underhåll och drift, trafiksäkerhetsåtgärder, åtgärder inom

det materialadministrativa området samt avvägningar mellan

olika transportmedel.

Energifrågorna integreras alltmer med den övriga transport-

forskningen. Under de närmaste åren kommer det att genom-

föras FUD-verksamhet med inriktning på samhällsekonomiska

studier och utveckling av planeringsmetoder för att åstad-

komma ett effektivare utnyttjande av befintliga resurser.

Även nya transportsystem och förändrade krav på nuvarande

transportsystem till följd av nya transportbehov kommer

att behandlas.

Jag har försökt ge en koncentrerad bild på hur vi kommer

att arbeta och hur vi vill verka i dialog med forskare,

avnämare för att transportforskningen skall kunna med-

verka till en allt bättre och effektivare transportapparat

i vårt land.

Som medarrangör är vi från TFB glada för den goda

anslutningen till dessa forskningsdagar.

Vi har kunnat notera mycket positiv anda och vilja att

åstadkomma resultat och vi hoppas att detta blir

bestående för framtiden.
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UTFORMNING AV BESLUTSUNDERLAG VID TRANSPORTPLANERING:

ETIK ELLER MEKANIK?

Peter Söderbaum

Docent

Inst för ekonomi och statistik
Sveriges lantbruksuniversitet

Debatten om alternativa metoder vid utformning av
underlag för beslut på samhällsnivå pågår inom en rad
olika områden. Utöver transportområdet kan man peka på
bebyggelseplanering med därtill kopplad markanvänd-
ning, energisystem, t ex byggande av kraftverk,
industrilokalisering, lokalisering av anläggningar för
avfallshantering, reglering av kemiska ämnen, strål-
ning m m i miljön, hälso- och sjukvård, arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder. Även när det gäller projekt-
värdering i u-landssammanhang förs en livlig debatt.

Möjligheterna att överföra idéer om metodförbättring-
ar, erfarenheter av metodtillämpning etc mellan dessa
olika områden bör utnyttjas. Exempelvis kan lärdomar
från diskussionen om den konventionella cost-benefit-
analysens lämplighet vid projektvärdering i u-lands-
sammanhang vara relevanta för en diskussion om
transportinvesteringar i Sverige eller andra industri-
länder.

Samtidigt bör vi ha klart för oss att en ganska stor
del av denna totala debatt kommit att handla om just
transportfrågor. Några av de tillämpningsstudier som
idag betraktas som klassiska rör transporter, t ex
"London's Third Airport". Även den svenska metod-
debatten har till en betydande del kommit att handla
om transporter. Härtill har sannolikt Vägverkets
ambitiösa satsning på metodutveckling bidragit. Under
70- och 80-talen har sålunda handledningar för
projektvärdering publicerats i flera upplagor.

Jag kommer i det följande att i väsentliga avseenden
ifrågasätta den metod för utformning av beslutsunder-
lag som f n används inom vägverket. Innan jag gör det
vill jag emellertid peka på två förhållanden som är
gemensamma för Vägverkets metodutvecklare och mig
såsom företrädare för alternativ metod, nämligen
ambitionerna

o att systematiskt jämföra olika handlingsalterna-
tiv och

o att bredda analysen från ett företagsekonomiskt
till ett samhälleligt perspektiv.
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När det gäller antalet alternativ till en befintlig
väg som studeras (ofta endast ett) liksom vilka
alternativ man väljer att studera finns givetvis

alltjämt frågetecken. Vidare skall, såsom framgår i
det följande, sättet att vidga analysen från ett
företagsekonomiskt till ett samhälleligt perspektiv
ifrågasättas.

Kortfattad beskrivning av Vägverkets metod

 

Vilka metodideal har de personer som svarat för
Vägverkets senaste handledning för "angelägenhetsbe-
dömning av väg- och gatubyggnadsobjekt" (Statens
vägverk, P008-POlO)? Svaret är entydigt. Lars Hansson

och andra metodutvecklare inom vägverket hyllar den
konventionella kostnads-nyttoanalysen (cost-benefit-

analys) som sitt ideal.

När detgäller begreppsapparat och teoribildning är
cost-benefitanalysen hänförbar till neoklassisk
ekonomisk teori, dvs den i flertalet västländer
dominerande formen av nationalekonomiskt tänkande.
Cost-benefitanalysen inriktar uppmärksamheten på
människan såsom konsument av varor och tjänster.
Konsumenternas "betalningsvilja" står i centrum för
idéer om samhälleligt "korrekta" eller "riktiga"
värderingar. Genom att summera alla berörda individers
betalningsvilja får man en uppfattning om hela sam-
hällets värdering av en viss företeeelse, t ex en väg.

För varje projekt eftersträvas ett endimensionellt
penningmässigt mått, t ex ett nuvärde av alternativets
samtli a kostnader och intäkter. Metoden anses till-
handahalla ett tämligen entydigt regelsystem för hur
värdering skall tillgå. Framtida kostnader och in-
täkter görs jämförbara med mer omedelbara kostnader
och intäkter med hjälp av enräntesats. Utredaren
anses veta vad som är korrekta priser och en korrekt
ränta vid diskontering.

Genom användning av penningen som måttstock kan
alternativa sträckningar mellan två geografiska
punkter rangordnas med avseende på "samhällsekonomisk
effektivitet" och därmed önskVärdhet. Man säger sig
också på detta sätt ha funnit ett praktiskt sätt att
jämföra vägprojekt i olika delar av landet.

Någon tvekan om vilka metodideal Vägverkets metodut-
vecklare bekänner sig till föreligger alltså ej.
Samtidigt bör emellertid konstateras att man inte i
alla avseenden når upp till dessa ideal. Två typer av
förenklingar skall här särskilt nämnas;
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o begränsning av uppmärksamheten med avseende på
tid till "första årets avkastning" (FÃA), dvs det
första året efter det att en ny väg har öppnats
för trafik

o användning av standardiserade priser för tids-
vinster, olycksfall, buller m m istället för att
i samband med varje Vägärende fråga ut de berörda
om deras betalningsvillighet.

Den förstnämnda förenklingen innebär att man slipper
bekymra sig om alternativa förlopp för den framtida
trafikutvecklingen för den tid som ligger bortom
öppningsåret. Höjda priser på bränsle i relation till
konsumentprisindex kan ju leda till en reducerad
trafikvolym och därmed en lägre "samhällsekonomisk
lönsamhet" än den som framkommer vid nuvarande för-
farande.

Mest intressant är kanske den sistnämnda förenklingen,
nämligen användningen av nationellt standardiserade
priser. Som jag ser det är avvikelsen från idealen så
viktig att det finns anledning att tala om en
reviderad cost-benefitanalys. I tabell 1 (som är
hämtad ur ett manus till bok för Byg forskningsrådet,
som jag f n arbetar med) beskrivs tva olika varianter
av reviderad kostnads-nyttoanalys.

 

Tabell 1. Vid sidan av den konventionella kostnads-
nyttoanalysen i dess renodlade form finns
vissa närbesläktade metoder, vilka här
benämns reviderad kostnads-nyttoanalys I
respektive II.

 

 

Metodbenämning Värderingsmässig Förfaringssätt
utgångSpunkt

Konventionell Konsumentens su- Studera betalnings-
kostnads-nytto- veränitet, betal- vilja bl a genom
analys ningsvilja hos att tillfråga dem

dem som berörs som berörs

Reviderad Standardiserade Byråkrater gör be-
kostnads-nytto- priser (vilka dömningar av "be-
analys I grovt antas svara talningsvilja"

mot betalnings- vilka sedan åbero-
vilja) pas såsom standar-

diserade priser

Reviderad Priser som bedöms Tolkning av natio-
kostnads-nytto- svara mot nation- nella målformule-
analys II ella målformuler- ringar. Utfrågning

ingar eller värd- av politiker/byrå-
eringar hos poli- krater
tiker/byråkrater
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I likhet med den konventionella kostnads-nyttoanalysen
innebär de två reviderade ansatserna

0 en tro på att det är rimligt och meningsfullt att
åberopa en preciserad etisk utgångspunkt vid sam-
hällsekonomisk analys (eller annorlunda uttryckt
en entydig målfunktion) och

0 en tro på sammanvägning av varje alternativs
effekter i monetära (penningmässiga) termer.

Det man vill ändra är de regler som bestämmer vilka

vikter (priser), som skall användas i samband med den
monetära sammanvägningen/summeringen. Enligt den
första varianten av reviderad CBA ser man alltjämt
betalningsvilja som ideal men ger efter på kraven att
i varje enskild beslutssituation ta reda på vad be-
rörda individer är villiga att betala/kräver som be-
talning. Istället används priser som utredaren/byrå-
kraten och hans kolleger anser utgör en god approxima-
tion av genomsnittlig betalningsvilja för en viss
företeelse i landet som helhet. Vägverkets metod är
ett exempel med monetära värderingar av typ 34,80 kr
per fordonstimme (vid tidsvinst resp förlust) 240 000
kr per trafikolycka och 2 300 kr per bullerstörd
individ. Dessa siffror underbyggs med olika resonemang
t ex om genomsnittlig lön per timme vid arbete, andel
resor som kan förväntas vara resor inom arbete, till
och från arbete, fritidsresor etc (se t ex Hansson
1984).

Den andra varianten av reviderad CBA (jfr II i tabell
1) innebär att man klart deklarerar att den värde-
ringsmässiga eller etiska utgångspunkten i konventio-
nell CBA bör bytas ut mot en annan värderingsmässig
utgångspunkt, som i sammanhanget bedöms vara mer
relevant. När det gäller biståndsprojekt i u-länder
har man t ex hänvisat till tolkningar av olika
nationella eller regionala officiella målsättningar
och/eller värderingar, som framkommit genom utfrågning
av byråkrater och/eller politiker. På detta sätt har
man ansett sig finna motiv för en viss uppsättning
vikter (priser) att utnyttja i summeringsproceduren. I
samband med en granskning av sådana metoder nämner
Ezra Mishan (1982) olika manualer för analys av bi-
ståndsprojekt, som utarbetats inom ramen för UNIDO
(Dasgupta m fl 1972), OECD (Little m fl 1974) och
Världsbanken (Squire m fl 1975). Mishan är mycket
kritisk mot dessa manualer och rekommenderar en åter-
gång till konventionell CBA eftersom denna metod inne-
fattar ett kriterium för samhällsekonomisk värdering,
som är oberoende av aktuella politiska grupperingar
och styrkeförhållanden. Om man i varje sammanhang
frågar politikerna vilka priser som skall användas
blir utredaren en "devoted analyst" i relation till
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dessa politiker, dvs ett slags hängiven undersåte.
Utredaren förlorar sin integritet på detta sätt.

I en kommentar till Mishans artikel (Söderbaum 1983)
har jag beskrivit Mishans argumentering som intressant
men ofullständig och delvis irrelevant eftersom de

metoder som idag är mest aktuella såsom konkurrenter
till CBA ej alls omnämns i hans artikel. Jag syftar
närmast på metoder som innebär en mer disaggregerad
och värderingsmässigt mindre sluten analys (miljö-
effektbeskrivningar, vissa former av system- och
policyanalys, positionsanalys m fl). Till dessa
alternativa metoder skall jag senare återkomma.

Cost-benefitanalysens ideologiska innehåll

 

Cost-benefitanalysen har tidigare beskrivits såsom
varande kopplad till neoklassisk ekonomisk teori. När
det gäller vetenskapsteoretisk inriktning har neo-
klassisk teori och metod utvecklats inom ramen för en
positivistisk tradition. Teorier och metoder har be-
traktats såsom ideologiskt neutrala. Man har hyllat
objektivitetsideal och trott sig söka och beskriva
"sanningen" när det gäller olika ekonomiska samman-
hang. I denna anda har även cost-benefitanalysen be-
traktats som ett neutralt verktyg.

Under senare år har det blivit mer oklart hur de neo-
klassiska ekonomerna ser på sin teori och metod i
ideologiskt avseende. En rad ekonomer har börjat mark-
nadsföra neoklassisk ekonomisk teori som en bra ideo-
logi för dagens samhälle. Detta gäller t ex den s k
public choice skolan (se t ex Lepage 1980). Den
ekonomiska mikroteorin likställs mer eller mindre med
kapitalismens ideologi i dessa sammanhang.

Det förefaller därför rimligt att dra slutsatsen att
en stor grupp neoklassiska ekonomer inser att deras
teorier och metoder har ett ideologiskt innehåll. Hur
det förhåller sig med olika praktiskt verksamma cost-
benefitanalytiker (t ex Lars Hansson vid vägverket) på
denna punkt är emellertid oklart.

I den internationella litteraturen finns i alla
händelser tydliga tecken på ett tillvaknande. Detta
gäller även enskilda personer som tidigare framstått
som oreserverade anhängare av cost-benefitanalysen.
Ezra Mishan, känd läroboksförfattare när det gäller
cost-benefitanalys, har uttryckt sig på ett ovanligt
tydligt sätt i denna fråga.

Under rubriken "How Valid Are Economic Evaluations of
Allocative Changes?" försöker Mishan (1980) först
identifiera och tydliggöra cost-benefitanalysens
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ideologiska innehåll. Därefter frågar han sig om det
är realistiskt att förvänta sig en consensus i sam-
hället om den ideologi som finns inbyggd i cost-bene-
fitanalysen. Om svaret är ja så kan cost-benefitana-
lysen, enligt Mishan, ses som ett rimligt verktyg för
bedömningar av samhällsekonomisk effektivitet. Om
svaret är nej är metoden irrelevant och oanvändbar för
samhälleligt beslutsfattande. I så fall tillhanda-
håller cost-benefitanalysen ej något kriterium för
samhällsekonomisk effektivitet.

Mishan argumenterar för den senare ståndpunkten. Det
finns för närvarande ej någon consensus i samhället om
de effektivitetsvärderingar som finns inbyggda i cost-
benefitanalysen. Tvärtom har samhällsutvecklingen
varit sådan att cost-benefitanalysens effektivitets-
tänkande blivit allt mindre förenligt med samhällsmed-
borgarnas värderingar.

Mishan utesluter inte att en consensus om cost-bene-
fitanalysens effektivitetsbegrepp kan växa fram (på
nytt?) en dag i framtiden. Detta verktyg bör därför
läggas på hyllan till en framtida mer eller mindre
avlägsen tidpunkt då det eventuellt kan bli använd-
bart. Tills vidare bör utredaren nöja sig med en mer
anspråkslös roll och belysa alternativens olika
effekter.

Nedanstående citat ger en bild av Mishans sätt att
argumentera i detta sammanhang.

"När man reflekterar över den senaste tidens utveck-
ling förstärks misstanken att den consensus som är
nödvändig för en normativ allokeringSprincip håller på
att upplösas. För det första förefaller det idag hos
många finnas en större motvilja - vilket framkommer i
debatter mellan ekonomer, jurister och sociologer -
mot att acceptera marknadens bedömnin ar. Detta mot
bakgrund av de betydande satsningar pa kommersiell
reklam som görs för att påverka köparens värdering av
varor och tjänster. För det andra har vi frågan om
hastigheten i uttömmandet av en lång rad bränslen och
material. Denna fråga spelade en underordnad roll inom
nationalekonomin före andra världskriget. Dagens ut-
tömningstakt har emellertid skapat oro bland allmän-
heten och även lett till vissa meningsskiljaktigheter

bland ekonomerna själva.

Något utrymme för tvivel föreligger därför knappast
när det gäller påståendet att det finns olika meningar
bland samhällsmedborgare och ekonomer om vad som är en
klok ekonomisk politik i här berörda avseenden. Detta
innebär att det finns skiljaktiga uppfattningar om
dagens sätt att värdera ändliga resurser (vare sig det
gäller inom ramen för nuvarande strukturella för-
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hållanden eller en ideal konkurrenssituation) har
någon innebörd i ett normativt sammanhang. Vad vi
säkert vet är att en rad välkända ekonomer har
framhållit att dagens värdering av bränslen och
material inte kan rättfärdigas med hänvisning till
kriterier som lämnar framtida generationers
värderingar obeaktade." (Mishan 1980, s 154, min

övers.)

Hur beskrivs då den cost-benefitideologi, som inte
längre bedöms vara föremål för samstämmighet bland
människorna? Mishan pekar på att det är de enskilda
berörda individernas värderingar som räknas och att
dessa summeras för att kunna konstatera om summan av

"benefits" överstiger summan av "costs" eller för att
kunna skilja mellan olika alternativ med avseende på
relationer mellan benefits och costs. Samtidi t på-
pekas att några individer eller grupper kan paverkas
negativt samtidigt som ett projekt totalt sett är
"samhällsekonomiskt lönsamt". I detta läge kan olika
etiska ställningstaganden väljas t ex enligt Pareto-
kriteriet ("om atminstone en person får det bättre
genom en viss förändring utan att någon får det sämre
är förändringen Pareto-optimal"). I de fall där någon
eller några får det sämre uppstår frågan om monetär
kompensation. En lösning kan betraktas som bättre om
de som får det bättre i princip kan kompensera dem som
skulle få det sämre (före kompensationen). Kompensa-
tionens storlek bör svara mot det belopp som krävs för
att vederbörande skall uppleva att den nya situationen
är likvärdig med den som skulle gälla utan förändring-
en.

 

För egen del vill jag framhäva ytterligare två element
i cost-benefitideologin. Det första gäller antagandet
om "monetär reducerbarhet" i samband med summerandet
av alla-slags effekter, dvs att ett komplext mönster
av effekter på ett meningsfullt sätt kan reduceras
till ett endimensionellt tal i monetära termer. Som
jag ser det är detta en illusion, vilken dessutom är
samhällsfarlig.

För det andra finns ett tydligt släktskap mellan cost-
benefitanalysen å ena sidan och den tillväxtfilosofi i
BNP-termer som utsatts för så stark kritik under 70-
och 80-talen. En central fråga i cost-benefitanalysen
är just om samhällets totala produktion kan väntas öka
vid val av visst handlingsalternativ och om ett
alternativ ger ett större tillskott till samhällets
produktion (jfr BNP) än ett annat. Människors liv
värderas enligt "produktionsbortfallsprincipen",
dubbelräkning måste undvikas etc.

Den här gjorda kopplingen mellan GBA-ideologi och
tillväxtideologi i BNP-termer återfinns även hos
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nationalekonomen Leif Johansen (1977) och filosofen
Aant Elzinga (1981). Elzinga behandlar paradigmer och
utvecklingsteorier i relation till biståndsprojekt.
Den neoklassiska paradigmen ställs emot en "beroende-
paradigm" och en "själv-tillits paradigm"
2).

(se tabell

Tabell 2. Paradigmer i debatten om bistånd till ut-
vecklingsländer. Cost-benefitanalysen bedöms
vara kopplad till traditionella föreställ-
ningar om ekonomisk tillväxt i BNP-termer
inom ramen för en neoklassisk paradigm.

 

 

 

Källa: Elzinga 1981, s 18.

Neoklassisk Beroende- Själv-tillits
paradigm paradigm paradigm

Utvecklings- Neoklassiska Center-peri- Teori om en
teori tillväxtteo- feri teorin sammanhängan-

rier i BNP- om underut- de samhälls-
termer veckling ekonomisk

kulturell ut-
veckling som
inbegriper
hög grad av
egenkontroll

därtill Cost-bene- Globala eko- Kombination
kopplad be- fitanalysens nomiska kri- av ekono-
slutsunder- effektivi- terier på miska, socia-
lagsstrategi tetskriteri- makronivå la, kulturel-

um la och poli-
tiska kriter-
ier på mikro-
och makronivå

Metodideal, utredarroll och politikerroll

 

Cost-benefitanalysen liksom Vägverkets reviderade
variant av denna metod svarar mot ett traditionellt

 

metod- och utredarideal (jfr tabell 3). Analysen
syftar till att utpeka det bästa eller "optimala"
handlingsalternativet. Utredaren pekar ut den bästa

 

lösningen och väntar
erna skall acceptera
förväntar sig alltså
ses som ett neutralt verktyg,

sig att beslutsfattarna/politik-
metoden och dess resultat. Man

att cost-benefitanalysen skall
vars resultat är rätt-

vist, rimligt e d. Eventuellt tänker man sig att
enskilda politiker för sitt ställningstagande lägger
till vissa synpunkter mot bakgrund av remissinstanser-

 

nas yttranden,
maktförhållanden.
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Tabell 3. Vägverkets metod svarar mot ett traditio-
nellt metodideal. Alternativet är ett "mer

 

 

demokratiskt" metodideal.

Utredarroll Politikerroll

Traditionellt Optimering med Politikern förvänt-

metodideal hjälp av "neu- as acceptera metod-
tral" metod. en och dess resul-
Bästa alternativ tat (ev med tillägg
rekommenderas av ytterligare hän-

syn)

Ett mer "demo- Allsidig belys- Varje politiker
kratiskt" me- ning av valsitua- prövar de enskilda
todideal tionens karaktär handlingsalternati-

Självklart finns det valsituationer
samhällsnivå där stor samstämmighet

eftersträvas.

Villkorliga slut-
satser

vens effektprofil
mot den egna värde-
ringsmässiga (ideo-
logiska) profilen,
inklusive riskfilo-
sofi m m

i företag och på
0

rader om vad som

är en lämplig målfunktion vid Optimering. Men om sam-
stämmighet om de värderingar som skall ligga till
grund för väljandet inte föreligger blir det orimligt
att hålla fast vid en optimeringsfilosofi. Optimering
innebär i sådana fall att man tar parti för de
grupper, inklusive politiker, vilka har mål som över-

ensstämmer med dem som finns inbyggda i den valda
målfunktionen. Ovriga individer och grupper kan med
rätta känna sig manipulerade.

När det gäller det stora flertalet av de ärenden som
utreds av vägverket torde optimeringsfilosofier vara
orealistiska.

tydliga konflikter mellan olika intressen.
Dessa ärenden kännetecknas nämligen av

Det kan

handla om konflikter mellan bevarandeintressen (natur-
jordbruk etc) å ena sidan och

exploateringsintressen å den andra (nya vägar, bättre
teknisk standard, bebyggelse i anslutning till nya
transportsystem). Olika kommersiella intressen kan stå
emot varandra. Markägare och boende längs en ny över-
vägd sträckning kan ha andra intressen än markägare

vård, kulturvård,

och boende längs en befintlig sträckning. Skatte-

betalarna är inblandade genom att olika alternativ
innebär olika anläggnings- och driftskostnader osv.

I allmänhet handlar det sålunda om tämligen komplexa
konflikter mellan olika intressen.
l gynnar vissa intressen och missgynnar andra jämfört
med ett nollalternativ, dvs oförändrade vägförhållan-
den. Väljes istället alternativ 2 får vi en annan bild
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av vilka intressen som gynnas respektive missgynnas. I
sådana lägen framstår det som orealistiskt att åberopa
någon form av entydig målfunktion för rangordning av
handlingsalternativen ur samhällets synpunkt. Det
finns helt enkelt inget allmänt godtagbart sätt att
kvitta olika effekter och intressen mot varandra. Den
konventionella cost-benefitanalysen duger ej i detta

avseende och Vägverkets variant av reviderad CBA är
ännu sämre eftersom man laborerar med något slags

nationella genomsnittspriser och nonchalerar de i
varje sammanhang berördas betalningsvilja.

Vilket är då alternativet till det traditionella
metodidealet? Som jag ser det kan man såsom alternativ
tala om ett "mer demokratiskt" utredarideal (jfr
tabell 3). Man bör inom vägverket och andra myndig-
heter inse att tjänstemännen inte gärna kan vara
experter på samhälleligt korrekta värderingar. Däremot
bör de vara lyhörda inför de värderingar som finns hos
olika grupper i samhället. Vägverkets och dess
tjänstemäns uppgift är istället att belysa de enskilda
valsituationernas karaktär på ett allsidigt sätt, dvs
så att människor och grupper med olika värderin ar,
ideologier etc kan uppfatta beslutsunderlaget sasom
relevant och användbart.

I de flesta fallen av beslutsfattande på samhällsnivå
är det politiker som skall bära ansvaret för de beslut
som fattas respektive ej fattas. Det är därför poli-
tikernas värderingar och ideologier som bör ligga till
grund för rangordning och val av alternativ. Flertalet
beslutsfattande församlingar innefattar ett flertal
politiker som dessutom tillhör olika partier. De är
valda med hänsyn till av människorna upplevda skillna-
der i värderingar och ideologisk profil.

Enligt detta "demokratiska" metodideal gäller det för
varje politiker att pröva den egna ieologiska profilen
mot varje handlingsalternativs effektprofil, inklusive
förekommande osäkerhet m m. Politikerna kan väntas
välja det handlingsalternativ som bäst överensstämmer
med de egna värderingarna om en positiv samhällsut-
veckling (jfr tabell 3).

"Mekaniserad etik" eller ideologisk öppenhet

Varje val mellan ömsesidigt uteslutande handlings-
alternativ som påverkar flera samhällsmedborgare har
en etisk och värderingsmässig innebörd. En ny sträck-
ning för en väg mellan två geoqrafiska punkter innebär
jämfört med den gamla att vissa parter gynnas och
andra missgynnas.
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Sådana valsituationer kan antingen hanteras på ett mer
mekaniskt sätt där man hänvisar till en matematisk
målfunktion som gör anspråk på allmängiltighet, rätt-
visa etc eller med metoder som karaktäriseras av etisk
och ideologisk öppenhet.

Vill man undvika att aktualisera de etiska och
ideologiska frågorna väljer man den förra lösningen,
dvs en matematisk målfunktion som sägs möjliggöra en
"sammanvägning" av alla slags effekter och intressen.
Det blir då fråga om ett slags "mekaniserad etik". Den
etiska problematiken reduceras till en fråga om att ta
fram rätt data, använda rätt priser och använda rätt
dataprogram eller tabell. Etik blir en fråga om att
"räkna rätt" i endimensionella termer, att ej dubbel-
räkna m m.

Vägverket går för närvarande den mekaniserade etikens
väg och strävan förefaller vara att ytterligare minska
utrymmet för etiska ställnin staganden vid sidan om
mekaniken. Man sätter pris pa buller och vill helst
sätta pris på luftföroreningar osv.

Att vägverket valt denna väg är på intet sätt
förvånande. Inom vägverket finns sedan länge en
ingenjörsmässig tradition. Förhållandet att matematik,
räknestickor och datorer kunnat användas framgångsrikt
i vägbyggnadstekniska sammanhang har kanske lett till
förväntningar om att samma typ av hjälpmedel skall
kunna lösa etiska och ideologiska konflikter. Andra
faktorer som säkerligen har bidragit till denna ut-
veckling är datateknikens och datorernas generella
frammarsch i samhället och den neoklassiska national-
ekonomiska teorins fasta grepp om några nyckelpersoner
inom vägverket.

Valet av metod torde också spela en väsentlig roll för
Vägverkets och dess tjänstemäns makt gentemot enskilda
människor (t ex fastighetsägare) och grupper i sam-
hället liksom i relation till andra myndigheter. Genom
att åberOpa beräkningar av samhällsekonomisk effekti-
vitet kan man köra över alla dem som inte kan genom-
skåda de förenklingar eller snarare verklighetsför-
vanskningar som detta effektivitetsbegrepp vilar på.
Och de som förstår vad det handlar om befinner sig i
en omvärld där andra är mer eller mindre indoktri-
nerade till att tro på cost-benefitanalys eller på en
övergripande nivå till att tro på "storebror" när han
talar via våra myndigheter.

En sådan beskrivning av cost-benefitanalysen Som ett
verktyg för maktutövning gentemot omvärlden är
troligtvis inte helt rättvis eftersom det säkert finns
en del duktiga, ansvarskännande och lyhörda tjänstemän
inom vägverket. Men dessa tjänstemän finns i så fall
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trots snarare än tack vare cost-benefitanalysen. Med
andra metoder torde möjligheterna till lyhört och
ansvarigt beteende öka avsevärt.

Istället för ideologisk slutenhet bör vägverket alltså
satsa på ideologisk öppenhet. Detta innebär en annor-

lunda roll för datorer och andra hjälpmedel. Det inne-
bär också en omprövning när det gäller sätt att se på
demokrati i vägplaneringen.

Cost-benefitanalysens ekonomibegrepp. Förlegad monetär
kvittningsfilosofi

 

Penningen är ett utmärkt och oumbärligt hjälpmedel i
vår moderna ekonomi. Penningmässiga (monetära) effek-
ter är också viktiga i flertalet fall av samhälleligt
beslutsfattande. Vid jämförelse mellan olika hand-
lingsalternativ måste försök göras att ta fram en bild
av hur olika parter gynnas eller missgynnas i monetärt
avseende. Med pengar kan man vidare i en del fall
kompensera den som tvingas släppa till mark för en ny
väg, en kraftledning e d.

Men av detta följer inte att alla slags effekter och
intressen alltid på ett meningsfullt sätt kan redu-
ceras till endimensionella monetära tal för att kvit-
tas mot varandra i en summeringsprocedur. När sådana
förfaringssätt används i samband med komplexa och
konfliktartade beslut på samhällsnivå finns anledning
att tala om "monetär reduktionism". Jag vill t o m
hävda att en sådan monetär reduktionism är samhälls-
farlig i många sammanhang. '

När nya vägar byggs på jordbruks- eller skogsmark så
innebär detta i allmänhet ett irreversibelt ingrepp.
Hur hanteras sådana irreversibla ingrepp i den "sam-
hällsekonomiska" CBA-kalkylen? Svaret torde vara att
de beaktas såsom en delpost i de monetära anläggnings-
kostnaderna för vägen. Motsvarande gäller för grus som
kanske hämtas från grustag längs vägsträckningen.

Energimässigt drivs bilismen f n av icke-förnybara
naturresurser (jfr citat av Mishan enligt ovan). Hur
återspeglas detta i CBA-kalkylen? En kortare väg torde
ge lägre fordonskostnader vid antaganden om oförändrad
trafikmängd. Fordonskostnaden ses som en monetär före-
teelse och därmed som något kvittbart. Literpriset på
bensin blir den etiska värdering som matas in i kal-
kylen.

Idag anser många experter att bilismen är en hov i
försurnin sdramat via koloxider och kväveoxider. Hur
beaktas sadant i GBA-kalkyler? Hur beaktas förore-
ningar från bilismen i tätorter med åtföljande hälso-
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effekter? Försurningseffekter och hälsoeffekter är
delvis irreversibla eller svåra att vända. Tyvärr
växer dessa problem med ökad bilism.

Vad har vägverket gjort för att påskynda övergången
till katalytisk avgasrening? Kan ett eventuellt
ointresse förklaras av den reduktionistiska filosofi
som finns inbyggd i CBA-kalkylen?

Bilismens bidrag till försurningen kan kosta miljard-
belopp i monetära termer för andra parter, t ex genom
skador och utebliven tillväxt avseende skog. Sådana
belopp är relevanta såsom element i en totalbedömning
(vilket inte är detsamma som att hävda att de på ett
meningsfullt sätt kan adderas till alla andra monetära
kostnader och intäkter).

Hur är det med naturvårdens och kulturvårdens
intressen? Även dessa kan behändigt köras över i en
GBA-kalkyl. Liksom ovan handlar det om irreversibla
effekter där etiken i förhållande till framtida
generationer sällan lyfts fram på ett tydligt sätt.

Sammantaget framstår GBA-metoden eller Vägverkets
variant av densamma som ett effektivt sätt att
kamouflera en serie irreversibla effekter. Bilismen
framstår som allmänt attraktiv och de motstående
intressena som sekundära och kvittningsbara. Visst
nämner man fornlämningsområden men dessa klaras av med
tillägg såsom "utgrävning erfordras" under rubriken
"övriga effekter". (Under samma rubrik fann jag för
övrigt den obetalbara meningen "Risk för luftförore-
ningar bedöms ej föreligga", Hansson 1984, bilaga med
exempel avseende riksväg 25, delen förbi Trekanten.)

Exemplen visar att den reduktionistiska monetära
kvittningsfilosofin bör ersättas av ett holistiskt
tänkande. Det gäller att beskriva helheten av monetära
och icke-monetära effekter. Varje marknadstransaktion
eller annat skeende bör studeras såväl med avseende på
monetära som icke-monetära aspekter. De icke-monetära
resursförändringarna t ex olika irreversibla effekter
måste tydliggöras. Att beakta alla slags effekter
genom prissättning är omöjligt så snart man inser att
det ej finns några korrekta priser att åberopa.

Kort om positionsanalysen

Vi som debatterar olika metoder är alla själva parter

i målet. För egen del har jag "vested interests" i
positionsanalysen (1973, 1981). Utrymmet tillåter ej
någon längre beskrivning av metoden men en antydan kan

goras.
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I de flesta valsituationer berörs en rad olika parter
eller intressenter. Var och en av dessa parter kan
uppfatta "problemet" på sitt sätt, dvs vi har att göra
med en rad problembilder. Dessa olika sätt att se på
ett problem inklusive, intressenternas idéer om tänk-
bara handlingsalternativ bör redovisas (gärna i oför-
vanskad form) i analysens inledningsskede.

Det holistiska och flerdimensionella ekonomi- och
resursbegrepp som ovan har antytts utgör en annan

komponent i positionsanalysen. Vidare är beskrivningar
i icke-monetära tillstånds- eller positionstermer
relevanta om man vill lyfta fram irreversibla effek-
ter, förändringar i handlingsfrihet o d.

Identifiering av alla påverkade system, s k system-
tänkande, är ett sätt att lyfta upp analysen på
sektorövergripande nivå där transportfrågor ses i
relation till andra samhälleliga och privata verksam-
heter. Identifieringen av de aktiviteter/verksamheter
som påverkas olika beroende på valt alternativ blir
slutligen en utgångspunkt för antaganden om målrikt-
ning i samband med varje aktivitet och därmed beskriv-
ning av berörda intressen. Handlingsalternativen pre-
ferensordnas sedan i relation till varje intresse i en
matris med handlingsalternativen som kolumner och
intressena som rader. Alternativa etiska eller ideo-
logiska utgångspunkter diskuteras därefter med därtill
hörande villkorliga slutsatser.

Handlingsalternativens substantiella innebörd kommer
på detta sätt i centrum. Det blir frågan om att "tänka
efter före" och veta vad man gör i relation till
människor och miljö vid val av respektive handlings-
alternativ. Etiken i valsituationen med olika
intressekonflikter tydliggörs istället för att kvittas
bort med hänvisning till något som vetenskapen sägs
rutpeka som korrekta värderingar. Vetenskapen kan bidra
med att artikulera etiska valsituationer men veten-
skapen och dess företrädare kan knappast göra anspråk
på att känna till eller företräda de rätta värdering-

arna.

 

Den fortsatta metoddebatten

Det är glädjande att notera att positionsanalysen och
liknande metoder då och då förs fram som tänkbara
alternativ till Vägverkets nuvarande metod (Hansson
1984). En bedömning som då ofta görs är att positions-
analysen kan tänkas komma till användning som en
kompletterande metod i vissa mer komplexa valsitua-
tioner. Metoden sägs dock ej lösa Vägverkets problem
eftersom man måste kunna fördela budgetmedel över hela
landet enligt ett slags rättviseprincip.
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Självfallet är det bra med rättvisa i ett nationellt
perspektiv men sådan rättvisa kan enligt min mening ej
reduceras till enkla räkneoperationer i penningmässiga
termer. Istället bör man arbeta med allsidiga effekt-
beskrivningar och schablonregler som kan godtas och
förändras av politiker.

I Lars Hanssons senaste dokument (1984) finns en klar
insikt om att vissa etiska problem t ex fördelnings-
effekter och miljöeffekter som drabbar framtida gene-
rationer ej behandlas på ett tillfredsställande sätt
inom ramen för Vägverkets planeringssystem. Mot bak-
grund härav skissar Hansson ett förslag till en speci-
ell "samhällsanalys" såsom ett tillägg till CBA-ana-
lysen. Detta innebär att skillnaderna 1 sätt att se på
dessa problem mellan exempelvis Lars Hansson och mig
har reducerats. Samtidigt gäller emellertid att posi-
tionsanalysen inte längre kan ses som mer komplicerad
än en cost-benefitanalys plus samhällsanalys enligt
Hanssons skiss. Jag tror vidare att goda förutsätt-
ningar finns för att positionsanalysen skall kunna
vidareutvecklas tll ett standardiserat förfarande för
Vägverkets speciella syften. Men för att påbörja en
sådan process krävs ett visst mod att bryta med idag
förhärskande tankar och doktriner.

Slutord

Sedan början av 1970-talet har en rad metoder för ut-
formning av beslutsunderlag utvecklats såsom alterna-
tiv till den konventionella cost-benefitanalysen (se
t ex Söderbaum l984a). Metoddebatten har varit livlig
inom olika områden såsom bebyggelse- och markanvänd-
ning (där man t ex talar om Lichfields och Hills an-
satser transportplanering, hälsovård (där Ashfords
trade-off analys inom arbetsmiljöområdet exemplifierar
en disaggregerad ansats, se Söderbaum l984b) miljövård
(där Environmental Impact Statements, EIS exemplifi-
erar en disaggregerad ansats) projektvärdering i sam-
band med u-landsbistånd osv. En slutsats som man kan
dra av debatten är att konventionell CBA förlorat mark
till de alternativa metoderna.

I denna uppsats har jag främst diskuterat ett av al-
ternativen till konventionell CBA, nämligen positions-
analysen eftersom jag för egen del har mest erfarenhet
av den metoden. Det som idag förefaller viktigast för
metodutvecklare inom vägverket och politiker som har
inflytande över vägverket (finns dom?) är emellertid
att ta ställning i frågan om metodideal. "What direc-
tion is forward?" Skall man fortsätta och förfina
metodiken i den gamla riktningen eller vända blicken
mot de mer disaggregerade metoderna? Hur kan i så fall
uvecklingsarbete bedrivas inom detta senare område?
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TRAFIKGRENARNAS KOSTNADSANSVAR OCH KONKURRENSKRAFT

Lars Hansson

Forskningsledare
TEM, Lunds Universitet

1. INLEDNING

Vägtrafikens statliga budgetbalans för 1982/83 innebar
ett överskott på drygt 4 miljarder kronor, medan järn-
vägstrafikens visade ett underskott på närmare 3 mil-
jarder kronor. Skillnaden är iögonfallande. En omedel-
bar och helt naturlig fråga är om detta medför att
"betingelser skapas för en samhällsekonomiskt riktig
utveckling och fördelning av transportarbetet", vilket
är en utgångspunkt för trafikpolitiken.

Transportmarknaden är en verksamhet som i stor ut-
sträckning bedrivs i konkurrens mellan de olika trafik-
grenarna. Normalt för sådana aktiviteter är att kost-
naderna skall betalas av dem som utnyttjar respektive
tjänster. Utifrån detta perspektiv ligger det nära
till hands att dra slutsatsen att utfallen av budget-
balanserna ovan medför en snedvridning av konkurrensen,

och därmed en felaktig fördelning av transportarbetet.
Marknadens kostnadsansvar ger denna information.
Transportmarknaden är emellertid inte en marknad
vilken som helst. Det är bl a av denna anledning som
statsmakterna bedriver en särskild trafikpolitik.
Kostnadsansvaret utifrån statliga budgetbalanser måste
därför tolkas med många reservationer.

Kostnadsansvaret i trafikpolitiken är inget självklart
begrepp. Mångfalden i begreppet framgår såväl av de
trafikpolitiska besluten som av den omfattande debat-
ten om konkurrensneutralitet mellan de olika trafik-
grenarna. I princip kan man skilja på två olika grup-
per av frågeställningar:

(i) Vilka samhällsekonomiska kostnader och intäkter
ger de olika trafikgrenarna upphov till?

(ii) Vilka kostnader skall trafikgrenarna betala
samt hur skall de betalas?

Vissa av statens budgetutgifter för järnvägstrafik bör
närmast betraktas som köp av tjänster i stället för som
subventioner. I detta sammanhang är det ingen skillnad
om staten köper järnvägstjänster från SJ eller vapen
från Bofors. (Vi bortser här ifrån att köpet av SJs
tjänster är ospecificerat. Genom att hela underskottet
på trafiksvaga järnvägar ersätts, har inte SJ - vilket
bl a 1981 års separatredovisningssakkunniga påpekat -
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några direkta incitament att öka sina intäkter och
minska Sina kostnader för detta bannät.) Båda före-
tagen agerar på vanliga företagsekonomiska villkor.
På samma sätt kan t ex en del av vägutgifterna ses
som arbetsmarknadspolitiska åtgärder och borde rätte-
ligen redovisas som en utgift för AMS i stället. Vissa
av samhällets kostnader redovisas å andra sidan inte
som budgetutgifter. Samtidigt som vi konsumerar trans-
porter producerar vi luftföroreningar, buller, olycks-
risker m m. Dessa bör däremot i princip ingå i kost-
.nadskalkyler över trafikgrenarnas kostnadsansvar.

Listan över vad som är och inte är relevanta företags-
ekonomiska och samhällsekonomiska kostnader kan göras
lång. Från teoretiska samhällsekonomiska utgångspunkter
är analysen relativtproblemfri. Till stor del gäller
frågan att kostnadsberäkna trafikens externa effekter.
De empiriska beräkningarna av effektsamband och värde-
ringar är emellertid många gånger svåra. Rent allmänt
torde dock genom vedertagna samhällsekonomiska kostnads-
begrepp och värderingar såväl vägtrafikens plussaldo
som järnvägstrafikens minussaldo minska.

De principiella grunderna för att beräkna samhälls-
ekonomiska kostnader och intäkter har alltmer vunnit
terräng i trafikdebatten. Värderingen av samhällseko-
nomiska kostnader för trafikolyckor är ett bra exempel
på detta. Däremot är uppfattningarna om vilka kostnader
som trafikgrenarna skall betala fortfarande mycket olika.
Detta gäller särskilt den av nationalekonomer omhuldade
principen om marginalkostnadsprissättning, en princip
som numera är rättesnöre för trafikpolitiken. Den tes
som framkastas i det följande är att marginalkostnads-
prissättning generellt sett inte är ett tillräckligt
villkor för Optimal samhällsekonomisk trafikutveckling.
På denna punkt synes slutsatsen avvika från vad som är
gängse uppfattning i den samhällsekonomiska analysen
av trafikpolitiken.

2. TRAFIKGRENARNAS KOSTNADSANSVAR

2.1 Det trafikpolitiska kostnadsansvaret

 

De senaste decenniernas trafikpolitik har utformats av
två omfattande utredningar med efterföljande riksdags-
beslut: 1953 års trafikutredning som följdes av 1963
års trafikpolitiska beslut samt 1972 års trafikpoli-
tiska utredning som föregick 1979 års trafikpolitiska
beslut. Gemensam utgångspunkt för trafikpolitiken
under denna period har varit "att skapa betingelser
för en samhällsekonomiskt riktig utveckling och fördel-
ning av transportarbetet". Frågan om trafikgrenarnas
kostnadsansvar har därvid varit av särskild betydelse.
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I lââå_å§§_22â§2599li§iêäê_ês§lgä betonades fri konkur-
rens på lika villkor samt full kostnadstäckning för
varje trafikgren. Tanken bakom dessa krav är att fri
konkurrens (normalt) styr resursanvändningen till de
områden därckuiger störst sammanlagd nytta. Trafik-
företag erbjuder sina respektive transporttjänster
vilka konsumenterna har att välja mellan. Priserna
informerar om den resursförbrukning som görs samt om
den nytta som konsumenterna har. Om de olika trafik-
grenarna konkurrerar på samma villkor, dvs ingen verk-
samhet gynnas genom subventioner eller att en konkur-
rent "överbeskattas", kommer trafikens resursåtgång
(kostnader) och transportkonsumenternas värderingar
(försäljningsintäkter) att bestämma trafikgrenarnas
omfattning.

I låZâ_åE§_EEê§lEEQliEiêäê-ê§§lEE ges kostnadsansvaret
en väsentligt annorlunda tolkning. Denna omprövning
motiverades redan i direktiven till 1972 års trafik-
politiska utredning, där man menade att fullt kostnads-
ansvar "kan få till följd antingen att samhällsekono-
miskt motiverade investeringar inom en trafikgren inte
kommer till stånd eller att deras finansiering fram-
tvingar en avgiftsnivå som leder till att investeringarna
inte effektivt utnyttjas". I utredningen kostateras att
"trafikavgifter baserade på de samhällsekonomiska margi-
nalkostnaderna är en viktig princip för att uppnå sam-
hällsekonomisk effektivitet vid ett decentraliserat

beslutsfattande".

I regeringens proposition om en ny trafikpolitik ges
en sammanfattande beskrivning av synen på kostnadsansvar,
när föredragande kommunikationsministern anför följande:

"Jag ansluter mig därför till trafikpolitiska ut-
redningens förslag att det strikta trafikgrensvisa
kostnadsansvaret enligt 1963 års riktlinjer bör
slopas för vägtrafiken och järnvägstrafiken och
att det totala avgifts- och skatteuttaget från
trafikanterna i princip prövas fritt med hänsyn
till alternativa finansieringsmöjligheter och
till bl a de finanspolitiska, fördelningspoli-
tiska och regionalpolitiska konsekvenserna. Jag
delar också uppfattningen att de rörliga avgif-
terna bättre skall anpassas till beräknade sam-
hällsekonomiska marginalkostnader."

2.2 Det samhällsekonomiska kostnadsansvaret

1979 års trafikpolitiska beslut innebär att man inte
ser budgetbalanser för vägtrafik och järnvägstrafik
som trafikpolitiskt intressanta utan snarare utifrån
fördelningspolitiska aspekter m m. I samband härmed
används termen "kostnadsansvar" för det samhällsekono-
miska marginalkostnadsansvaret, medan de totala avgif-
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'ter.och skatter som levereras in frikopplas från sam-
hällets totala kostnader utan i stället fastställs
genom en politiskt betingad "betalningsskyldighet".
Denna uppdelning av kostnader och kostnadsansvar synes
helt stå i överensstämmelse med de synsätt som national-
ekonomer av facket traditionellt framfört i trafikeko-
nomiska analyser.

Arvidsson (1973) anför i en synnerligen kritisk artikel
över 1953 års trafikutredning (TU) beträffande fullt
kostnadsansvar följande:

"Det (är) långt ifrån självklart att det över
huvudtaget går att hitta några rationella skäl
för kostnadsansvar i TUs mening (och liknande
restriktioner), men om detta är möjligt, måste
rimligtvis skälen ha att göra med hänsyn till
fördelningen av inkomst eller välfärd mellan
individerna."

Bohm (1973) påpekar att "generation efter generation
av nationalekonomer har framhållit att en prissättning
i syfte att undvika samhällsekonomiskt slöseri måste
bygga på marginalkostnaderna och att transportområdet
inte är något undantag härvidlag". Bohm menar att det
är svårt att se hur vägtrafikens totala kostnader
skulle ha betydelse för uppnående av samhällsekonomisk
effektivitet. Från åtgärdssynpunkt är det "ointressanti
... huruvida bilismen betalar mer eller mindre än sina
totala kostnader". '

I Vägkostnadsutredningen, vars analys bygger på gedigen
nationalekonomisk grund, sägs att kravet på full kost-
nadstäckning saknar anknytning till effektivitetsmål:
"Prissättningsproblemet, sett från ren effektivitets-
synpunkt, gäller vilka konsekvenser av trafikanternas
val och därmed vilket slags marginalkostnader, som är
relevanta i sammanhanget".

Svenska Vägföreningen lät 1973 den engelske national-
ekonomen Ralph Turvey, internationellt erkänd expert
på taxesättning av offentliga tjänster, utföra en sär-
skild utredning med utgångspunkt från Vägkostnadsut-
redningens direktiv. Liksom ovan konstaterar han att

det finns två olika sätt att angripa kostnadsbegreppet.
Det första problemet är hur mycket skatt vägtrafikan-
terna totalt skall betala. Det andra problemet är vilka
skatter och intäkter som måste betalas för att bilägar-
nas marginalkostnader skall motsvara samhällets margi-
nalkostnader: l'Det första av dessa problem gäller poli-
tik ... Det andra problemet är däremot tekniskt eller
vetenskapligt".

Nationalekonomernas generella slutsatser om kostnads-
problematiken, varav citaten ovan bara är ett axplock
från några synnerligen "tunga" referenser på området,
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synes ge ett massivt stöd för 1979 års trafikpolitiska
kostnadsansvar. Detta är också en slutsats som Hansson
(1980, 1982) drar i sina tidigare arbeten: "Genom att
riksdagen 1979 antog en ny trafikpolitisk proposition
ökar möjligheterna att uppnå en 'tillfredsställande
transportförsörjning'. Visserligen har den praktiska
politiken p g a knappa offentliga resurser inte för-
ändrats i nämnvärd omfattning, men det första och
mycket viktiga steget har tagits; en ökad förståelse
för de samhällsekonomiska problemställningarna".
Denna slutsats torde vara riktig vad avser trafik-
politikens utvidgning av kostnadsansvarsbegreppet
från 1963 års budgetmässiga kostnader till samhälls-
ekonomiska kostnader, medan den starkt kan ifråga-
sättas för 1979 års beslut att betalningsskyldigheten
(fullt kostnadsansvar) endast är av fördelningsmässig
betydelse.

3. PRINCIPEN OM MARGINALKOSTNADSPRISSÄTTNING

Den infrastruktur i transportapparaten som vi har i
form av järnvägar, landsvägar, vattenleder, hamnar,
flygplatser m m utnyttjas bäst om enbart de samhälls-
ekonomiska marginalkostnaderna debiteras transport-
konsumenterna vid val av transportmedel. Detta är
en gammal princip i samhällsekonomisk teori. Redan
Knut Wicksell (1851-1926), på sin tid en av Världens
mest framstående nationalekonomer, kommenterade kost-
nadsansvaret på följande sätt: "Varje brev, varje
telegram, varje järnvägskolli som förblir obefordrat,
varje resa som uraktlåtes, emedan man för ifråga-
varande tjänst begär mer än den kostnadsökning som den
i och för sig föranleder, utgör faktiskt ett olöst
samhällsekonomiskt problem, som skulle kunna lösas
och som borde lösas rationellt".

Marginalkostnadsprissättning diskuteras ofta utifrån
det enkla fallet med en bro. Detta är ett klassiskt
exempel som analyserades av den franske järnvägs-
ingenjören J Dupuit så tidigt som 1844. Han exempli-
fierar sina resonemang om samhällsnytta bl a på föl-
jande sätt: Hur stor nytta har vi av en bro som utan
avgift innebär att 2 080 000 personer per år utnyttjar
den? Antag att en broavgift på 1 kr (eg 1 centime)
skulle reducera antalet personer med 330 000, att en
broavgift på 2 kr reducerar med ytterligare 294 000
personer osv enligt tabellen nedan. Låt oss för enkel-
hetens skull antaga att de förra har en nytta av bron
motsvarande 1 kr, de senare 2 kr. Den totala nyttan
uppgår således till 10,2 mkr per år.

Om en broavgift på t ex 5 kr införs, kommer bron enbart
att utnyttjas av de som har en nytta på 6 kr, 7 kr osv.
Detta är 770 000 personer som får en sammanlagd "brutto-
nytta" på 6,6 mkr. "Nettonyttan" är den nytta man upp-
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lever efter det att broavgiften erlagts. Intäkten för
brohållaren är 770 000 x 5 kr = 3,85 mkr. Mellanskillna-
den, dvs vad man maximalt hade varit beredd att betala
utöver vad man faktiskt betalar, är 2,75 mkr. Denna
"nettonytta" kallas i samhällsekonomisk analys för kon-
sumentöverskott.

  

 

 

Antal personer som avstår Nytta av
Broavgift från att-utnyttja bron bron

1 kr 330 000 330 000 kr
2 kr 294 000 588 000 kr
3 kr 260 000 780 000 kr
4 kr 228 000 912 000 kr
5 kr 190 000 990 000 kr
6 kr 170 000 1 020 000 kr
7 kr 144 000 1 008 000 kr
8 kr 120 000 960 000 kr
9 kr 98 000 882 000 kr

10 kr 78 000 780 000 kr
11 kr 60 000 660 000 kr
12 kr 44 000 528 000 kr
13 kr 30 000 390 000 kr
14 kr 18 000 252 000 kr
15 kr 8 000 120 000 kr

2 080 000 10 200 000 kr

En broavgift på 5 kr innebär att de tillsammantaget
1 310 000 personer som värderar brons nytta till
respektive 1 kr, 2 kr, 3 kr, 4 kr och 5 kr inte kommer
att använda bron. Detta innebär att samhället (vi alla
tillsammantaget) går miste om en nytta på 3,6 mkr. Ju
högre broavgiften är, desto mindre nytta får samhället
av bron. I figur 1 illustreras detta grafiskt.

I 1972 års trafikpolitiska utredning klargörs proble-
matiken kostnadsansvar och samhällsekonomi utifrån ett
rabattförsök som SJ genomförde i Norrland under en 15-
månadersperiod 1969/70. I en situation med överkapaci-
tet sänkte SJ priset från i genomsnitt 163 kr till
130 kr. Genom detta ökade antalet resor från 27 600
till 33 300. För SJs del innebar det minskade biljett-
intäkter på 170 000 kr, dvs ettförsämrat kostnadsan-
svar. Från en samhällsekonomiSk utgångspunkt innebar
det emellertid ett bättre resursutnyttjande (se figur 2).

Utan några direkta merkostnader för SJ tillkom 5 700
resor som i genomsnitt värderades till 146,50 kr
(betalningsviljan lägst lika med det aktuella priset
och högst lika med det tidigare priset), vilket inne-
bar en sammanlagd extra nytta på 835 000 kr. Ur fördel-
ningssynpunkt innebar prissänkningen en förbättring
för de tidigare resenärerna på 910 000 kr (27 600 x
33 kr) och de nytillkommande på 95 000 kr (5 700 x
mellanskillnaden av betalningsvilja och faktisk betal-
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Broavgift (kr)
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Konsumentöverskott

Brointäkter vid en
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3,85 mkr

 

770 000 2 080 000

Figur 1 Illustration av Dupuits bro med en poten-
tiell samhällsnytta på 10,2 mkr. Konsument-
överskottet ökar med 3,6 mkr vid en nolltaxa

Biljettpris

A

    

  

Ökning i samhälls-
nytta (konsument-
överskott) vid pris-
sänkning då överskotts-163 - - - - - - _ _ _ _ _...._

kapacitet föreligger

130 -----------_-

Antal
resenärer  

 

;Huang

27 60 33 300

Figur 2 Effekterna av en prissänkning för SJ vid
överkapacitet (Norrland 1969/70). Konsument-
överskottet ökar med 835 000 kr då den till-
gängliga kapaciteten utnyttjas bättre
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ning, dvs 146,50 - 130 = 16,50 kr), medan SJ värderade
det som ett företagsekonomiskt minus enligt ovan på
170 000k1u Totalt erhåller Vi som tidigare + 835 000 kr,
ett belopp som kan tolkas som en "ökning av kakans stor-
lek", dvs att vi gemensamt utnyttjar en resurs bättre.

Med ett principresonemang enligt exemplen ovan ligger
det nära till hands att man enbart bör utgå från ett
marginalkostnadsansvar som grund för avgiftsuttagen i
trafikpolitiken. Det trafikpolitiska beslutet att av-
lasta SJ en viss del av sina kapitalkostnader för ban-
nätet, i syfte att ge SJ möjlighet att anpassa priserna
inom persontrafiken i riktning mot marginalkostnaderna
- förefaller befogade. Sanningen är emellertid mer
komplicerad än så!

4. MARGINALKOSTNADSPRISSÄTTNING I PRAKTIKEN

Marginalkostnadsprissättning kan analyseras från två
utgångspunkter: Först kan det diskuteras hur relevant
principen egentligen är. Därefter kan man fråga sig om
man överhuvudtaget kan dra några ä priori slutsatser
om att staten bör finansiera vissa "fasta kostnader"
på transportmarknaden.

4.1 Relevansen av marginalkostnadsprissättning

Förutsättningarna för marginalkostnadsprissättning som
rättesnöre i trafikpolitiken är begränsade. Axiomatiskt
gäller de endast under följande villkor:

(a) allt utnyttjande av transportinfrastruktur debi-
teras med marginalkostnader

(b) inga externa effekter förekommer

(c) alla skatter och avgifter som motiveras enligt
betalningsskyldigheten utdebiteras som "klump-
summor", dvs de ger inga snedvridande incita-
ment

Ingen av dessa förutsättningar är uppfyllda i verklig-
heten. Det innebär att rekommendationer om prissätt-
ningsnormer får göras utifrån ett "second-best" per-
spektiv, med hänsyn till att andra aktiviteter pris-.
sätts samhällsekonomiskt felaktigt. Det är då inte
längre säkert att man uppnår en sammanlagd bättre sam-
hällsekonomi genom att åtgärda en enskild marknads-
imperfektion. Den minskade störningseffekten i ett
avseende kan motvägas av en ökad störning i ett annat
avseende. *
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Problematiken kan illustreras utifrån ett aktuellt
exempel: en fast broförbindelse över Öresund. Vid 1983
års översyn av öresundsförbindelser (Ds K 1983:2) utgår
man, i det som torde kunna betraktas som mest sannolika

alternativet, från att en broavgift på 850 kr tas ut
för tyngre lastbilar. Om avgiften sänktes till hälften
skulle antalet tunga lastbilar som utnyttjar bron öka
från 135 000 till 180 000 per år. Dessa tillkommande
45 000 fordon skulle med ett analogt resonemang enligt
Dupuit få en nytta av att utnyttja bron motsvarande
28,7 mkr. De extra kostnaderna för brohållaren skulle
i stort utgöras av större vägslitage. Med ca 1,50 kr
per fordon skulle det innebära en kostnad på ca
70 000 kr. Slutsatsen verkar given.

Slutsatsen är inte given. På transportmarknaden före-
ligger i regel en konkurrenssituation. I detta fall
är det troligt att fordon söker sig från existerande
färjetransporter till den fasta förbindelsen. Följande
situation är därmed tänkbar:

En lastbilstransport från A till B innebär en nytta
(förädlingsvärde) på 1 800 kr. Transporten kostar
250 km ä 2,50 kr + 4 tim á 100 kr = 1 025 kr. Till
detta kommer broavgiften på 850 kr. Med dessa förut-
sättningar kommer inte transporten till stånd, trots
att samhällets nytta (1 800 kr) är större än samhällets
resurskostnad (1 025 kr) för transporten. En marginal-
kostnadsprissättning av brOpassagen (i praktiken noll-
taxa) under dessa förutsättningar innebär en bättre
resursanvändning, för transporten ifråga en nytto-
ökning på 775 kr.

Antag nu att det föreligger en alternativ transport-
förbindelse för lastbilen. Denna väg är 150 km lång,
tar 3 timmar och innebär en färjetransport som kostar
850 kr. Totalt blir kostnaden 675 + 850 kr = 1 525 kr.
När broavgiften är densamma som färjeavgiften, dvs
850 kr, väljes färjealternativet (som är det enda al-
ternativet som ger transportören vinst av transporten).

En marginalkostnadsanpassning av broavgiften, t ex en
halvering till 425 kr (eller nolltaxa) kommer att
resultera i att lastbilstransporten ändrar färdväg.
Företagsekonomiskt sett innebär det nu 75 kr lägre
(vid nolltaxa 500 kr) kostnad att åka över bron. I
denna situation är det fullt möjligt att det föränd-
rade färdvägsvalet innebär en samhällsekonomisk för-
sämring. Om t ex endast 300 kr av färjeavgiften är
marginalkostnader, innebär omvägen över bron att de
samhällsekonomiska kostnaderna ökar med 50 kr (från
675 + 300 = 975 kr till 1 025 kr), i stället för att
medföra ett samhällsekonomiskt nyttotillskott på
637,50 kr enligt det tidigare sättet att räkna.
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Slutsatsen av ovan är att man inte förutsättningslöst
kan utgå från att en kostnadsavlastning för en trafik-
gren - i syfte att marginalkostnadsanpassa taxorna -
automatiskt resulterar i en total samhällsekonomisk
förbättring. Den principiella frågeställningen illust-

reras i figur 3a och 3b.
._V .-..mm.

4.2 Vem skall betala de fasta kostnaderna?

Principen om marginalkostnadsprissättning innebär inte
i sig att fasta kostnader lämpligen bör finansieras
med generella skattemedel. Det normala marknadsbeteen-
det är att de berörda konsumenterna genom någon utde-
biteringsprincip själva svarar för sina respektive
fasta kostnader för olika aktiviteter. Dessutom ger
ett betalningsansvar för berörda konsumenter informa-
tion om deras betalningsvilja för aktuella åtgärder.
Här kan man t ex jämföra med ett system där parkerings-
hus, för vilka de fasta kostnaderna dominerar, finan-
sieras med offentliga medel. Ett lepat betalnings-
ansvar skulle innebära problem att bestämma hur många
parkeringshus som skulle byggas. Problemet är gene-
rellt! Hur många bokutgivningar skulle vara motiverade
i ett ekonomiekt system, där konsumenterna endast
betalade de samhällsekonomiska marginalkostnaderna?
Med dagens direkta betalningsansvar görs avvägningar
om nya utgåvor mot möjliga försäljningsintäkter. Detta
är själva grundprincipen hos de "fria marknadskrafterna".

Kravet på en lönsam investering, såväl företagsekono-
miskt som samhällsekonomiskt, är att nyttan (betal-
ningsviljan) skall överstiga kostnaderna. Normalt
testas detta på en marknad med konkurrens. På trans-
portmarknaden föreligger utmärkta möjligheter att ta
betalt för det "förhandlingsutrymme" som finns då be-
talningsviljan överstiger marginalkostnaderna (konsu-
mentöverskottet). Till detta kommer att en skatte-
finansiering av olika aktiviteter, förutom informa-
tionsproblemet enligt ovan, i dagens ekonomiska situa-
tion innebär att allvarliga störningseffekter förelig-
ger. Hit hör inte minst de snedvridande effekter, t ex
grå och svarta sektorer, som följer med ett ökat skatte-
tryck.

Idealt finansieras verksamheter med ovanstående kost-

nadsstruktur med s k tvådelade tariffer. Detta innebär
att verksamhetens fasta kostnader betalas med fasta

avgifter, en "abonnemangsavgift", och att en förbruk-
ningsavgift debiteras för den konsumtion som medför
tillkommande kostnader. Genom denna taxestruktur störs

inte konsumenternas val av samhällsekonomiskt felaktiga
priser. Abonnemangsavgiften för TV t ex innebär att
verksamhetens helt fasta kostnader också helt betalas

med denna avgift. En förbrukaravgift skulle innebära
att vi kommer att avstå från en konsumtion som varken

kostar företaget eller samhället någonting.
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4.5

OM SAMHÄLLET AVLASTAR FASTA KOSTNADER FÖR EN
TRANSPORTÖR ...

Transportmarknad I

 

  

 

   

Pris

Aktuell prisnivå

Kostnads-
avlastning V

Cl l Marginalkostnad

I ,\
i : Efterfrågan
| | i

' I
' ;' Kvantitet

Figur 3a Om transportör I genom en kostnadsavlast-
ning får möjlighet till marginalkostnads-
prissättning ger detta ett samhällsekono-
miskt bättre resursnutnyttjande (ytan ABC)

... KAN DETTA GE EFFEKTER FÖR EN KONKURRERANDE
TRANSPORTÖR

Transportmarknad II

 

Pris

 

Aktuell prisnivå

 

Marginalkostnad

.EEngterfrågan (före)

IEfterfrågan (efter)
' b Kvantitet

   

Figur 3b Om efterfrågan för transportör II minskar
försämras det samhällsekonomiska resurs-
utnyttjandet (ytan ABCD),
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Flertalet verksamheter finansieras emellertid genom att
konsumenterna betalar genomsnittskostnader. En konsert,
teaterföreställning, filmförevisning, idrottsgala osv
uppvisar i princip enbart fasta kostnader när man väl
beslutat sig för ett genomförande. Restauranger, hotell,
affärer etc har fasta kostnader i form av lokalhyror osv.
Det normala är att de fasta kostnaderna för dessa verk-
samheter slås ut på de varor och tjänster som produceras.

Transportsektorn uppvisar en kostnadsstruktur som gör
att tvådelade tariffer ofta kan vara mycket lämpliga.
Inom vägsektorn betalar vi både en årlig (fast) for-
donsskatt och en (rörlig) bensinskatt/kilometerskatt.
Genom att bilisterna kollektivt betalar för väginveste-
ringar m m tillhandahålls vägar och broar utan "tull-
avgifter" för att finansiera infrastrukturkostnaderna.
Detta innebär att trafikanläggningarna utnyttjas effek-
tivare än om en genomsnittskostnad debiteras vid varje
tillfälle. InomSJ har man under senare år alltmer
utvecklat systemet med tvådelade tariffer för resenärer
som reser olika mycket och vid olika tidpunkter. Genom
lågpriskort, rabattkort, månadskort, årskort m m bi-
drager resenärerna till att täcka SJs fasta kostnader
i olika utsträckning, samtidigt som de vid sitt margi-
nella resande avlastas detta påslag i motsvarande grad.
För den som inte löser något kort gäller i princip att
genomsnittskostnaden betalas.

Prisdifferentiering och prisdiskriminering är två ut-
märkta exempel på prissättningsmetoder, som tillämpade
på transportmarknaden ger relativt mindre "störnings-
effekter" än utdebiteringen av fasta kostnader på andra
marknader. Med vissa förenklade antaganden gäller att
resursutnyttjandet störs i mindre utsträckning om på-
slagen utöver marginalkostnaderna görs större för varor
och tjänster med oelastisk efterfrågan än för varor och
tjänster med elastisk efterfrågan. Detta illustreras i
figurerna 4a och 4b.

För enkelhetens skull antages en konstant och identisk
marginalkostnad för två varor, a och b, där varan a
har en mer elastisk efterfrågan än vara b. I figur 4a
illustreras situationen där båda varorna debiteras lika
stort täckningsbidrag, dvs avvikelse från marginalkost-
naden. Vid pa = pb = 11 är täckningsbidraget per enhet
6, och totalt 96 (6 x 6 + 10 x 6) för att täcka de fasta
kostnaderna. Förlusten i konsumentöverskott blir ytorna
ACE + BCD, vilket innebär 24 enheter. Med ett differen-
tierat påslag på marginalkostnaden (optimalt vid pa =
12,65 och pb = 7,55) kan samma totala täckningsbidrag
erhållas (9,4 x 7,65 + 9,4 x 2,55 = 96), men med en
mindre allokeringsförlust (figur 4b). Förlusten i kon-
sumentöverskott reduceras till omkring hälften (ACD +
BCD = 13,3).
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48

Efterfrâgekurva för a

/////////j;/////Efterfrågekurva för b

A B

    

11 - - - - - -- ----I - - - - - - --Pa=Pb

{ |
I

I I
| I
i n
i { C Marcinalkostnad

5 IE in
' I
I l
| I

I i
I I

J 1 Kvantitet
6 10

Figur 4a Effekten för efterfrågad kvantitet och
konsumentöverskott vid lika avvikelse
från marginalkostnadsprissättning

(förlust i konsumentäverskott: ACE + BCD = 24,0)

Pris

12,65

Marginalkostnad

  

:=:Kvantitet 

Figur 4b

 

Effekten för efterfrågad kvantitet och
konsumentöverskott vid differentierad
avvikelse från marginalkostnadsprissättning
(förlust i konsumentöverskott: ACD + BCD = 13,3)
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En prissättningsprincip enligt ovan med differentierade
påslag på marginalkostnader (MC) kan man Visa har föl-
jande optimumvillkor:

P-MC_ k
P e(1 + k)

Denna princip är känd som Ramsey-prissättning. I vårt
exempel är varan a 3 gånger så priskänslig som vara b
(ea = 0,42 och eb = 0-14), vilket föranleder en av-
vikelse P - MC som är 3 gånger så hög för vara b som
för vara a (Pb - MC = 7,65 och Pa - MC = 2,55).

De praktiska slutsatserna av denna princip är välkända
på transportmarknaden: värdetariffering, prisdifferen-
tiering och prisdiskriminering. APEX, Stand-by, Euro-
class, First Business Class etc inom flyget är väl-
kända exempel på prisdifferentiering som i grunden
bygger på olika priskänsligheter för olika resenärer.
Även SJs prissättning av 1 klass och 2 klass bygger
på samma princip. På samma sätt fungerar prisdiskri-
mineringen, som innebär att olika resenärer betalar
olika mycket för samma service. Floran av förmåner
och rabatter är omfattande. Tillsammantaget innebär
de att man erhåller nödvändiga täckningsbidrag till
ett minimum av samhällsekonomisk resursstörning.

En stor del av transportavtalen, särskilt på godssidan,
sker genom särskilda avtal. I själva konstruktionen
ligger att priset förhandlas fram till en nivå någon-
stans i intervallet mellan transportörens marginal-
kostnad och transportköparens betalningsvilja. Täck-
ningsbidragen debiteras således m a p priskänslig-
heten och konsumentöverskott. Kvantitetsrabatter kan
tolkas som ett närmande till marginalkostnadsprissätt-
ning. Den mest tilltalande prissättningsprincipen idag,
såväl teoretiskt som praktiskt, är den som flygbolag
och flygplatser till viss del tillämpar i Sverige idag.
Man förhandlar sig fram till en särskild ersättning
för ett visst antal start och landningar. Om man över-
skrider den överenskomna volymen debiteras "marginal-
kostnader". Nödvändiga täckningsbidragerhålls till
ett minimum av samhällsekonomisk resursstörning.
Transportmarknaden har unika möjligheter på detta
område - om bara kraven ställs.
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5. TRAFIKGRENARNAS KOSTNADSANSVAR OCH KONKURRENS-
KRAFT

5.1 Marknadskrafternas förtjänster och brister

 

Det är viktigt att man i den trafikpolitiska debatten
såväl förstår de stora förtjänster som de fria mark-
nadskrafterna har liksom de brister som samtidigt finns.
Denna samtidiga tro och misstro på fri konkurrens fär-
gar också svensk trafikpolitik under efterkrigstiden.
I 1963 års trafikpolitiska beslut var grundtanken att
fri konkurrens på lika villkor skulle leda till en
tillfredsställande transportförsörjning. Detta synsätt
gäller fortfarande i 1979 års trafikpolitiska beslut.
Däremot ges konkurrensen på marknadsmässiga villkor
ett utrymme inom ramar som lagts fast utifrån ett sam-
hällsekonomiskt synsätt.

Genom fri konkurrens styrs resursanvändningen till de
områden därckn1ger störst sammanlagd nytta. Företag
erbjuder sina respektive varor och tjänster som kon-
sumenterna har att välja mellan. Priserna informerar
om den resursförbrukning som görs samt om den nytta
som konsumenterna hare_ Om konsumenterna genom sina
köp täcker en verksamhets kostnader innebär det att
resurserna används på ett bra sätt. Får man inte kost-
naderna täckta är detta marknadens information om att
resurserna kan användas bättre. Utbudet av varor och
tjänster kommer att styras till verksamheter där
efterfrågan och därmed betalningsviljan är störst.
Detta är grundprincipen för de fria marknadskrafterna.
Det är av denna anledning som trafikpolitiken bygger
på principer om att bl a SJ, liksom konkurrenterna,
skall åläggas ett företagsekonomiskt kostnadsansvar.

På transportmarknaden föreligger emellertid inte alla
de förutsättningar som automatiskt gör att de fria
marknadskrafterna styr resurserna till en optimal an-
vändning. Anledningen till detta är ettflertal fakto-
rer som medför avvikelser mellan privatekonomiska och
samhällsekonomiska kostnader och intäkter. Framför
allt gäller detta inslaget av s k externa effekter.

I 1979 års trafikpolitiska beslut har man beaktat de
samhällsekonomiska effekterna, dels genom att kostnads-
ansvaret utvidgats till att omfatta även externa effek-
ter, dels genom att statsmakterna i större utsträckning
kOpplat trafikpolitiken till bl a regional- och närings-
politiken.

Genom att statsmakterna "korrigerat" de fria marknads-
krafterna - dels genom att kostnadsansvaret utvidgats
till att omfatta samhällsekonomiska kostnader, dels
genom att samhället "köper" tjänster på samhällsekono-
miska och fördelningspolitiska grunder - föreligger
starka skäl att idag åter låta den fria konkurrensen
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få ett större utrymme. De trafikgrenar och företag som
erbjuder sina tjänster till mest konkurrenskraftiga
villkor bör också ges möjlighet att ombesörja trans-
porterna - utan att man från politiska eller andra
utgångspunkter tycker det är bra eller inte.

5.2 _ Konkurrensneutraliteten

 

På transportmarknaden utkrävs ett kostnads- och betal-
ningsansvar i två led (med undantag för privatbilismen).
Samhället i egenskap av stat och kommun debiterar trans-
portörer för att transportinfrastruktur tillhandahålls
och utnyttjas. Transportörerna i sin tur debiterar
transportköparna (godskunder och resenärer) för respek-
tive verksamheters totala kostnader. I första ledet är
den trafikpolitiska principen att vi skall ha ett kost-
nadsansvar baserat på samhällsekonomiska marginalkost-
nader vid utnyttjandet av infrastrukturen och en betal-
ningsskyldighet baserad på politiska överväganden för
tillhandahållandet av infrastrukturen. I stort sett är
detta relevant utifrån samhällsekonomisk teori. I nästa
led övervältras emellertid både kostnadsansvaret och
betalningsskyldigheten på transportköparna genom att
taxorna som offereras tillsammantaget måste generera
motsvarande intäkter för trafikgrenarna. Betalnings-
skyldigheten blir därmed direkt en fråga om samhälls-
ekonomisk effektivitet.

När transportköpare väljer mellan olika transportalter-
nativ är det det totala priset man måste betala för en
viss transporttjänst som avgör valet av transportör.
En trafikgrens betalningsskyldighet som är mindre
eller större än samhällets verkliga kostnader för
trafikgrenen får således potentiellt samma effekter
som ett uteblivet eller för stort kostnadsansvar.
En viss reservation måste emellertid göras. För pri-
vatbilismen gäller att statsmakterna debiterar "trans-
portkunderna" ett direkt kostnads- och betalnings-
ansvar. Här kan man således finna samhällsekonomiska
argument för att utdebitera fordonsskatter som gene-
rerar intäkter utöver samhällets kostnader. Anledningen
till detta är att de snedvridna effekterna av dessa
skatter torde vara förhållandevis små.

Huruvida trafikgrenarna betalar sina infrastrukturkost-
nader eller ej är inte enbart en fördelningSpolitisk
fråga. Olika betalningsskyldigheter torde ha mer eller
mindre snedvridande effekter på konkurrensmöjligheterna
mellan trafikgrenarna. I slutänden är det naturligtvis
transportkunderna, inte tranSportutövarna, som har att
betala för de fasta kostnader som samhället debiterar
trafikgrenarna. Ju mer en trafikgren avlastas fasta
kostnader, desto lättare blir det att offerera sina
tjänster och vinna kunder på konkurrenternas bekostnad.
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5.3 Rekonstruktion av infrastrukturkostnaderna?

Beteckningen "fasta kostnader" som den använts ovan är
något tofullständig. Vissa av dessa kostnader är fasta
på kort sikt men inte på lång sikt, medan andra är fasta
vid små produktionsförändringar men inte vid stora.
Slutligen finns fasta kostnader som är oåterkalleliga.
Oavsett vilka beslut man fattar för den framtida verk-
samheten är dessa kostnader "sunk costs". I det senare
fallet kan kostnadsavlastningar vara motiverade, såväl
företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt.

Om ett företag går med underskott i sin verksamhet kan
det likväl vara motiverat att det lever vidare, under
förutsättning att det täcker sina rörliga kostnader och
ger ett visst täckningsbidrag till de fasta kostnaderna.
För att överleva på sikt måste dock framtida intäkter
förväntas kunna täcka det aktuella underskottet. Ett
sätt är att göra sig av med vissa verksamheter eller
minska ned på sin volym. Som en sista utväg föreligger
konkurs, där verksamheten "rekonstrueras" eller anlägg-

ningar m m används för något alternativt ändamål.

Vid en rekonstruktion gäller frågan närmast vilken
"kostym" som är lämplig vid dagens förutsättningar.
Vid en alternativ verksamhet är endast "alternativ-
kostnaderna" av intresse, dvs det värde en anläggning
har för framtida bästa alternativa användning. Det
senare alternativet är normalt inte vad som är rele-
vant (med undantag för nedläggningshotade järnvägar.
Här är också hela statskapitalet avskrivet). Ett teo-
retiskt intressant alternativ är således hur kostnads-
strukturen skulle se ut idag om de fasta resurserna
(infrastrukturen) var reversibla, dvs att man med
dagens facit av faktisk utveckling och framtida prog-
noser skulle kunna få en "optimal kostym". Detta indi-

kerar samhällsekonomiskt relevanta avskrivningar.

Om statsmakterna önskar "rekonstruera" betalnings-
skyldigheten för tillhandahållandet av infrastruktur,
måste detta göras för transportsektorn i sin helhet.
Frågeställningen är aktuell för trafiksvaga bandelar
(men ej affärsbanenätetl). Den är minst lika aktuell
för de svenska hamnarna, till en viss mindre del även
för några flygplatser. För vägtrafiken är frågeställ-
ningen inte aktuell, eftersom bilisterna betalat för
infrastrukturkostnaderna direkt genom fordonsskatterna
och därmed ej ackumulerat en skuld via ett statskapital.
I detta sammanhang kan det också vara på sin plats att
påpeka det missvisande i att ange att investeringar i
vägnätet direktavskrivs. Formellt är det riktigt efter-
som det inte längre finns någon kOppling mellan statens
inkomster och utgifter för vägtrafiken. Sett från ett
betalningsansvar är det emelleritd så att väginveste-
ringarna direktfinansieras, vilket ej är fallet för
övriga trafikgrenar. Detta är en faktisk skillnad av
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betydelse då man jämför med de direkta avskrivningar
man gör vid investeringar i det trafiksvaga bannätet.

Betalningsskyldigheten för en hypotetiskt rekonstruerad
infrastruktur skulle i princip motsvara den bedömning
som de fria marknadskrafterna gör när företag går i
konkurs och därefter rekonstrueras. Allt "dött" kapital
skrivs av och behöver inte längre belasta den fortsatta
verksamheten. Effekten på betalningsskyldigheter för
en rekonstruerad infrastruktur, dvs ett "livskraftigt"
kapital, skulle - som ett rent illustrativt exempel -
kunna se ut enligt följande:

SJ, affärsbannätet 100% "livskraftig" infrastruktur
SJ, E-nätet 0% " "
Flygplatser 90%
Luftfartens trafik-
övervakningssystem 100% " "
Hamnar ä 50%
Sjöfartens farleder 100%

Förutom konkurrenseffekterna ovan finns ytterligare en
viktig aspekt att beakta vid analysen av ett kostnads-
ansvar, nämligen effekterna på investeringsbeglggen.
Med en betalningsskyldighet för "fasta kostnader"
definierad utifrån ett rekonstruerat kapital hamnar
man inte längre i den annars oundvikliga problemställ-
ningen som uppstår i och med att dagens framtida kost-
nader är morgondagens fasta (delvis irreversibla)
kostnader. Frågan är om ett investeringsbeslut kan
baseras på principen att den eventuella betalnings-
skyldigheten för fasta kostnader inte beslutas idag
utan i framtiden.

Antingen gäller att man inte behöver ha ett generellt
kostnadsansvar för planerade framtida kostnader eller
att de i princip alltid skall planeras utifrån kravet
att de måste finansieras med förväntade intäkter. Om
statsmakterna på politiska grunder från gång till annan
avlastar fasta kostnader, kan risk föreligga för att
investeringar genomförs på inte helt marknadsmässiga
grunder. Det är naturligtvis lättare att satsa på in-
vesteringar om man vet att eventuella framtida över-
kapaciteter regleras genom att staten går in och anför
samhällsekonomiska skäl för att avlasta "icke-livs-
kraftigt kapital". En rekonstruktion som antyds ovan
måste därför vara av engångskaraktär. I betalnings-
skyldigheten måste således alla framtida kostnader
inga.
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6. NÅGRA SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Huruvida trafikgrenarna betalar sina infrastruktur-
kostnader eller ej är inte enbart en fördelningspoli-
tisk fråga. Olika betalningsskyldigheter torde ha
mer eller mindre snedvridande effekter på konkurrens-
möjligheterna mellan trafikgrenarna. I slutänden är
det naturligtvis transportkunderna, inte transport-
utövarna, som har att betala för de fasta kostnader
som samhället debiterar trafikgrenarna. Ju mer en
trafikgren avlastas fasta kostnader, desto lättare
blir det att offerera sina tjänster och vinna kunder

på konkurrenternas bekostnad.

Problematiken är särskilt relevant på godstransport-
marknaden. Trafikpolitikens målsättning om en till-
fredsställande transportförsörjning måste tolkas som
ett krav på effektiva transportlösningar, där trans-
porttjänsterna utvärderas efter sina egenskaper och-
kostnader. Samhället har i princip ingen anledning att
"tycka" till fördel eller nackdel för vissa trafikgrenar.
Här skiljer sig slutsatserna från vad som gäller på
persontransportsidan. Inslaget av medveten och önskad
styrning, framför allt av fördelningspolitiska skäl,
gör att kravet på effektiv resursanvändning fått en
underordnad roll. Tillgången till kollektiva trafik-
förbindelser har alltså ett egenvärde i sig. Några
sådana "egenvärden" kan aldrig vara aktuella för gods-
trafiken.

Samhällsekonomiska principer för kostnadsansvar och
betalningsskyldigheter måste analyseras utifrån s k
"second-best" förutsättningar. På transportmarknaden
finns unika möjligheter att debitera för fasta kostna-
der, däribland infrastrukturkostnaderna, på ett sätt
som står i överensstämmelse med samhällsekonomiska
"second-best" principer. Förutom tvådelade tariffer
finns möjligheter till mängdrabatter, prissättning
baserad på transportvärde, prisdiskriminering, pris-
differentiering m m. Utdebitering av fasta kostnader
på dessa sätt innebär relativt sett små störningar.
Det finns således ingen orsak för statsmakterna att
avlasta infrastrukturkostnader med vissa undantag för
"historiska kostnader" i form av icke-livskraftigt
kapital (gäller framför allt järnvägens E-nät och
hamnarna).

Slutsatsen är att grundtanken i 1979 års trafikpolitiska
beslut om en marginalkostnadsanpassad prissättning bör
eftersträvas. Problematikens kärna ligger inte i 1979
års princip om kostnadsansvar, utan snarare i att detta
är frikopplat från ett generellt betalningsansvar. Det
är främst återkopplingen från betalningsansvar till kost-
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nadsansvar som är problematikens verkliga frågeställ-
ning. Betalningsskyldigheten måste vara konkurrens-
neutral. Häri ligger en problemställning som inte är
tillräckligt beaktad i det trafikpolitiska beslutet.
Samma "Spelregler" måste gälla för verksamheter, där
kostnadsavlastningar för en verksamhet direkt påverkar
konkurrerande verksamheter. Detta innebär ett återupp-
rättande av en av 1963 års trafikpolitiska grundstenar:
fullt kostnadsansvar bör fortfarande gälla för trafik-
grenarna.
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PASSAGERARSERVICE, NÄR "TID ÄR PENGAR"
Bo Björkman
professor
Institutionen för trafikplanering, KTH

1. BEGREPPET "SERVICE"

De tre medel som trafikföretaget kan utnyttja för att attrahera
resemarknaden är
- tidtabell
- pris
- service.

Tidtabellen är trafikföretagets främsta informationsdokument för
att sälja sin transporttjänst. Detta är i hög grad relaterat till
trafikala förutsättningar: Marknadens storlek och struktur,
transportenhetens kapacitet samt offererad turtäthet. Förbätt-
ringar i tidtabellen är i hög grad beroende av möjligheterna att
vidga marknaden genom strategiska åtgärder inom prissättning och
serVice.

2. MARKNADENS ÖNSKEMÄL VID LÅNGA RESOR

Vid långa resor > 200 km är ändamålet med resan approximativt för-
delat enligt följande:

45 % tjänsteresor

15 % besöksresor
40 % semesterresor.

Resenärernas preferenser vid val av transportmedel visar att kort
restid ges den högsta prioriteringen. Sålunda väljer resenärer på
sträckor < 400 km i över 80 % av fallen personbilar, medan över
70 % väljer flyg på resor > 800 km.

För dagens resenär utgör restiden en uppoffring av möjligheter till
meningsfyllda aktiviteter och därför väljes i första hand det
snabbaste transportmedlet. Man är medveten om att "tid är pengar".

Tidsvärdet varierar i hög grad från semesterresor av sight-seeing
natur till angelägna affärsresor under arbetstid. Trafikföretagen
kan i utbudet av tjänster med serviceåtgärder verka för att tids-
uppoffringen från resenärernas sida hålles så låg som möjligt.
Samtidigt kan man underlätta för resenärerna att utnyttja tiden
i ett produktivt eller avk0pplande syfte. Tudsuppoffringen kan
därmed reduceras till siüzvärde. Detta gäller naturligtvis i främ-
sta rummet tjänsteresnärerna, vars tidsvärde i de flesta fall
varierar mellan 150 och 500 kr/h.

Två undersökningar med intervjuer av internationella resenärer
genomfördes under 1982 och 1983 med målsättning att kartlägga re-
senärernas beteenden och preferenser i servicefrågor. Resultatet
från dessa presenteras nedan.
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VAD ÄR SERVICE?

ervice" representerar som regel alla de tjänster trafikföretaget
llhandahåller i anslutning till resan för att underlätta hela

transporten.
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n omfattar sålunda bl a följande tjänster och åtgärder.
Information
Transport till och från terminal
Expediering i terminal
Komfort
Personlig betjäning.

avsikt att undersöka passagerarnas beteende och preferenser i
ternationellt flyg, utförde institutionen för trafikplanering
samråd med SAS en begränsad enkätundersökning i juni 1982, på
njer utgående från Arlanda. Målsättningen var att finna indika-
oner på resenärernas reseplanering med hänsyn till service-
llkor. Metodiken i urval av intervjuer och frågor baserades på

följande postulat:

   

Pl. Reguljärt flyg säljer tidsvinst

a) Affärsresenären väljer flyg relativt långsamma marktransport-
medel.

b) Affärsresenären väljer flyg förpersonligt möte vid business-
kontakt relativt telekommunikation om tidsuppoffringen ej är
för stor.

c) Flygresenären väljer reguljärt flyg relativt charterflyg när
hög turtäthet ger liten "dold" tidsförlust.

P2. Tidsuppoffringen för resan ökar med affärsresans strategiska
betydelse

a) Affärsresenären kräver hög turtäthet och önskar direktflyg.

b) Reguljärt flyg har ökad konkurrens med businessjet vid högt
värde på tidsuppoffring.

c) Hög komfort och god service kan ge nyttotillskott och reducera
tidsuppoffringen.

d) Serviceåtgärder må anpassas till affärsresenärens krav och
prioriteringar.

P3. Tidsuppoffringens värdering (kostnad) varierar under resan

a) Stresstid (förseningar, missad connection, jäkt vid transport,
taxi väntal, nattresa utan god vila).

b) Ren spilltid (kötid, korta väntepass, förflyttningstid i ter-
minal, etc).
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c) "Dold" tidsförlust genom olämplig tidtabell före resp efter
avtalat möte.

d) Restid med möjlighet för avkoppling (måltider, vila, under-
hållning, lektyr).

e) Restid med möjlighet för arbete med medförda dokument.

P4. God komfort och service reducerar tidsuppoffringen

 

a) Lämplig arbetsmiljö under resan.

b) Rätt anpassad måltidsservice.

c) God regularitet i tidtabeller.

d) Marknadsanpassad tidtabell.

e) Väl differentierad "klass -standard.

f) Effektiv terminalbehandling.

4. ARLANDAENKÃTENS OMFATTNING OCH RESULTAT

I samråd med SAS-TU utvaldes elva flygningar, alla utgående från
Arlanda, tre lokala till CPH, två lokala till OSL samt en direkt-
linje till AMS och en till PAR. De återstående fyra utgjorde lin-
jer till destinationer i Eur0pa med mellanlandning i CPH. Tre av
flygningarna avgick före 09.00, tre under förmiddagen samt de
återstående fem sent under eftermiddagen. Undersökningen utfördes
1:a och 2:a juni 1982. Genom kabinpersonalens försorg delades
enkätformulären ut till samtliga passagerare.

Nedanstående schema visar huvudfördelningen av antalet svar.

 

ll flighter
926 passagerare

4

546 svar
4_p___øø__,_c

466 scand 80 nonscand
\ residents residents

359 euroclass F66 ekonomiklassl

    

 

  

 

 

      

 

Svaren på enkäten har analyserats med avsikt att få fram indika-
torer i skillnader i resmönster och resvillkor för olika kate-
gorier av resenärer. Analysens resultat kan i mycket begränsad
utsträckning utnyttjas för kvantitativa värderingar på grund av
begränsningen i undersökningens omfattning, men ger genom signi-
fikanta skillnader i mönster och villkor en klar bild av möjlig-
heterna att få en detaljerad kartläggning av preferens- och ser-
vicebehov.
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Nedan redovisas ett antal intressanta samband mellan serviceavval
och resandekategorier som icke bara utgör allmänna indikationer
på variationer i de resandes struktur och beteende utan också an-
visar behov av fördjupad analys.

4.1 Analys av svarsförteckningar

Analysen omfattar i vissa lägen hela svarsmaterialet, men i de
flesta fall enbart de som reser i tjänsteärenden, dvs drygt 80 %.
Det är dessa trafikanter vars tid är mest dyrbar och därmed också
kräver effektiv tidsutnyttjning och god service. 85 % av dessa
resenärer har restiden förlagd till arbetstid eller kompenserad
icke normal arbetstid. Nedan följer en serie fördelningar och sam-
band som är av intresse för serviceplaneringen.

4.2 Ålders- och könsförteckning

 

a) 63 % av kvinnor över 25 år reste i Euroclass.
Motsvarande andel av männen var 84 % samt för totaltrafiken
80 %.

b) Kvinnornas andel i Euroclass utgjorde 17 % under det att deras
andel i Economy utgjorde ca 40 %.

c) Om man undantar ungdomar under 25 år (ett fåtal) visar rela-
tioner mellan Euroclass och Economyclass, ingen variation
i fördelningen beroende på åldersgrupp (se diagram 1).

d) Männens medelålder är ca 42 år och kvinnornas 38 år.

e) Av intresse för fortsatta enkätstudier må noteras att 82 män,
dvs 22 % underlät att uppge ålder, medan samtliga kvinnor
utom 2 (2 %) lojalt angav sin ålder.

f) Inom respektive åldersgrupp är grupppen 36-50 år de som reser
oftast. Därefter följer 25-35-åringarna, 2/3 så ofta, och
sedan 51-65-åringarna, som bara reser 30 % så ofta som de
förstnämnda.

4.3 DiSposition av flighten för arbete

 

a) Resenärer i tjänsten använder i genomsnitt ca 25 % av tiden
till arbete. Ca 30 % av de resande använder 50 % eller mer
till arbete (se diagram 2).

b) Arbetsinsatserna är relativt sett något högre på morgonflight-
er och något lägre på kvällsflighter (till resp från förrätt-
ning).

c) Arbetsinsatserna varierar endast marginellt beroende på om
vederbörande reser ensam eller i olika sällskap.

d) Ca 30 % av resenärerna gör ingen arbetsinsats alls.
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4.4 Obehag vid flygresa

I fråga 13 fick de intervjuade ange grad av obehag vid flygresa.
Endast 2 % av männen och 5 % av kvinnorna kände som regel något
obehag (se diagram 3). Tillfälligt obehag, exempelvis på grund
av dåligt väder,kunde 25 % av männen och nära 50 % av kvinnorna
uppleva.

Fördelningen av obehagskänslan med hänsyn till ålder visar det
anmärkningsvärda mönstreteüt.36-50-åringarna känner mer obehag än
de övriga grupper, och att resenärerna över 50 år endast känner
hälften så stort obehag som genomsnittet.

Någon signifikant skillnad i obehagsmönstret med hänsyn till tid-
punkt för resan kan inte avläsas ur diagrammet.

4.5 Val av transport till Arlanda

a) Med hänsyn till könens beteende kan man konstatera att kvinnor
i väsentligt högre grad än männen utnyttjar buss och i mindre
grad personbil eller taxi. De använder de billigare men mer
tidskonsumerande kollektiva tranSportmedlen (se diagram 4).

b) En likartad avvikelse kan noteras beträffande ålderskatego-
rierna där de äldsta männen (51-65 år) visar samma tendens
som kvinnor, dvs större val av buss och mindre andel person-
bil.

c) De båda övriga ålderskatergorierna (25-35) resp (36-50) visar
likartat mönster där man till över 60 % använder personbil,
varav 50 % egen bil och knappt 15 % i form av bilskjuts. De
återstående 35 % fördelas i dessa åldersgrupper av männen lika
på taxi, Limousine och buss.

d) Val av transportmedel är i stort sett oberoende av i vilket
sällskap man färdas. I samtliga fall utnyttjas personbil till
i genomsnitt ca 50 % därnäst kommer taxi med 16 %, buss med
15 %, Limousine med 12 % och övrigt med 7 %. övrigt härrör
sig främst till järnväg och flyg för resenärer utanför Stock-
holmsregionen.

e) Med hänsyn till avresetidpunkt kan man notera stora skillnad-
er i resmönstret. Svenskar som reser på kvällar utnyttjar
buss i hög grad men inte Limousine, medan morgonresenärer an-
vänder Limousine mer frekvent än buss och taxi (se diagram 5).

f) Valet av transportmedel inom regionen kan relateras till pris
för resan och tidsuppoffringen. Ett försök att finna elasti-
citetstal har gjorts nedan.

VTI MEDDELANDE 432



63

D/ âgmm /f
-wøh

     

   

 

       

 

    

  

     
    
  

   

  

 

  

      

      

      

ándø/ .

/ '0 1/37/ av '#00: 00110775/
70 j* - .ÅJ/ Qr/aOc/a

b jMâ/h/g / Z /gøv . I -

0 ' jqâwmmé/ _,
m_ 74? II!? ('07) .066

7\_ ' ' (WOCÃ/'a/MI/y/'Incn/

40 " 5 :2:4 2//:

/ éa Jç J

.30 -

,Q0 .. ?6 3::

Jo . :7

2: :F
0 L _ .. _

/Zw'm-
4h7 2% I

_gl/;dgrám Ö.
x...,

)/a/ 671/ 794/793ør/Já'á/

74%/ ár/a-Ãø/a
62,755/ Fo'nâfc/,o/nj me? /75/21/4//7 17/ 'ar/dr

/ Ã /yWHJ

T F'. - av ao!?

ág_ Ä ,kná%41$4 01advr

[Måøqj/l Obmdbrvñbmmáb

.77 -1

4/0 -
L...

30 a

,33

få
?i

40 -

23':
O __ _

     

 

VTI MEDDELANDE 4 3 2



64

4.6 Marktransportens prise1asticitet

Reskostnaderna ti11 Ar1anda från de tre skiida regionerna: Inner-
stad, norrort resp öst-syd-västort har beräknats approximativt i
tii1 nedan genomsnittiiga värden.

Tabeii 1

Reskostnader ti11 Arianda

Innerstad Norrort öst-syd-västort

 

 

A B C
Limousine H 95 95 95
Bi1 + park A+B 65 50 80
Taxi C 150 100 200
Buss+taxi E 45 45 65
Avstånd km 45 30 60

Kr/km H 2,11 3,16 1,58
A+8 1,45 1,67 1,33
C 3,30 3,33 3,33
E 1,00 1,50 1,08

Vägt genomsnittspris 1,82 1,99 1,55

Ovanstående reskostnader per resa kan överföras ti11 reiatinris
där medeipriset sätts = 100, se tabe11 2 nedan.

Tabe11 2

Reiativt pris svensk trafik

Limousine H 128 158 102
Bi1 + park A+B 88 84 86
Taxi C 202 167 214

aBuss+taxi E 61 75 69

I diagram 6 har marktranSporternas ande] piottats mot reiativpris-
et. Genom andeien och prisets variation för de tre regionerna får
man en Spridning som möjiiggör dragande av en regressionsiinje
som uttrycker tranSportmediens re1ativa priseiasticitet (kors-
eiasticitet).

Regressionsiinjerna baseras på de värden som härieds från de
svenska resenärerna. Om nu iimousinepriset exempelvis sänks kom-
mer dess re1ativpris att gå ner. Därmed sänks genomsnittspriset
och de övriga transportmed1ens reiativpris går upp. Föijder b1ir
ökad trafik med Limousiner och motsvarande bortfa11 från buss och
taxi i första hand.

4.7 Tidspianering vid avfärd

Genom fem o1ika frågor har resenären fått beskriva sitt agerande
före avresan. Liksom i övriga anaiyser är tjänsteresorna de in-
tressanta och därvid i första rummet de som avreser under morgnar
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och förmiddagstimmarna. Vad man eftersträvar att få veta är hur
den resande disponerat tiden fram till avresan med beaktande av
obehaget att få ändra sin morgonrutin genom att starta tidigare
än normalt.

Särskilda villkor gäller naturligtvis för dem som kommer ifrån
platser utanför Stockholmsregionen. Där finns resande som startat
i egen bil mitt i natten och där finns resenärer som via järnväg
eller flyg startat dagen innan. Dessa utgör Specialfall och kan
inte ligga till grund för beskrivning av allmänt beteende. Under-
sökningen begränsas därför till dem som startar från plats inom
Stockholmsregionen. I tabellen reSp diagram 7 visas genomsnitts-
resenärens tidsplan för resan. Av denna analys kan man utläsa
följande:

a) Såväl förberedelsetid hemma, tranSporttid till flygplats som
terminaltiden på flygplatsen pressas ner ju tidigare avresan
sker och därmed morgonrutinen måste brytas.

b) Normal uppstigningstid är 07.00 med acceptabel marginal ner
till 06.45. Tidigare uppstigning blir noterat som avvikelse
från normalrutin.

c) Även vid hårdast pressade tidsutnyttjning (stress?) represen-
terar flygtiden för interskandinavisk trafik max 30 % av den
totala tiden för resan.

d) För en resa med direktflyg till Paris är flygreseandelen 38 %,
skulle resan innehålla 1 h transfer i CPH skulle flygresedelen
inklusive transferuppehållet fortfarande vara under 50 % av
den totala tiden för resan.

5. UPPSALAENKÃTEN 1983

 

Marknadsundersökningen, utförd vid företagsekonomiska institution-
en vid Uppsala universitet, hade icke som första mål att ta fram
servicestandardens variationer och resmärernas klagomål eller
acceptans. Dess syfte var att utifrån två enkäter som utformats
olika, en positiv och en negativ, ta reda på huruvida utfallet av
värderingarna i svaren skiljer sig åt.

Man beskriver problembakgrund som följer:

SAS' strävan nu är att upprätthålla sin position som ett av värld-
ens ledande flygbolag; ett mål som kräver en hög kvalitetskontroll
av servicen samt att man upprätthåller och kontinuerligt utvecklar
sin service. För att åstadkomma detta måste man inhämta så mycket
information som möjligt om resenärens attityder i förhållande till
SAS' tjänsteutbud. För att få fram relevant och tillförlitlig in-
formation från kunderna krävs det att SAS, utifrån sitt service-
begrepp, ställer relevanta frågor. Man vill därför kunna mäta sin
service på ett kvalitativt sätt. Därför är nu problemen för SAS:

- Påverkar frågeformuleringen i ett frågeformulär de svar man får?
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- Vad i servicen vill och bör man mäta för att få ett resultat som
ger en antydan om eventuella fördelar med och brister i servicen?

- Vilka/vilken del av servicen är mindre bra och bör uppmärksamas?

5.1 Enkätens omfattning

 

Som målgrupp utvaldes servicekänsliga resenärer, de som reser i
tjänsten och som i egenskap av viktiga kunder blivit innehavare
av VIP-kort, inom SAS benämnda Royal Viking Courtesy Cani(RVCC).
Ca 4 000 personer innehar för närvarande sådant kort och ur denna
grupp utvaldes 400 som fick besvara negativt formulerad enkät om
40 frågor rörande service. Samma antal, 400, fick besvara samma
40 frågor men med positiv frågeställning.

Som exempel på positiv respektive negativ formulering ges följan-
de:

Alt A: Väntetid vid check-in-disk är kort

Alt B: Väntetid vid check-in-disk är lång.

Varje fråga skulle standardmarkeras i formuläret med följande 4-
gradiga skalor:

Det gjorda påståendet:
1. Stämmer aldrig
2. " sällan
3. " ofta
4. " alltid

Påståendet utgör ett problem som är
1. Inget problem
2. Ej angeläget
3. Ganska angeläget
4. Mycket angeläget

5.2 Effekt av positiv respektive negativ formulering

Svaren, som databearbetats ger en rangordning vad avser problem-
ets betydelse och servicestandard. Med de största problemen och
därmed starkt missnöje över tillhandahållen servicestandard i
skalans början och problemfri och hög standard längst ner på
listan, graderas de 40 servicefrågorna från 1 till 40.

Ser då denna lista identisk ut i båda alternativen. Det visade
sig i utfallet att i 21 fall, dvs mer än 50 % skilde placeringen
i rangordningen bara ett steg och i endast 6 fall var stegskill-
naden mer än 4. Positiv eller negativ formulering hade sålunda '
föga inflytande på rangordningen.
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5.3 Servicekompoenternas rangordning

Som tidigare redovisats kan servicestandard uppdelas i olika typer
av tjänster. De 40 frågorna kan fördelas på följande service-
kategorier:
- Information,

Komfort, l
Tidsuppoffring,
Personlig betjäning,
Marktransporttjänst,
Övriga tjänster,

frågor

m
w
m
m
-
ø
m

Med tidsuppoffring innefattas köer och väntan på expediering.

övriga tjänster omfattar extern service som teletjänst, tax-free,
förvaringsboxar, m m.

Rangordningen avslöjar här hur vissa serviceområden representerar
stora problem för resenärerna, medan andra upplevs som mycket
tillfredsställande. I diagramB har frågornas fördelning inom
respektive serviceområde plottats efter rangordkningen och detta
visar följande:

- Komforten motsvarar ej förväntningarna och de elva frågorna ligg-
er alla bland de 15 största problemen.

- Informationen är med ett undantag fullt tillfredsställande (Man
skall dock här notera att de utfrågade är utomordentligt er-
farna resenärer.)

- Personlig betjäning får högsta betyg. (Resultat av SAS' "charm-
offensiv".)

- Tidsuppoffringeni kön ochiväntan i terminalen representerar
problem och ligger under acceptabel servicenivå.

- Marktransporttjänster liksom övrig servicefördelar sig jämnt
över hela registret från stora till inga problem.

6. SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Marknadsanalys och pristeori har i dag så utvecklats att åtgärder
inom prissättningssystemet kan bedömas till sina konsekvenser via
priselasticitet och marknadsstruktur. Däremot vet vi alltför litet
om "serviceelasticitet" och marknadens reaktioner för olika ser-
viceåtgärder. Detta begränsar också möjligheterna att helt förut-
se effekterna av prisändringar, då dessa ofta samankOpplas med
differentiering i servicevillkor.

Den här refererade undersökningen ger indikationen att analyser
om servicen av mer specialinriktad form bör ge möjligheter till
att uppställa modeller som beskriver serviceåtgärders beräknade
effekter. Ett fält för forskning och utvecklingsarbete.
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BRÄNSLEFÖRBRUKNINGSMÄTNINGAR
Hans Sävenhed
Forskningsassistent
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

SAMMANDRAG

Den största delen av väghållarens resurser för driftverksamheten används
för att på olika sätt förbättra vägytan. Förändringar av vägytan påverkar
bl a fordonens bränsleförbrukning. Det är viktigt att ha kunskap om denna
påverkan för att kunna göra en samhällsekonomisk bedömning av den
optimala standarden för beläggningsunderhâllet, grusvägservicen och vin-
tervägservicen.

Väg- och trafikinstitutet har, huvudsakligen på uppdrag av vägverket,
genomfört följande undersökningar av hur vägytan påverkar bränsleförbruk-
ningen.

l. Skillnader mellan massabeläggningar och ytbehandlingar.

2. Sparens inverkan.

3. Inverkan av vägytestandard på grusvägar.

4. Inverkan av olika snödjup.

Resultaten från studierna sammanfattas i denna rapport.

INLEDNING

De flesta mätningar är utförda med en personbil. Bilen varmköres minst 4
mil före alla mätningar. Lufttrycket i däcken kontrolleras noga före varje
mätserie. Bilen tankas ofta för att hålla vikten så konstant som möjligt.
Under mätningarna är en så kallad "Tempostat" inkopplad, som håller en
automatiskt kontrollerad konstant hastighet.

För att eliminera inverkan av vägens linjeföring väljs plana och raka vägav-
snitt som köres tur och retur. Vindhastighet får vara max 4 m/s vid
mätning.

Vid mätning registreras bränsleförbrukning (cm3), tid (sek), våglängd (4 pul-
ser per hjulvarv), bränslets temperatur som korrigeras till +20°C och
luftens temperatur som korrigeras till +200C. Dessutom korrigeras för de
små skillnader i hastighet som kan uppstå mellan olika mätsträckor.

l Samband mellan vägyta och bränsleförbrukning. Jämförelse mellan
ytbehandling och massabeläggning.
VTI Rapport 246.

Mätningarna är utförda med en personbil på 21 olika mätsträckor.
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Tabell 1. Medelvärdet på alla mätsträckor för respektive beläggnings-
typ. l/mil.

   

Bränsleförbrukning

Hastighet md

Ytbehand- Massabe-
ling läggning
Yl AB

60 0,70 . 0,69
75 0,78 0,77
90 0,90 0,89

 

Mätningarna är utförda på plan, rak och torr väg.

Resultatet av mätningarna pekar på en ökning med ca 5 % av bränsleför-
brukningen på en nylagd Yl väg jämfört med en väg belagd med AB. Redan
efter ca 1-2 år har merförbrukningen på Yl-vägarna sjunkit till l ä 2 %.

AB-vägarna var mer slitna än Yl vägarna i undersökningen. Yl vägarna
hade l-7 år kvar av sin teoretiskt uträknade kvarstående livslängd, medan
AB vägarna hade överskridit den genomsnittliga livslängden för dessa typer
av beläggningar. Detta gör att skillnaden i bränsleförbrukning mellan Yl
och AB kan avvika något från de 1-2 % som nämns ovan. Avvikelsens
storlek beror bla på hur stor bränsleförbrukningen är på äldre Yl-
beläggningar.

2 Spårbildningens inverkan på bränsleförbrukningen

Mätningar är utförda vid Vått och torrt väglag på en väg med upp till
80 mm djupa spår orsakade av lastbilar. Mätningarna är utförda så att
högra hjulparet har rullat i högra hjulspåret, medan vänstra hjulparet rullat
till höger om vänstra hjulspåret. Dessutom har en mätning gjorts på varje
sida om spåren.

Tabell 2. Bränsleförbrukning l/mil i och utanför spår.

    

när; var

 

Mätningarna visar att bränsleförbrukningen ökar med ca 14 % från 0,94 till
1,07 l/mil vid mätning i spåren då vägbanan är våt och spåren vattenfyllda.
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Medan bränsleförbrukningen minskar med 3,6 % vid 90 km/h och med 4,5 %
vid 70 km/h vid torrt väglag. Denna minskning kan hänföras till textur-
skillnader. Spåren är nednötta och beläggningen slät medan den är betydligt
skrovligare utanför spåren. Vid körning i 90 km/h i spår med och utan
vatten ökar bränsleförbrukningen med 29 % från 0,83 till 1.07 l/mil. Även
på den skrovliga och våta vägbanan utanför spåren ökar bränsleförbrukning-
en jämfört med när vägbanan är torr, nu med 9 % från 0,86 till 0,94 l/mil.
Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i ett VTI meddelan-
de.

3 Samband mellan vägyta och bränsleförbrukning på grusvägar.
VTI Rapport nr 235.

 

Som provväg valdes lv 778 i E-län. Den hyvlades 29 juni och fick sedan
förbli ohyvlad hela sommaren fram till 13 oktober. Bränsleförbruknings-
mätningar gjordes varje måndag under hela perioden oavsett väglag och
väderlek. Dessutom gjordes mätningar på 2 kontrollvägar i D-län. Mätning-
ar är utförda i 3 hastigheter 50, 60 och 70 km/h.

Tabell 2. Resultat av bränsleförbrukningsmätningar på försöksväg lv 788
i indexform. Index 1 är satt en vecka efter hyvling då vägen
var jämn, bra bunden, fast och torr. Mätningen är utförd i
70 km/h.

Mät- Bränsle-

datum index Kommentar

29/6 1,15 Nyhyvlat. Ej bunden
30/6 1,11 Fuktig
1/7 1,11 Fuktig
6/7 1 Torr utan löst grus
13/7 1 Utan löst grus. Hålbildning har börjat
20/7 1 Utan löst grus. Hålbildning mellan spår
27/7 1,03 Ytan börjar gå sönder
3/8 1,04 Grussträngar och större hål
10/8 1,04 Mycket hål mer löst grus
17/8 1,16 Kraftig regnskur. Dags att hyvla
24/8 1,07 Våt ochmjuk. Vatten i hälen
31/8 1,03 Fast och fin men mycket hål
7/9 1,03 Obetydligt lösgrus i spåren
14/9 1,05 Ytan luckras upp
21/9 1,11 Regn natten innan
28/9 1,03 Torr. Djupare hål. Bra bunden
5/10 1,12 Regn natten innan
12/10 1,09 Vägen torr och fast. Vatten i hålen
13/10 1,11 Nyhyvlat
15/10 1,27 Extra hyvling "Chokladpudding"
21/10 1,20 Kladdig. Vatten i hålen
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' t och bra bunden vä yta nästan exakt 3 månader efter hyvling

ö/kcååårörätisleförbrukningen medgendast 3 % på försökssträckan,ndetta trots

alla hål i vägytan. Vid torrt väglag, men med lite losgrus på vagbanan, ar

tillskottet i bränsleförbrukning något större ca 3-5 %. Direkt efter en

hyvling ökar förbrukningen med mellan 10-15 % mest beroende på hur

fuktigt lösgruset är. Den högsta merförbrukningen, 27 %, mattes upp då

vägen hyvlades strax efter kraftigt regn.

4 Inverkan av olika snödjup på bränsleförbrukningen

Bränsleförbrukningsmätningar har gjorts på taxi-banan på ett militärt
flygfält. Mätningar har gjorts dels med personbil dels med lastbil. Mätning-
arna har gjorts i samma spår ända tills att ingen sänkning av bränsleför-
brukningen har uppmätts längre. Sedan har taxi-banan plogats och några
"torr"-mätningar har utförts.

Tabell 3. Bränsleförbrukning förpersonbil i indexform, där index 1 är
förbrukningen efter plogning.
* 13 cm kall nysnö.

Mät- Bränsle-
m_ index Kommentar

1 2,84 Nedväxling för att orka hålla farten
2 1,85 Tappade fart men orkade på 4:an
3 ? Glömde starta mätapparatur
4 1,63 ^
5 1,49
6 1,65 Spåren drev igen
7 1,56
8 1,53
9 1,51

10 1,53
11 1,84 Tappade spår i början
12 1,77 Ur spår igen
13 1,64 Några hugg i spårkant
14 1,61 Några hugg i spårkant
15 1,48 Ett hugg i spårkant
16 2,11 Tappade spåret totalt
17 2,76 Nytt spår på 3:ans växel manuellt
18 1 Efter plogning

Mätningarna är utförda med tempostaten inkopplad på 50 km/h. Det lägst
uppmätta tillskottet är så pass kraftigt som 50 %. Mätbilen orkade inte
igenom den 13 om djupa finkorniga nysnön ens vid manuell körning på
3:ans växel, mätning 17.
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Tidigare har mätning av en personbils bränsleförbrukning utförts i olika
väglag på lv 1030 i E-län.

mom VÄG 1030

H
1p. 0/1

--- MODD
,5 --. VÃT

-- TUNN IS.
--- TORR

   

50 55 50 65 7? is 60 á's ;ÃASTIGHET

Figur 4. Bränsleförbrukning i olika väglag pålv 1030, personbil.

Variationen i bränsleförbrukning inom varje väglagskategori beror på att
väglaget skiftade även under varje mätning, eftersom mätsträckan var så
pass lång som 2 610 m. Mätningarna visar på ett tillskott i bränsleförbruk-
ning på mellan 10-30 % i olika moddjup jämfört med torr vägbana.

Mätningar av lastbilars bränsleförbrukning har utförts på samma sätt som
den först redovisade personbilsmätningen. Mätningarna har utförts med
lastbilar utlånade av SAAB-SCANIA.

Tabell 4. Bränsleförbrukning lastbil (Scania G82M4x2 16 ton) i l/mil. 1
cm fuktig packad blötsnö. 70 km/h.

Mät" m' Bränsle- Nytt spar
förbrukn bränsleförbrukn

N
Q
M
D
W
N
H

'
N
N
N
N
N
W

b
-
D
-
D
W
N
O

O
O
D
O
U
'
I
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Sedan plogades mätsträckan. En förbrukning på 2,30 l/mil mättes upp, på

en mycket våt vägbana. Trots detta gick det åt 3D % mer bränsle Vid den

första körningen i bara 1 cm blötsnö.

Ytterligare en mätning har utförts med lastbil.

Tabell 5. Bränsleförbrukning lastbil (Scania G82M6x2 16 ton stödaxeln
upplyft) i l/mil. 6,5 cm fuktig snö första serien 5,2 cm andra
serien 70 km/h.

Bränsle- Nytt spar
Mat" "' förbrukn bränsleförbrukn

1 3,4 4,2
2 3,1 3,2
3 2,9 2,9
4 2,7 2,9
5 2,6 2,7
6 2,6 2,8
7 2,9 2,7
8 2,6 2,7
9 2,7 2,8

10 2,7
11 2,9

_ 12 2 8

N
.

Sedan plogades mätsträckan. En förbrukning på 2,50 l/mil mättes upp på en
vät vägbana. Intressant är att notera den förbrukning som mättes upp i
andra spåret, då 6,5 cm snö hade packats ihop till 5,2 cm. Tillskottet i
bränsleförbrukning blev så pass kraftigt som 68 % jämfört med förbruk-
ningen pâ den plogade vägbanan.

Samtliga bränsleförbrukningsmätningar i vinterväglag kommer att samman-

fattas i en VTI Rapport.
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BILAVGASERS KOSTNAD I STÖRRE TÃTORTER
S Olof Gunnarsson. -
Professor.
Trafikplanering. Arkitektur, CIH.

1.1nlcdning

Trots att man har kunskaper om att bilavgaser har en negativ inverkan

på halsa och miljo har man hittills inte i Sverige kvantifierat effekterna i

ekonomiska termer. Den trafikpolitiska utredningen (SOUl978:3l ) angav

samhallsekonomiska marginalkostnader (i öre per fordonskm) for vag-

underhall, trafikovervakning, trafikolyckor och trangsel men ej for

"miljostornin gar". Avsaknad av kostnadsberaknin g for halso- och miljö-

effekter till foljd av bilavgasutslapp innebar darfor risk for felaktig

prissättning av transporttjänster liksom ett ineffektivt utnyttjande av

transportsystemet.

Behov av att ange kostnad for bilavgaser aktualiserades i samband med en

översiktlig genomgång av kostnads- och avgiftsstrukturen inom de olika

trafikgrenarna, som utfordes av en arbetsgrupp inom kommunikations-

departementet (1984) i dets k KAA-proiektet. I det foljande redovisas

kortfattat resultat från en mm; namligen "Samhallsekonomiska

kostnader for halso- och miljöeffekter till foljd av bilavgasutslapp i större

tätorter" (Gunnarsson, Leksell 1984).

2. Metoder for berakning av 111150- och niliokostnader

Berakning av halso- och miljökostnader ar ett tvarvetenskapligt problem.

som forutsatter medverkan från ekonomer, tekniker, planerare, läkare,

kemister, biologer, meteorologer. naturvårdare m fl. Metoder for

kostnadsberaknin gar kan indelas i följande typer (Mahler 1980):
1. Hur stor ar betalningsviljan for att undvika det obehag.
som fororeningen medfor?

2. Vilka prisforandringar. t ex på fastighetsmarknaden,
uppstår till följd av föroreningen?

3. Vad kostar de skador, som uppstår till foljd av fororeningen .7
Eller: Vilka vinster skulle man gora om fororeningen inte funnits?

4. Vad kostar det att med basta tillgangliga teknik eliminera eller
reducera fororeningen ?
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Metoder 1-3 beraknar direkta :egnade: (en direkt foljd av att utslapp

orsakar skador) medan metod 4 anger indirekta kostnader (for tankbara
men ej vidtagna atgarder). Metod 3 innefattar flera berakningssteg från

emissioner via resulterande halter, skadeeffekter till kostnad.

3. Förstudien: syfte och omfattning

Syftet med förstudien ar:

-att beskriva omfattningen av de skadeeffekter som bilavgaser medför.

- att genomföra överslagsmassig beräkning av samhallsekonomiska

marginalkostnader för halso- och miljöeffekter i större tätorter,

- att påvisa behovet av forskning inom området.

Följande avgransnin gar och förenklingar har gjorts:

1) Med större tatorter avses orter över 10 000 invånare

(4,6 milj personer eller 55% av befolkningen).

2) De kostnader som redovisas galler för 1980 års situation, uppraknade

till 1982/83 ars prisnivå.

3) Beräkningarna omfattar:

a) indirekt beräkning av kostnad, bl a för att genom tekniska

atgarder minska hilavgasutslapp till viss nivå.

b) direkt beräkning av kostnad för specifika skadeeffekter, namligen
- halsopåverkan,
- besvarsreaktioner,
- nedsmutsning,
- atmosfarisk korrosion och
- skogsskador.

4)Halso- och miljöeffekter, som _inte_ kostnadsberaknats ar t ex:
- halsorisker p g a utsläpp av bly och kolvaten,
- hälsorisker p g a föroreningar via livsmedel,
- skördeförluster inom jordbruket.
- försurning av grundvatten och sjöar,
-inverkan på vaxt- och djurlivet.
- övergödning av havsvatten.
- risker för klimatpåverkan.

5) Bearakningarna avser genomsnittskostnader. som gjorts under

antagande av jamn fördelning av befolkning. biltrafik, emissioner. halter

etc och utan hansyn till dygns- och årstidsvariationer.

6) Totalkostnaden har - dar ej annat anges - fördelats så att 75% av

kostnaden faller på större tatorter (i jämförelse med riket i övrigt)

7) Omrakning till marginalkostnad har skett genom uppskrivning

(galler kostnad för halsopaverkan och skogsskador).
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8) Kostnad för resp fordonsslag har - dar ej annat anges - antagits vara

direkt proportionell mot bransleförbrukningen.

Berakningarna får ses som ett första forsok att ange storleksordningen pa

bilavgasers kostnad och ar darför att betrakta som ytterst preliminara.

4. Indirekt berakning av kostnad

En indirekt kostnadsberakning har gjorts enligt följande:
1) kostnad för viss avgasreduktion genom tekniska åtgarder på. fordon.
2) kostnad för förbattring av luftkvalitetén genom

trafikplaneringsatgarder.
3) tillampning av danska Veidirektoratets modell,
4) som andel av BNP.

4.1 Kostnad för tekniska åtgarder på fordon

Bilavgaskommitten anger att införande av USA-83-kraven, dvs blyfri

bensin och katalysatorrening for bensinbilar, skulle ge en minskning av

CO- och NO-halten med 35-70% fram till år 2000. Merkostnaden beraknas

för år1983 till 360 - 830 kr/ar,bil, vilket för större tatorter motsvarar en

kostnad av 7,5 - l7 öre/fkm. För tyngredieselbilar skulle de amerikanska

kraven minska NO-halten med 10-157. och enligt bilindustrin till en

kostnad av 0,5 - 1.5 Gkr/ar. vilket motsvarar i genomsnitt 8-25 öre/fkm.

för större tätorter 25-75 öre/fkm.

Nar det gäller bussar finns det idag flera alternativ att minska mangden

emissioner. Kollektivtrafikberednin gen (1982) har i samband med en

utredning om tradbussar för Malmö redovisat kostnader och effekter för

gas- och eldrift samt hybridsystem.

4.2 Kostnad för trafikplaneringsátgarder

Bilavgaskommittén (1983) har för ett antal modellorter studerat kostnad

och konsekvenser för att förbättra luftkvaliten. För Umeå anges t ex att en

reduktion av biltrafiken med 20% är nödvandig för att ta "godtagbar

luftkvalitet". Kostnaden blir12,2 Mkr/år, vilket motsvarar 3,5 ore/fkm.

4.3 Enligt Vejdirektoratet, Danmark

Vejdirektoratet, Danmark, tillampar en modell för prioritering av

vagprojekt, vilken aven tar hansyn till luftföroreningar. En vag med

6000 f/d och omgivande etagebebyggelse prissatts till 4.5 öre/fkm.
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4.4 Som andel av BNP

Kanafani (1983) anger att man i USA beraknar avgaskostnaden till 9.7 G

USD/ar eller 0.3 7; av BNP. Vilka skadeeffekter som ingår redovisas ej. För

personbilar anger man 0,65 c/mile (3.5 ore/fkm). for lastbilar 1.6 c/mile

(8.5 ore/fkm). For Europa beraknas avgaskostnaden till 01602075 av BNP.

Overfort till svenska forhallanden blir kostnaden 0,85-105 Gkr eller 6-75

öre/fkm for personbiltbensin) och 16-21 ore/fkm for lastbiltdiesel).

5. Halsopiverkan

Man har konstaterat att tatorterna har en oversjuklighet i flera

sjukdomar, bl a i kroniska luftvagssjukdomar och lungcancer. Även om

denna oversjuklighet till storsta delen kan forklaras av andra effekter,

framst tobaksrokning, finns starka indicier på att luftföroreningar spelar

en roll. Man har också visat experimentellt att tätortsluft innehåller ett

flertal ämnen som ar toxiska eller biologiskt aktiva och darigenom bl a

orsakar mutagena eller cancerogena effekter (SOU 1983227513).

Christiansson (1982) har beraknat kostnaden for luftforenings-

betingade sjukdomari Sverige 1980, baserad på bl a uppgifter om

regionala skillnader i sjuklighet (det s k tatortsoverskottet) samt

på utländska epodemiologiska rön (Tab. 1). '

Tab. 1.Beraknad siukdomskostnad 1980, betingad av luftføroreningar
(1983 års prisnivå). Efter Christiansson ( 1982).

      

Sjukdom Totalkostnad Darav luftförorenings- Kostnad
(Mkr) betingad (75) (Mkr)

Cancer 11700 1,7 - 2,9 200-340
Bronkitemfyaem 4 500 5 - 11,5 230-520
Astma 1800 6 - 12 110-220
Förkylning 4100 1 - 3 40-120
Hjart-, karlsjukdomar 24100 0.3 - 0.6 70-140

Summa 650-1340

 

Anm. Antagen andel for cancer motsvarar 600-100 fall/ar (totalt 35 000).

Vid skattning av bilavgasernas andel har bearbetning gjorts av Tab. 1:

- Undre gransen har halverats.
- Ett "humanvarde" har lagts till på15 7..
- 75 a av kostnaden antas falla på storre tatorter.
- Bilavgasernas andel av halsoskadorna antas vara 807..
- Marginalkostnaden har satt till 307. hogre an genomsnittskostnaden.
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Sjukdomskostnaden för bilavgaser i större tatorter blir då 025 - 1,03

Gkr/år. Kostnaden har fördelats i pmportion till de olika fordonsslagens

totala CO-utslapp (för hiartsiukdomar), totala toxiciteter (för sjukdomar i

andningsorganen) samt totalantalet revertanter (för cancersjukdomar).

Fördelningen på fordonsslag framgår av Tab. 2 (avsnitt 10).

6. Besvarsreaktioner

Besvar av avgaser tar sig ofta uttryck i vissa medicinska symtom som

huvudvark, trötthet, yrsel, illamående eller andningsbesvar eller,

slutligen, ögonirritationer och kansla av torrhet i munnen (SOU 1983:28).

Statens miljömedicinska laboratorium (SML) genomförde 1978 en

under5ökning för att belysa besvarsupplevelser av bilavgaser i

Stockholm, Vasterás och Umeå (SOU 1983:28, kap 5). Undersökningen

visade att ca halften (43-60%) av befolkningen ide tre orterna anser sig

vara störda av bilavgaser. Andelen "mycket besvarade" varierade i

normalurvalet mellan 645%. I de högexponerade urvalen var andelen

"besvarade" totalt 61-687. och andelen "mycket besvarade" ca 20%.

De som besvaras av avgaser drabbas av förluster. som bör kunna anges i

både tids- och kostnadstermer. Miljöstörningar kan ses som en form 'av

ofrihet, som begränsar den fria anvandingen av tillgänglig tid. I SMLzs

undersokning framkom som exempel "svart att vadra", "svart att vistas på.

balkong". Besvarsreaktioner kan leda till direkta tidsförluster genom att

man tar omvagar för att undvika trafikbelastade gator, i extremfall till

ökad restid och extrakostnad genom andrad bostadsort ("flytta bort från

staden"). Kostnaden för "tidsforlusterna" bör kunna vara jamförbara med

kostnaden för de tidsvinster som bilisterna gör (Gunnarsson. 19711976).

På. grundval av data från SML:s undersökning kan man anta att 50% av

befolkningen i större tatorter ar "besvarade" av bilavgaser, varav 10% ar

"mycket besvarade". Vi ansatter ett tidsvarde på 10 kr/11. vilket motsvarar

genomsnittsvardet 1983 för personbilisteri vagverkets kalkyler för

vagprojekt. Berakningsantagandena visas nedan.
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% Antal pers Tidsförlust Kostnad
(milj) (min/dag) (kr/dag)

"Besvarade" 40 1,84 i - 3 0,17 - 0,50

"Mycket besvarade" 10 0.46 3 - 10 0.50 - 1,67

  

Om vi antar "besvar" under 250 dagar/år, blir kostnaden

0,13 - 0,42 Gkr/ar. Kostnaden för resp fordonsslag fördelas i proportion

till bransleförbrukningen. Resultatet visas i Tab. 2 (avsnitt 10).

7. Nedsnutsning

Biltrafiken orsakar en allmän nedsmutsning av omgivningen, dels genom

stoft och damm som bildas vid slitage av vagbana och dack, dels genom

avgasutslapp. Av stoftbildningen ivara tatorter beraknas biltrafiken

svara för ca 50%, i gatunivå för ca 90% (SOU 1983:27,s 91). En amerikansk

studie anger att en reduktion av partikelhalten med 20% skulle ge en

inbesparing på 1-6 G USD per år eller 35-220 kr/ personal: Vi antar att

luftföroreningar i större tatorter totalt kostarl 10 - 275 kr/person. år.

vilket ger 050 - 1,25 Gkr/år. Bilavgasernas andel antas vara 25%, vilket

ger 0,12 - 0.31 (Skr/ar. Kostnaden fördelas i proportion till bilarnas

partikelutslapp (Tab. 2).

8. Amosfarisk korrosion

Studier av luftföroreningarnas betydelse för korrosion av olika material

visar att korrosionshastigheten ar betydligt högre i stadslun an i lantluft.

Bland luftföroreningarna har svaveloxiderna (802) störst inverkan.

Kostnaden för atmosfarisk korrosion anges enligt en tumregel till ca 2 %

av BNP, vilket för Sverige innebarld Gkr/ar. Vi antar att 545% av

kostnaden för korrosion i större tatorter beror på 502 och att 75% av det

korroderbara materialet finns i större tatorter. Kostnaden blir då 0.5 - 1.6

Gkr/år. Biltrafikens bidrag, framst genom dieselbilar, antas vara 10%.

vilket ger 0,05 - 0,16 Gkr/år. Kostnaden fördelas i proportion till

dieselbilarnas bransleförbrukning (Tab. 2).
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9. Skogsskador

Skogsskadorna har på senare tid mer och mer uppmärksammats. Skadorna

innebar forluster i form av tillvaxtminskning. doda och skadade trad.

lagre virkeskvaliteter. ökade avverkningskostnad. ökade insektsangrepp

etc. Dartill kommer inverkan på handelsbalans, sysselsättning, rekrea-

tion, vaxt- och djurliv etc. Skogsskadornas omfattning ar inte klarlagd och

några sakra kalkyler gar f n ej att gora. Huvudorsaken till skadorna ar av

allt att doma samverkan mellan olika föroreningar. framst kvaveoxider.

svaveloxider. kolvaten, ozon och andra oxidanter (bildas sekundart) samt

partiklar. Kvave- och svaveloxider kan orsaka markforsurning och barr-

och lovskador. Skador från 502 förstärks om ozon samtidigt finns i luften.

Biltrafikens bidrag till svavelutslappen ar begransat, medan

kvaveutslappen ar av större betydelse. Kolvaten och kvaveoxider kan

under medverkan av solljus bilda ozon och toxiska oxidanter.

Om vi antar att biltrafiken i Sverige inte hade slappt ut några kvaveoxider

eller gett upphov till ozon, skulle N01 minska med 16%, ozon med 9%.

Med utgångspunkt från en rad antaganden, bl a

- tillvaxtminskning i Götaland 0.5 - 2 7. per år.

- årlig mangd dod skog - årlig tillvaxt, 90% tillvaratas.

- rånettovarde av skog 100 kr/m3, rånettol'orlust for dod skog 70 kr/m3.

kan sko gsskador i Sverige och i grannlanderna till foljd av ett års utslapp

från svenska bilar beraknas till 0.20 - 1,40 Gkr. Marginalkostnaden har

darvid antagits vara 21: ge nomsnittskostnaden.

Biltrafiken i större tatorter beraknas stå för 27 %, vilket ger 0,05 - 0,39

Gkr/ar. Kostnadsfordelningen pa re5p fordonsslag framgår av Tab. 2.
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10. Sannansullning av resultat

Tab. 2. Beräknad marginalkostnad for bilavgasutslapp i :norr: tätorter

1980 i 1982/83 års prisnivå.

 

Bensindrivna fordon _D_i_eseldrivn;__ L fordon_

Personbil Laulastbil Personbil Lastbil Buss

    

Liter/ mil 1,22 2,21 0.92 3.38 4.33

Effekt Gkr/år - - - - - - - - - - Orc/fordonskm - - - - - - - - - - - - -

Halse, 022-093 2-7 4-14 7 15-55 105-42 14-57

Besvar 0.13-0AZ 1-3 2-6 05-25 25-85 35-11

Smuts 0,12-031 05-15 1-25 25-65 5-13 55-14

Korr 005-016 0 0 1-4 4-14 55-18

Skog 005-039 05-25 05-5 02-15 15-10 2-14

?Limma 0,6-22 5-15 10-30 5-20 25-90 30-110
avrunda)

Orc/liter 30-125 30-125 60-200 75-270 75-270

(avrunda)

 

Anm. Siffrorna ar relaterade till fordonskilometer. Vid jamforelse mellan

olika, trafikslag bor omrakning ske till ere/passagerartm resp Orc/mnkm.
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1 l. Slutsatser

Som tidigare framhållits bygger vara beräkningar på grova antaganden

och ar darfor försedda med flera reservationer. Därtill kommer att endast

vissa effekter har kostnadsberaknats. Vi har valt att trots dessa

invandningar gora en summering av kostnaden for de specifika

effekterna for att få fram storleksordningen på totalkostnaden.

En jämförelse med beraknade kostnader enligt avsnitt 4 resp avsnitt 5-9

ger underlag för att bedöma rimligheten av resultaten.

Resultaten tyder på att bilavgasutslappen fororsakar samhallsekonomiska

kostnader av betydande omfattning och hansyn till dessa kostnader måste

tas vid prissattningav transporttjänster. Åtgarder for att minska

bilavgasu tslapp synes också vara valmotiverade.

Genom denna förstudie har vi forsokt att anvisa en modell for berakning

av bilavgasers kostnader. Modellen bor dock vidareutvecklas och mer

preciserade data behövs. Behovet av ytterligare forskning betonas och

förslag till olika FoU-projekt redovisas.
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UTVECKLING AV LTT HOGBANESYSTEI FOR BUSSAR (FLEX'AY)
S Olof Gunnarsson.
Professor.
Trafikplanering, Arkitektur. CTH, 412 96 Göteborg

1. INLEDNING

Manga forsok har gjorts for att lösa storstadernas transport- och

trafikproblem. Erfarenheterna visar att satsning på kapacitetsstarka.

kollektiva trafikmedel, separerade från annan trafik, ar den bästa

losnin gen. Trafikseparering kan ske genom att man forlagger trafiken 1

under jord (tunnelbanor). i gatu planet (reserverade korfalt eller

bussgator) eller ovanför markplanet (hogbanor eller mono-mils). Val av

lösning bestäms av de lokala förhållandena och den ekonomi, som resp

system kan uppvisa.

Sparsystem under jord har den största transportkapaciteten men blir

flerfaldigt dyrare an trafiksystem ovan jord (Tab 1), En vasentlig nackdel

forutom de höga anläggningskostnaderna ar att det tar relativt lång tid

(5 a 10 år) innan hela anlaggningen kan tas i bruk. Genomsnitts-

kostnaden för anläggande av tunnelbanor anges för år 1983 till 25 USD

per km ( Goldsack. 1983). Denna investering blir inte minst för stader i

U-lander orimligt h0g. Behov finns darfor att utveckla system for urbana

persontransporter, som kan byggas ut successivt. utnyttja enkel teknik

och baseras på det existerande kollektiva trafiksystemet. dvs som regel

bussar (Brynielsson 1976).

Tab. l Kostnadsrelationer mellan olika spartrafiksystem i stader.

Enligt White (1978).

    

Two-track route Index Stations Index

On surface 1.0 Surface/elevated 1.0
Elevated 2.0 Subway 3.0
Tunnel 5.5 Tube 5.0
Cut and cover:

CBD(city center) 6.0
Suburb 2.0
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2. FLEX'AY SOM IDE

FLEXWAY betecknar en pelaruppburen högbana för i första hand bussar i

stadstrafik. Banan består av prefabricerade bewngelement somkan

byggas ovanför gator, trafikplatser. vattendrag och andra naturområden.

FLEXWAY kan utnyttjas för att punktmassigt förbattra framkomligheten

genom s k fly-övers eller ingå i ett större separerat bussystem.

Systemet kan byggas ut steg för steg alltefter behovet av transport-

kapacitet ökar och nya transportteknologiska framsteg görs. Man kan t ex

övergå från manuell till automatisk styrning. från busstrafik till latt

spårtrafik. Det ar aven möjligt att montera ner en temporar installation av

FLEXWAY och flytta den till ett permanent lage.

Körbanan består i princip av två langsgående balkar. Bussarna kör direkt

på betongkonstruktionen och banan har en sådan profil att styrhjalp ges

åt både förare och fordon. Till skillnad från en vanlig bro ar banan öppen

i mitten. Spannvidden ar normalt ca 24 m. Sidobarriarerna fungerar som

barande element. som avkorningsskydd och som bullerskarm.

3. HITTILLSVARANDE UTVECKLINGSARBETE

FLEXWAY har utvecklats av ABV- Armerad Betang-Vagförbattringar AB -

i samarbete med KM - Kjessler 6; Mannerstråle AB, Stockholm och

professor Olof Gunnarsson. Chalmers tekniska högskola.

Utvecklingsarbetet, som påbörjades 1982, har skett med ekonomiskt stöd

från Styrelsen för teknisk utveckling (STU) och ABV.

Förutom byggnadsstatiska och trafiktekniska utredningar har aven ett

körtekniskt prov utförts vid VTI.

I det följande ges en kort beskrivning av utvecklingsarbetet. speciellt vad

galler det körtekniska provet, samt tankbara tillämpningar av FLEXWAY.
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4. KORTEINISKT PROV

För att bestamma lampligt körutrymme vid manuell körning genomfördes

i nov/dec 1983 körprov i en 130 m lång bana vid VTI med normalbussar

(bredd 2.5 m) och ledbussar (bredd 2.6 m)enligt följande program:

a. mellan målade lin jer, avstånd 3.00 m
b. mellan sidobarriarer (av trä). " 3.20 m
e. " " 3.00 m
d. 2.90 m

I varje försctksmoment körde 8 förare (6-35 års erfarenhet) 5 gånger

(plus ett uppvarmningsvarv). Hastigheten var ca 43 km/h.

Följande avstånd till vanster rep höger sidobarriar erhölls för ledbussar:

  

Barriaravstand
3.20 m 3.00 m 2.90 m

Min. avstånd, vanster l7+-3 .9+-4 3+-2
" . höger 33+-3 22+-4 19+-2

 

Vid försöken skedde ingen påkörning av barriaren. I samtliga moment lag

man 6-8 cm till vanster om mittlinjen.

Utrymmesbehovet (i cm) för 99% av körningarna var:

  

På frågan om upplevd stress erhölls följande svar:

 

Barriarbredd (m)

 

2.90 3.20 3.00

Ja, mycket - - -
Ja, ganska - l 2
Ne i, knappast 2 l -
Ne j, inte alls 6 6 6

 

Slutsatsen av dessa försök ar att en bredd kring 3.0 m ar godtagbar för

körning på en (kortare) rak stracka.
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5. SYSTEIUTFORINING FOR BUSSTRAFIK

5.1 Enkel- eller dubbelriktade banor

Val mellan en dubbelriktad bana eller två enkelriktade banor bestäms av '

trafikflödet under dimensionerande timme samt brons lan gd (inkl. vant- '

utrymme ca 20 m). För en signalreglerad dubbelriktad bana med 40

bussar per timme och riktning blir medelfördröjningen 5 sek vid en

brolangd på 200 m.

52 Övergång till automatstyrning

FLEXWAY kan förses med med anordningar för mekanisk resp elektronisk

styrning. Mekanisk styrning. som idag finns i drift i bl aEssen (system

Mercedes), kan ordnas genom att stalskenor monteras på. banan.

Elektronisk styrning, som utvecklats av Volvo och tillampats i Halmstad.

kan ordnas genom att kablar laggs langs i endera kanten av brobane-

elementen. Genom elektronisk styrning kan saval manuellt styrda som

automatiskt styrda bussar trafikera banan. Automatisk styrning bör

appliceras på de delar av banan, dar trafik- och körförhållandena ar mer

komplicerade an normalt, t ex i kurvor och i vaxlar i högbanelage.

5.3 Nödutrymning

Svenska krav på nödutrymning för bussbana saknas f n. För att

möjliggöra en snabb och saker utrymning har brobanans bredd

dimensionerats så att bussdörrar hos vanligen förekommande busstyper

kan öppnas och en gångpassage förbi bussen kan ske. Vid urstigning och

förbipassage kan en bredd på max 40-50 cm erhållas. Alternativt kan

utrymning ordnas om bussar förses med dörr i aktern.

6. ANLÅGGNINGSIOSTNADER

FLEXWAY ger genom sin unika konstruktion och utnyttjande avpre-

fabricerade element lll-20% lagre anlaggningskostnad an en normalbro.

' Dartill kommer andra fördelar som bullerskydd, demonterbarhet.

Ett högbanesystem. baserat på. FLEXWAY. kan inkl. fordon anlaggas för 5-8

milj USD per km, vilket ar bli-80% lagre an genomsnittskostnaden för ett

tunnelbanesystem. Kapaciteten är visserligen lagre för ett FLEXWAY-

system, men tunnelbanan har oftast i introduktionsskedet en över-

kapacitet som inte kan utnyttjas. Genom att varje steg i uppbyggnaden av

ett FLEXWAY-system direkt kan nyttiggöras i form av högre driftkostnader

far man omedelbar avkastning på gjorda investeringar. Dartill kommer

den stora flexibiliteten. vilket möjliggör snabb anpassning till ökande

transportbehov och till nyheter inom transportteknologin.
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7. TILLÅHPNING

FLEXWAY kan i första hand utnyttjas för punktmassiga förbattringar av

busstrafiken genom att bussbroar byggs över sådana trafikplatser dar

framkomlighetsproblem finns för den kollektiva trafiken. Genom en

systematisk utbyggnad med dels fly-overs , dels separerade banor i

markplanet kan ett högklassigt bussystem erhållas i kombination med

nivahallplatser eller stationer. Langre avsnitt med högbana kan bli

aktuellt i vissa centrala stadsomraden eller i park- och naturområden.

FLEXWAY ger också möjlighet till en successiv utbyggnad av det kollektiva

trafiksystemet genom att transportteknologiska nyheter kan införas steg

för steg. t ex hybridsystem, automatstyrnin g. Systemet kan också byggas

utför ökad transportefterfrågan genom att övergå till större fordon

(ledbussar eller busstag) eller till latt spartrafik (Light Rail).

I Sverige har följande projekt diskuterats:

Stockholm: En enkelriktad bussbro Söderut (ca 400 m) över Roslagstull.

från Roslagsvagen till Valhallavagen.

Umeå: Bussbro med en eller två banor (ca 200 m) för ca 350 bussar/dag

över den planerade Ostermalmsleden i Kungsgatans förlängning mot

Region- sjukhuset och Universitetet. Projektet uppvisar stor lönsamhet

och en bussbro bör vara återbetald inom 2 a 3 år (Lundberg 1984).

Linköping: Bussbro med tva banor över Valla-rondellen ( ca 200 111)

för 400-500 bussar per dag och riktning. Genom en sammanbindning med

existerande bussgator i Lambohov, ny strackning genom universitets-

omradet, utnyttjande av norra körbanehalvan på Malmslattsvagen enbart

för busstrafik samt existerande bussgator i Storgatan och Szt Larsgatan.

kan en 6 km lång " egen banvall" erhållas för busstrafik. Projektet har

föreslagits som ett modellortsf'orsök för demonstration av busstrafikens

möjligheter i tatort (DEBUT 88) för TPB (Gunnarsson, Wede 1984).

8. FORTSA'IT UTVECKLING

Det fortsatta arbetet inriktas på att utveckling av dels varanter på

hanprofil för att minimera påkörningsrisker vid manuell körning. dels

ett nytt styrsystem för automatdrift. Erfarenheterna kommer

förhoppningsvis att omsattas i ett svenskt referensobjekt under 1986.
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"VTI och u-länderna
av Birger Nygaard
Statens väg- och trafikinstitut

581 01 LINKÖPING

INLEDNING

Utvecklingen av motortrafik och olyckor går normalt att jämföra med
förloppet av en s k S-kurva. Man ser i början långsam, sedan hastigt
växande och sedan åter stabiliserande utveckling av både fordonsantal
och konsekvenser i form av trafikolyckor. '

I Sverige och andra industriländer började bilismens tillväxt under 20 -
30-talet, exploderade under 50 - 60-talet och har nu under 70 - 80-talet
stabiliserat sig. Trots en någotsenare utveckling av olycksbilden känner
vi igen den övergripande S-strukturen.

På senare år upplever vi att en rad utvecklingsländer genomgår en
explosiv ökning av fordonstrafiken med stora olyckssiffror till följd.
Utvecklingen har många likheter med fas 2 i S-kurvan men med både en
mycket snabbare ökning och i synnerhet mycket allvarligare olycksut-
veckling än vad som tidigare har märkts.

Som framgår av tabellen nedan (ref 1) visar jämförelse av olyckssiffror
för i-länder och u-länder upp till 30-40 gånger högre risk i vissa u-länder.

Tabelll Jämförelse av sannolikheten av att bli dödad (risk) i en
vägtrafikolycka beskriven med tre riskmått för tre grupper av
länder med olika grad av motorisering (IRF 1980)

4

  

 

 

Motorisering Risk Risk Risk
Land (bilar, lastbilar, (dödade per (dödade per (dödade per

bussar per 100 100 000 100 000 fyr- 100 milj for-
pers) pers) hjuliga fordon donskilometer)

I USA 68 23 34 2,0
Kanada 53 22 34 2,9
Australien 49 23 42 3,4
Nya Zeeland 49 17 36 3,8
Tyskland (BRD) 40 21 54 4,0
Frankrike 40 23 59 4,6
Sverige 37 11 27 (2,5)
Storbritannien 31 12 38 2,3

II Grekland 13 17 135 7,5
Portugal 11 21 180 11,3

Ungern 10 16 152 9,0

III Tunisien 3,4 14 411 23
Turkiet 2,4 10 428 12
Thailand 1,8 10 538 -
Kongo 1,2 9 670 36
Lesotho 0,8 11 1300 70
Mali 0,3 4 1330 70
Nigeria 0,3 10 3720 33
Pakistan 0,2 5 1849 -
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En undersökning i 15 u-länder (ref 2) visar att trafikolyckor nu är den
främsta dödsorsaken efter mag- och tarmsjukdomar med tuberkulos och
andra infektionssjukdomar på tredje och fjärde plats.

Härtill kommer (ref 3) att olyckorna ofta drabbar de personer som är
mest värdefulla för landet, läkare - tekniker etc, eller på grund av dålig
tillgång till reservdelar försenar landets utveckling i samband med
olyckornas materiella skador av fordonsparken.

Det ligger nära till hands att ställa sig frågan hur man från i-länderna
kan medverka till att dessa u-länder snabbt når fram till en säkrare
trafik där bilismens utveckling ger anledning till färre olyckor. Sedan
t ex Sverige redan har kommit över denna andra fas i S-kurvan kan de
härvid uppnådda erfarenheterna tänkas tillämpade på u-ländernas prob-
lem.

SVENSK TRAFIKSÃKERHET

Att Sverige vid internationella jämförelser uppvisar hög trafiksäkerhets-
nivå har flera orsaker.

I relation till u-ländernas problematik spelar det sätt på vilket man
angriper trafiksäkerheten och har organiserat trafiksäkerhetsarbetet i
statliga eller statsunderstödda organ en avgörande roll.

Att man i allt högre grad har lärt sig att betrakta trafiken 50m ett
system där trafikanten ingår i ett ständigt samspel med olika fordons-
och väg/trafikmiljöförhållanden har också präglat den uppbyggnad man
gjort av trafiksystemets olika institutioner.

Den konsekvens av hela systemets "balans" som uppstår när en av
systemets bitar är bristfällig har man sökt motverka genom att administ-
rativt och praktiskt koordinera och samordna med trafiksäkerhetsarbe-
tet. .

Om man jämför de förenklade och i någon mån idealiserade skisserna av
trafiksäkerhetsorganisationerna i Sverige (a) respektive ett typiskt u-
land (b) syns skillnaderna tydligt.
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Den i regel enskilda eller ideella trafiksäkerhetssammanslutningen har
svårt att påverka beslutsfattandet och arbetet inom de många olika
organ som var för sig jobbar med tr'afiksäkerhetsfrågor.

VTI:s MODELL

VTI ingår i organisationen av svenskt trafiksäkerhetsarbete som ett av
trafiksystemets forskningsorgan.

Genom analys av olyckor, insamling av trafikdata, prov på förslag till
utformning och framtagning av nya åtgärdstyper medverkar VTI bl a till
att påverka säkerheten.

Denna och liknande typ av ständig bevakning av trafiksäkerhetsutveck-
lingen med möjlighet att både upptäcka och motverka förändringar kan
knappast överskattas.

I u-länder pågår sådant arbete - på goda grunder - mycket sparsamt.

Först och främst är omfattningen av och kvaliteten på trafikdata oftast
så dålig att det knappast kan komma på tal att dra annat än generella
slutsatser om säkerhetsläget. Kunskapen om hur man skall skaffa sig
ordentligt underlag för beslut om rätt åtgärd i samband med
trafiksäkerhetsinsatser är också mycket bristfällig. Sist men inte minst
motverkar den stora spridningen av personer som jobbar med trafikfrågor
på olika ministerier och departement att någon enhetlig utveckling av
erfarenheter och gemensam planering kan genomföras. Den allmänna
politiskt instabila och ekonomiskt svåra situationen förbättrar givetvis
inte dessa förhållanden.

VTI:s arbete i u-länder som. främst under de senaste 2-3 åren har tagit
fart, inriktar sig i stor omfattning på etablerandet av bättre villkor för
metodiskt trafiksäkerhetsarbete enligt samma grundprinciper som gäller
i Sverige. '

Man kan tala om följande grundstolpar i programmen:

a. Ta initiativ till eller medverka till att ett statligt eller statligt
anknutet trafiksäkerhetsorgan gemensamt för trafikberörda departe-
ment och institutioner etableras och förankras.

b. Utbilda personal (ekonomer, planerare, ingenjörer, samhälls- och
beteendevetare m fl) .

c. Demonstrera hur man gör, administrativt och praktiskt

d. Följa och kontrollera programmens utveckling

VTI:s ARBETE I U-LÄNDER

Självklart kan VTI:s praktiska erfarenhet och rutin i aktuella projekt inte
täcka alla dessa områden fullt. Inte heller ser VTI det som sin funktion
att bedriva mer konsultpräglad verksamhet. Genom samarbetet med t ex
SweRoad (Vägverkets organ för u-landsverksamhet) och SWECO (sam-
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manslutning av några statliga och enskilda företag med bred kontakt med
svenska trafikorgan) försöker man anpassa programinriktningen till att
bli så bred som möjligt.

T ex arrangerades i samband med etablerandet av ett statligt koordine-
rat trafiksäkerhetsorgan i Sudan en 5-veckors utbildningskurs i Skandina-
vien där medarbetarna både fick se och lära sig hur man praktiskt
bedriver och genomför åtgärder och fick intensiv teoretisk utbildning i
områden som trafikteknik - trafikutbildning - polisbevakning - olycksre-
gistrering och analys - cost/benefit-beräkning etc.

I Botswana kunde man direkt börja genomföra praktiska demonstrationer
av trafikmätning och analys med hjälp av svenska experter på plats för
att kunna ta fram ett underlag för prioritering av verksamhet. Till
skillnad från Sudan var man här tillräckligt organiserad för att i viss mån
kunna samarbeta med en befintlig trafiksäkerhetsorganisation.

I Tunisien uppläggs programarbetet som både medverkan till etablering
av ett permanent statligt organ med egna medel och uppbyggnad av en
avdelning under detta organ som skall bedriva FoU- och planeringsarbe-
te.

Inledningsvis värderas i ett tvåårigt pilotprojekt under handledning och
styrning av VTI praktiska trafiksäkerhetsåtgärder (hastighetsreducerande
åtgärder - påverkan av olika trafikantgrupper - insamling av trafikdata
m m). ,

I Indien används sedan länge en av VTI framtagen avancerad simulerings-
modell för beräkning av trafikutveckling m m. VTI medverkar löpande
till förbättring och tillämpning av modellen.

Också inom området alkohol och trafik pågår tillämpning av svenska
metoder och erfarenheter till förhållanden i u-länder. Nigeria önskar till
exempel dra nytta av svensk expertis inom just detta område.

Ovanstående exempel visar endast begränsat innehållet och omfattningen
av de aktiviteter som f n är på gång.

Det växande intresset av att ända från början beakta trafiksäkerhetsför-
hållandet i samband med uppbyggnad av transportsystem och infrastruk-
tur i u-länder - och speciellt att man i många fall inte har gjort det från
början - medverkar tilll att svensk .erfarenhet och svensk expertis i
ökande grad konsulteras för råd och samarbete, inte bara av egna
biståndsorgan utan alltmer av internationella organ.

Utvärderingen av kommande års insatser kommer att avslöja att vi med
vår kulturella, politiska, ekonomiska och kunskapsmässiga bakgrund har
kunnat ge u-länderna något.
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EN FORDONSPARKS UPPFÖLJNINGSBEHOV
Mats Pålsson
Tekn dr
Transportdoktorerna AB

1. UPPFÖLJNING

Mina damer och herrar!

Den första frågan vi skall ställa oss är:

Finns det ett behov av uppföljning?

Om svaret är nej kan vi snabbt avsluta denna samling.

För att svara på frågan måste vi fundera på om det
finns några mål för verksamheten med fordonsparken.
Målen kan vara av typen; vinst, säkra framtida arbets-
tillfällen, ge transportservice åt en annan del av
företaget etc. Det är uppenbart att fordonsparker har
något eller några mål. '

Eftersom det finns mål för verksamheten så uppkommer
problemet hur målen skall nås och då behöver verksam-
heten på något sätt styras till måluppfyllelse.

Styrning brukar traditionellt beskrivas enligt bild 1.

omgivmhg

 

 

  

 

 

Bild 1. Styrning och informationsåterföring
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Triangeln representerar det styrande systemet och rek-
tangeln det styrda systemet. Styrsignaler går från det
styrande till det styrda systemet. För att det styrande
systemet skall få veta om styrsignalerna får avsedd
effekt så måste information återföras. På bilden repre-
senteras denna informationsåterföring av en pil.

Det är i detta sammanhang uppföljning kommer in. Med
uppföljning menar vi här:

 

"Processen att insamla och behandla information
i syfte att dels tillfredsställa externa och
interna krav på kontroll, dels generera under-
lag för framtida planering och beslut."

Om detta stoppas in i föregående bild så täcker upp-
följning det markerade området enligt bild 2.

 

  

 

 

     

/
+
l

  

Bild 2. Uppföljning

2. UPPFÖLJNINGSBEHOV

Nu har vi behandlat vad uppföljning är och ger oss då
raskt vidare mot "behovet av uppföljning". De aktivi-
teter som utförs på olika styrnivåer i en fordons-
organisation är:

- strategisk nivå:

* bestämning av servicenivå
* bestämning av resursramar
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- resursstyrningsnivå:

* utformning av tranSportorganisation
* beräkning och styrning av servicenivå
* val och dimensionering av transportsystem
* planering av anskaffning, utveckling och för-

valtning av resurser

- operativ styrnivå:

* beställning av transporter
* planering av transporter
* beordring av transporter
* ledning av transporter
* kontroll av transporter

Dessutom tillkommer krav på information till utomstående
myndigheter.

Vi skall här göra en viktig avgränsning. I fortsätt-
ningen behandlas endast de områden som hämtar informa-
tion direkt från fordonsparken. Dessa är:

- beräkning och styrning av servicenivå
- dimensionering
- återanskaffning
- förvaltning
- Operativ styrning
- information till myndigheter

Vi kommer nu att göra en kortare genomgång av de olika
områdena för att konkret se vilka parametrar som behöver
följas upp.

3. SERVICENIVÅ

Servicenivå är ett slitet uttryck. Det är svårt att ge
någon klar definition på begreppet. Ett hyfsat försök
kan låta:

"Graden av tillgänglighet till resurser."

Ett annat sätt att beskriva servicenivån är att ange
ett antal servicefaktorer som t ex:

- minsta tidsskillnad mellan beställning och effektue-
ring

- att en tranSport utförs vid önskad tidpunkt/tids-
intervall

- transporttiden (avlastningstidpunkt - pålastnings-
tidpunkt)

- att rätt gods transporteras
- att gods transporteras till rätt avlastningsplats
- att gods transporteras (förflyttas och hanteras)

på rätt sätt

VTI MEDDELANDE 432



102

- skadefrekvensen på transporterat gods
- enkelheten i att beställa en transport

Någon klar och generell uppsättning av servicefaktorer
som ständigt genererar ett uppföljningsbehov finns ej.
TranSporttiden är dock en faktor som är med i de flesta
beräkningar.

I olika situationer betyder en viss servicenivå avseende
t ex tranSporttiden olika. Om t ex uppgiften gäller
transport till ett tåg som avgår vid en fastställd tid-
punkt, blir servicen noll om transporten anländer för
sent. För tidig ankomst påverkar däremot servicen endast
marginellt (figur a). I ett annat fall, t ex där trans-
porten skall avslutas vid en exakt tidpunkt, kan avsteg
från tidpunkten, åt båda håll, medföra att servicen anses
lägre beroende på avstegets storlek. En normalfördelnings-
kurva kan i en del sammanhang bra beskriva hur servicen
upplevs som funktion av_avsteget från den fastställda
tidpunkten (figur b). Om transporten gäller en vara som
måste vara framme före en viss tidpunkt kan servicenivå-
funktionen få ett utseende enligt figur c.

   

 

Servicen/vä Servicenivá . _ Servicenivá

l

4\_
x 1 1 I : I I I 1 r r 1 r 1 -T

-2 -7 7 +2 Tid -2 -7 1 +2 Tid -2 -I .7 +2 Tid i

a) b) c)

För samma faktor kan alltså servicenivåfunktionen få
helt olika utseende. Dessutom varierar utseendet över

tiden.

Vi har konstaterat att det är mycket svårt att konstruera
ett enkelt servicenivåbegrepp som innehåller ett antal
faktorer. Därför bör i praktiska tillämpningar service-
nivåbegreppet starkt förenklas.

Det är ovanligt att servicenivåfaktorer operationaliseras
och ger upphov till uppföljningsbehov som sedan omsätts
i ett uppföljningssystem. Uppföljningsbehovet för beräk-
ning av servicenivån är litet, främst beroende på de
svårigheter som ligger i att på ett entydigt sätt dra
slutsatser. Vilken eller vilka faktorer som blir aktuella
vid en eventuell uppföljning bestäms i det enskilda fallet
och inga generella uppföljningsbehov finns alltså.
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4. DIMENSIONERING AV FORDONSPARKEN

Med beslut avseende fordonsparkens dimensionering menas
sådana beslut som berör dels antalet fordon, dels for-
donstyperna som skall ingå i parken.

På vilket sätt dimensioneringsbesluten i praktiken
fattas varierar inom vida ramar. En indelning är att
hänföra metoderna till transportanalytiska och icke
transportanalytiska.

De icke transportanalytiska metoderna tar hänsyn till
faktorer i fordonsorganisationens omgivning. Som exem-
pel kan nämnas:

- Skatteregler; företaget kan vara i behov av avskriv-
ningsobjekt

 

- "penningöverskott"; i budgetstyrda ekonomier kan
fordonsorganisationen ha tilldelats medel som inte
förbrukats. I syfte att behålla dessa medel, och
stärka sin framtida position, kan fordonsorganisa-
tionen anskaffa fler, eller onödigt exklusiva, fordon

 

- status; personer i fordonsorganisationen kan ha mer
privata ambitioner när det gäller fordonsparkens
storlek och sammansättning

- tillståndsgivning; i vissa fall kan myndigheternas
regler påverka antalet fordon

 

De transportanalytiska metoderna är de som utgår från
det faktiska, eller förväntade transportbehovet och
tillfredsställer detta med minst resursåtgång.

 

Här kommer vi ej att behandla vilka metoder som i prak-
tiken används utankoncentrera oss på uppföljnings-
behovet när transportanalytiska metoder används.

När Vi skall bestämma uppföljningsbehovet måste vi in-
dela fordonsparkerna i linjebundna och beställnings-
bundna. Här skall de beställningsbundna behandlas medan
de linjebundna i de flesta avseenden kan ses som special-
fall av de beställningsbundna fordonsparkerna.

 

I beställningsbundna fordonsparker varierar efterfrågan
på tranSporter, och därmed behovet av fordon. På samma
sätt kan beställningarna kräva varierande lastförmåga
hos fordonen. Taxi kan i många stycken sägas vara ett
typexempel på en beställningsbunden fordonspark.

Den antalsmässiga dimensioneringen kan ske enligt olika
principer. De typfall som kan särskiljas är dimensionering
efter:

- maximibelastning
- medelbelastning
- minimibelastning
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Detta åskådliggörs i bild 3.

Antal efter-
frågade fordon

A
_/

Maxim/belastning

 

  

  

..-...._ Medelbolastning

Minimibelastm'ng

 

   

Tid

Bild 3

Vilken princip som väljs är främst beroende på service-
nivån samt möjligheterna och kostnaderna för att erhålla
fordon eller transporttjänster utanför fordonsorganisa-
tionen.

Om varje transport skall genomföras vid den efterfrågade
tidpunkten, måste antingen fordonsparken dimensioneras
efter maximibelastningen eller fordon hyras in. Om
servicenivån tillåter att transportorganisationen utför
transporten vid en valfri tidpunkt, kan fordonsparken
dimensioneras efter medelbelastningen utan att fordon
behöver hyras in.

När hänsyn tagits till de tidsförskjutningar som kan
göras inom ramen för gällande servicenivå, och när sam-
lastning och ruttplanering genomförts, återstår frågan
om hur många fordon som skall ingå i den egna parken,
kontra hur många som skall hyras in.

Grundläggande för detta beslut är kostnadsrelationerna
mellan egna och inhyrda fordon. Det som talar för att
en viss del av fordonen under en tidsperiod skall vara
inhyrda, är att fordonsorganisationen inte skall belas-
tas med fasta kostnader för fordon som står stilla under
långa perioder. Filosofin är i korthet att den egna
fordonsparken inte skall vara större än att alla fordon
"alltid" är sysselsatta, medan toppbelastningar klaras
av genom inhyrning.

Nu återstår frågan hur det totala antalet nödvändiga
fordon vid olika tidpunkter skall fastställas. De metoder
som kan särskiljas är att:

- prognoser kan göras upp på grundval av inkomna eller
förväntade beställningar

- ett uppföljningssystem kan Visa hur många fordon som
varit i drift under tidigare perioder. Därav kan
sedan slutsatser dras om fordonsbehovet under.kommande
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perioder, under förutsättning att verksamheten är
någorlunda oförändrad.

Om fordonsparken skall dimensioneras med transportana-
lytiska metoder, genom ett uppföljningssystem, krävs
uppföljning av:

- den last som fordonen haft vid olika tidpunkter
- det antal fordon som varit i drift vid olika tid-

punkter
- det antal fordon som varit obrukbara beroende på

t ex underhåll vid olika tidpunkter

  

 

5. ÅTERANSKAFFNING

På samma sätt somdimensionering av fordonsparker kan
ske med icke transportanalytiska metoder, kan åter-
anskaffningen ske på andra bevekelsegrunder än strikt
transportrationella. Exempelvis kan en fordonsorgani-
sation i goodwill-skapande syfte, eller av skatte-
tekniska skäl, förnya fordonsparken i snabbare takt
än vad som är nödvändigt. Återanskaffning på dessa,
eller liknande, grunder behandlas inte.

Någon enhetlig och allmänt accepterad teori för att
fastställa tidpunkter för återanskaffning finns inte.
Målet är, liksom för andra utbyteskalkyler, att välja
en handlingsväg som minimerar den totala framtida kost-
naden. Följande problemställningar kan då särskiljas:

- Hur lång framtid kan överblickas? Det bör då noteras
att ekonomiska konsekvenser som inträffar långt fram
i tiden spelar mindre roll eftersom de bör nuvärdes-
beräknas.

- Vilka kostnader skall beaktas? Vanligtvis tas hänsyn
till värdeminskning, ränta, underhåll, rörliga drifts-
kostnader samt försäkringskostnader. Till detta kan
läggas de kostnader som uppstår i samband med fordons-
bytet (transporter, administration etc).

- Hur skall den typ av "kostnader" som är förknippad
med skillnader i prestationsförmåga mellan ett
gammalt och ett nytt fordon beaktas? Det gamla
fordonets "driftsunderlägsenhet" innefattar dels
lägre prestationsförmåga under drift (motorstyrka,
avsaknad av viss utrustning etc), dels högre sanno-
likhet för driftsavbrott.

Här skall vi inte göra någon genomgång av utbytesteorier
utan konstaterar att de delvis ställer olika krav på
uppföljning. Ett uppföljningssystem, vars syfte är att
ge beslutsunderlag för återanskaffning bör, för att vara
oberoende av teknik, uppfylla följande krav:

- Underhållskostnader skall följas upp för varje for-
donsindivid och kunna sammanställas för varje fordons-

typ (och ålder).
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- Körsträckor skall följas upp för varje fordons-
individ.

- Antalet tillfällen då underhåll genomförts skall
följas upp för varje fordonsindivid.

6. FÖRVALTNING AV FORDONSPARKEN

Förvaltning används här i betydelsen "handha" eller
"sköta om". Den viktigaste biten i förvaltningen är
den allmänna kostnadsuppföljningen. Trots detta skall
vi ej behandla den här eftersom tekniken är känd och
behandlas i böcker och på kurser. Här skall vi kon-
centrera oss på behov för

- drivmedelsuppföljning
- underhållsuppföljning
- däckuppföljning

geefêlieieg_êy_§riymsêsl§äêäêrsäsies

Om vi börjar med drivmedelsuppföljningen kan den
följas upp genom att mäta tillförd drivmedelsmängd till
varje enskilt fordon och ställa detta i relation till
körd sträcka. Det finns emellertid en rad bakomvarande
faktorer som starkt påverkar den faktiska förbrukningen
och därför bör dessa närmare analyseras.

 

Drivmedelsförbrukningen påverkas främst av:

- vägens beskaffenhet
- fordonets konstruktion och-underhåll
- förarens körsätt.

När det gäller vägens beskaffenhet påverkar naturligt-
vis sådana faktorer som lutningar, vägbeläggning och
Vägskador drivmedelsförbrukningen. Gemensamt är att
alla dessa faktorer i de flesta fall står utanför
fordonsorganisationens kontroll.

Fordonets konstruktion påverkar i hög grad drivmedels-
förbrukningen. Man kan här t ex peka på dieselmotorns
verkningsgrad. Även fordonets yttre utformning har
betydelse eftersom denna påverkar luftmotståndet och
därmed drivmedelsförbrukningen. Även här gäller att
fordonsorganisationen enbart i ringa utsträckning har
någon möjlighet till påverkan. Möjligtvis kan detta
ske genom att dessa faktorer beaktas vid nyanskaffning
av fordon.

Underhållet påverkar naturligtvis drivmedelsförbruk-
ningen. Intressanta punkter är här konditionen hos
däck, motor och kraftöverföring.

Slutligen återstår då förarens körsätt. Praktiska prov
har visat att detta är den komponent som vid påverkan
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ger stor effekt, när det gäller att minska drivmedels-
förbrukningen.

Hur kan då körsättet följas upp? Det vanligaste sättet
är att mäta drivmedelsförbrukningen och därmed antaga
att denna direkt återspeglar körsättet. Så är emeller-
tid inte fallet. Ett bättre sätt är att mer direkt mäta
de delar av körsättet som påverkar förbrukningen. Detta
innebär att mäta:

- fordonets marsch- och topphastighet
- relationen mellan motorvarvtal och hastighet
- hastighetsanpassning och accelerationerl

De båda förstnämnda är av mätbar karaktär, medan den
sistnämnda är svårare att beskriva och mäta. I praktiken
torde därför körsättsuppföljningen behöva begränsas
till uppföljning av hastigheter och motorvarvtal samt
kombinationer av dessa.

QBPÃêlinQS-êY-EE§§E§êll

Uppföljning av underhåll krävs, som vi tidigare konsta-
terat, för beslut om återanskaffning. Uppföljning av
underhåll är också av intresse i en rad andra besluts-
sitautioner. Här skall några anges, som kan vara aktuella
i vissa fordonsorganisationer. Uppföljningsbehoven och
beslutssituationerna varierar emellertid kraftigt. Om
fordonsorganisationen t ex har tillgång till en egen
verkstad, bör underhållsuppföljningen även integreras
med verkstadens redovisningssystem.

Uppföljningsbehov av underhåll har vi bl a för:

- beslut rörande underhållsorganisation
- avvägning mellan serviceavtal och köpta tjänster
- uppföljning av egen verkstad
- beslut rörande underhållsstrategi
- val av fordon och utrustning

För att kunna fatta de nödvändiga besluten kan ett
uppföljningssystem ge värdefullt underlag. Detta bör,
för olika slag av underhåll, bl a innehålla:

- antal underhållstillfällen
- förbrukad arbetstid och arbetskostnad

- materialåtgång och materialkostnad
- fordonets stilleståndstid för underhåll
- övriga kostnader, t ex bogseringskostnad

Uppföljningssystemet bör särskilja olika fordonsindivi-
der samt var åtgärden utförts.

På samma sätt som avvägningar måste ske mellan egen
verkstad och köpta tjänster, måste även avvägningar
ske mellan olika leverantörer när tjänster köps.
Uppföljningssystemet bör därför även skilja mellan
olika externa verkstäder och innefatta garantiuppföljning.
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Tekniken att sänka däckkostnaderna per körd mil för en
given fordonspark är främst att:

välja rätt typ och fabrikat

regummera däcken vid rätt tillfälle, och använda
stommarna det antal gånger som är mest lönsamt

skifta däck mellan axlarna så att en jämn förslit-
ning erhålls

se till att lufttrycket är det riktiga och att
axlarna inte är snedställda

sänka hastigheten.

De två sista punkterna faller inom underhållsuppfölj-
ning respektive körsättsuppföljning.

Ett uppföljningssystem som ger underlag för de tre
förSta punkterna bör redovisa det maximala miluttaget
för däcken. Detta bör sedan delas upp på:

däckfabrikat
däcktyp
nytt/regummerat (ev antal regummeringar)
axeltyp (framaxel, rullaxel, drivaxel)
fordonstyp
användningstyp (t ex distribution, fjärrtrafik)

Önskvärt är att även kostnaden, uttryckt i t ex kr/mil,
redovisas genom att miluttaget kombineras med uppgifter
om anskaffningspris.

7. OPERATIV STYRNING

Verksamheten på Operativ nivå kan indelas i:

beställning
planering
beordring
ledning
kontroll

Uppföljningsbehovet på operativ nivå skiljer sig väsent-
ligen från behovet på andra nivåer med avseende på tids-
kravet. Medan uppföljningen på andra nivåer görs med
_'8'__' o . . o n o
manader eller ar som tidsperspektiv, sa gors den pa
operativ nivå med mycket kortare tidsperspektiv, t ex
minuter eller timmar.

Beställningsmottagning kan beskrivas som en envägskommu-

 

nikation, där beställaren meddelar fordonsorganisationen
sina önskemål om transporter. Detta berör ej fordons-
parken och kräver därför ingen uppföljning från fordons-
parken.
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Planering kräver information från beställningar och
från fordonen.

 

Den information som krävs från fordonen är:

- aktuell status
- planerad status

Den aktuella statusen innehåller bl a uppgifter om
aktiviteter, geografiskt läge och lastmässig belägg-
ning. Exempel på sådana uppgifter är:

§52222222= - ledig
- väntan kund

- rast

- uppdrag
- lastar
- lossar
- väntan lastning/lossning

§s9952ä2§52_l§9s= - centralstation
- strax norr om Växjö

éê§29ê§§29-§slä999229= - gaåvlasåadt
- ons as
- 14 pallar
- 3 000 liter
- 14 personer

Den planerade statusen innehåller kända uppgifter om
framtida status. Dessa kan indelas i aktivitet, last-
mässig beläggning och geografiskt läge/destination.

Beordring innebär att fordon med förare tillordnas
uppdrag. Ledning av transporter är den aktivitet som
tar vid efter beordringen, och övervakar att genom-
förandet inte avviker från det planerade.

 

Vid planeringen används fordonens förväntade status
under planeringsperioden. För att beordring och
ledning skall fungera behövs en kontinuerlig uppfölj-
ning av avvikelser.

Uppföljningsbehovet för kontrollaktiviteten inskränks
till konstaterandet att transporterna är genomförda

på avsett vis eller ej.

8. INFORMATION TILL MYNDIGHETER

Olika myndigheter ställer krav på informationsinsamling
från fordonsparker.

Trafiksäkerhetsverket ställer krav på informations-
insamling i bussar och lastbilar via färdskrivare.
Kraven regleras i Trafiksäkerhetsverkets författnings-
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samling (TSVFS 1982:64) "Regler om färdskrivare i buss
och lastbil".

Arbetarskyddsstyrelsen ställer krav på arbetstidens
längd vid vägtran5porter. Dessa krav har sin grund i
SFS 1972:602. Bestämmelserna avser sådan vägtransport
av gods eller personer som sker i förvärvssyfte med
motordrivet fordon.

 

I kungörelsen lämnas föreskrifter omarbetstidens och
vilotidens längd, samt hur anteckningar för kontroll
av arbetstid och vilotid skall föras.

Riksskatteverket ställer krav på att det från vissa
fordon insamlas information för beräkning av kilometer-
skatt.

 

Nu när vi gått igenom behovet av information återstår
frågan om hur denna skall samlas in och behandlas men
det får vi lämna till ett senare tillfälle.

Tack för mig!
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FIXED CHARGE FLOW HEURISTICS FOR SOLVING

A DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEM

Maud Brenninger-Göthe
Åsa Hallefjord
Kurt Jörnsten

woaking papen - Octoben 1984

ABSTRACT

In a gas delivery problem, the customers (hospitals, industries) are

indifferent to the points in time when deliveries are made. The only

thing important is that the tanks are never empty. The whole planning

period is divided into time periods (days or parts of days) and the

problem is to decide, for each time period, which customers to deliver

to, the amounts delivered, which car to deliver by and the delivery

route for each car.

Two versions of a subgradient procedure are proposed for solving the

problem. In both cases the problem to be solved in each iteration

separates into two parts. One is a general minimum cost flow problem.

In the first relaxation approach, the solution to the other problem

is trivial. In the second approach, the other problem is a mixed integer

problem wich Special structure.

A small example is given to illustrate the solution techniques and

model results. Computational results from a large real-life problem

are also given to enable a comparison between the two relaxation

approaches.
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l. INTRODUCTION

A company supplies a number of customers with liquid gas. The customers

are heavy gas consumers like h03pitals, metallurgical industries, chemical

industries and the company's own cylinder filling plants. The gases

delivered are for instance oxygen, nitrogen and argon. For each new

customer, the company delivers a tank and makes a commitment assuring

that the customer never runs out of gas. An attempt is made to forecast

the consumption per time period, and the tank's volume is decided upon,

the decision being based on this forecast and the distance to the

customer from the filling station. The forecast on the rate of con-

sumption is then checked and adjusted continuously.

The aim of this study is to solve the problem of supplying the customers

at minimum cost. The environment is dynamic in the sense that the amount

of gas left in a tank diminishes (approximately) continuously and

deliveries are made at certain points of time during the planning horizon.

Another difference from other "Classical" routing problems is that the

customers are indifferent to the points in time when deliveries are made.

The only thing that matters is that the tanks are never empty.

The delivery problem separates totally in the different gases, since

both the cars and the tanks are allocated to one particular gas type.

There is a limit on the amount being delivered by one car (car capacity)

and on the amount received by a customer (net tank capacity). Also the

number of customers on a route can be limited..Each car makes at most

one tour during a time period (day or part of day). In theory, it can be

possible for a customer to receive deliveries from more than one car, but

such a solution will probably not be optimal.

In essence, the problem is to assign a number of customers to each car

in each time period, to determine the amount delivered and to fix a

route for each car in each time period. The costsvassociated with the

delivery system are tranSportation cost, tank filling costs and pump

connection costs.

In the following, the routing problem is modelled as a mixed integerwww

programming problem. The solutions should be seen as a "rolling plan",

that is a solution is cOmputed for a planning period of a number of

time periods, but it is only implemented for the first few periods.

Then the current supply in the customer tanks is checked, the data is

adjusted, and a new run is made.
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2. MATHEMATICAL MODEL

Denote by

I the number of customers,

K the number of cars,

T the number of time periods,

pi tank capacity at customer i,

bk capacity of car k,

dit demand of customer i during time period t

mkt maximum number of customers on the tour made by car k in time

period t.

The customers are numbered 1,2,...,I.

The production unit, or depot, is called customer no 0.

The model variables are the following:

t
xijk = 1 if car k travels from customer i to customer j during

^ time period t

0 otherwise

t . . . . .
yik = 1 lf car k makes a delivery to customer 1 during time

period t

0 otherwise

t . . .
zik = the amount of gas delivered to customer 1 by car k in

time period t

t . .
wi = the amount of gas in customer i's tank at the end of

time period t.

Note that the x and y variables are discrete (logical) variables, while

the 2 and w variables are continuous.
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The objective function says that we wish to minimize the sum of all

transportation costs (cij's), pump connection costs (g) and tank filling

costs (3). For each time period and each car, the total amount delivered

must not exceed the car capacity (I). If some amount is delivered to

customer i in time period t by car k, then yikt must be set to one (2).

M t is a "sufficiently large" number. For customer i and time period t,7:t_ t
7: 'Pi*di
to obtain solutions with yikt = 1 and sikt = 0, that is, a car has

will do. Note that it is possible, in view of constraint(2),

"stepped by" at customer k but no gas has been delivered. The cost

coefficient ç is however strictly positive and therefore no such solution

will be optimal. Next there is a restriction on the customer tank volume

(3). The amount of gas in the tank at the end of time period t must be

less than or equal to pi. The next constraint (4) is an inventory balance

constraint. It is here assumed that deliveries are made at the end of the

time period, when all the day's consumption has already taken place. If

a delivery is made at some other time during the time period, constraint (3)

will be "vidlated" for a small fraction of the time period. An assumption

made is therefore that the consumption during a single time period is

negligible relative to the amount delivered. Next there are "route

constraints" - if car k visits customer j during time period t (yjkt = 1)

it has to go there directly ;som some other customer (5). Also, if car k

visits customer i during time period t it has to go to some other customer

after the delivery has been made (6). The subtour elimination constraints (7)

guarantee that every tour is connected to the depot. Note that there is

nothing in the model limiting the number of deliveries during a time

period. This number could be zero, one or even more. Finally, there may be

restrictions on the number of customers on a tour (8).
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3. SOLUTION PROCEDURES

For the "ordinary" vehicle routing problem (Bodin et al, 1983) a number

of heuristics have been developed and used (Clarke, Wright, 1964; Gaskell,

1967; Gillett, Miller, 1974). Even optimizing methods have been pr0posed

and applied to moderate size problems (Foster, Ryan, 1976; Magnanti, 1981).

Recently, Fisher and Jaikumar have developed a heuristic which is based on

the mathematical programming formulation of the problem (Fisher, Jaikumar,

1981). The main idea of their method is that the problem is solved in two

steps - first the customers are assigned to cars and next a route is

determined for each of the cars. If I is the number of customers, K is the

number of cars, ci. is the cost of travelling from i to j, ai is the demand

of customer i and bk is the capacity of car k, the complete model can be

stated

I I K

Z 2 I ei. xi.k

min i=0j=0k=1 3 =7

I
' - Isubgect to 'E ai yik S bk -1,...,K (1 )

z-l

K K, i=0 (2')
2 y.

k:J *k 1, izl, .,I

I
'- :: : f 'itä xijk yjk 0 1,...,K .3 )

' j=0,...,I

I
.- o I.Ec7xijk ytk - 0 k-l,...,K (4 )

J' izo,...,I

I I
Z Z x;.k i [sl - 1 3 C {0,...,I] (5')

i=C7j=0 J
ZslsIsI
k=J,...,K

xijk, yik E (0, 1] aZZ k,z,J
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J if car k travels from 5 to j

where x..

otherwise

Z if car k makes a delivery to customer i

0 otherwise

Two combinatorial optimization problems are embedded in this formulation.

For fixed y's the constraints 3' - 5', together with the objective function,

constitute k travelling salesman problems, one for each car. Constraints

1' and 2' are the constraints of a generalized assignment problem. By a

reformulation it is shown how the vehicle routing problem is equivalent

to a generalized assignment problem with an extremely difficult objective

function. The problem is equivalent to

K

min Z ffy J
k-J k

subject to (1')

(2')

yik E (0, 1] aZZ i,k

yk : (yikwäuyl'k)

I I

where f(yk) : min ägo jio cij xijk

subject to (3')

(4')

(5')

xiik E {0, I), all 2,3,k
L

This problem is of course an extremely difficult combinatorial optimization

problem and it is impossible to find simple explicit expressions for the

f(yk)'s. The aim is therefore to find a suitable linear approximation

I
.2 di? y.q 1? f(yk). One way to do this is to select K "seed customers"

1:0

11,...,1K and to compute dik as the cost of including customer 6 in a tour

from depot to seed customer ik.
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For a symmetric problem (cij = eji) the dik's are computed according to

d. 2 c . + c.. - c . .
1k oz tak ozk

The different distances/costs are illustrated in the figure below.

 

02k

 

   

 

 

 

 

   

The seed customers can be selected either automatically or by a

transportation planner. In the latter case, the planner can experiment

by choosing different seed customers to obtain new solutions. In this

way, the dik's are adjusted to approximate fYyk) better.

The generalized assignment problem is also a hard problem, but promising

algorithms do exist. One is to perform a Lagrangian relaxation and to

determine optimal multipliers by a subgradient procedure (Fisher, 1981).

When the generalized assignment problem has been solved for yik, k=1,...,K;

izl,...,I, a travelling salesman problem is solved for each k (each car).

This can be done by the use of an Optimizing algorithm (eg. Held, Karp, 1970)

or a heuristic (eg. Lin, Kerningham, 1973).
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3.1 Relaxation approach 1

In the dynamic gas delivery problem the total amount delivered to

customer i in time period t is variable. Also, the number of cars (if

any) visiting customer i in time period t is variable. Because of this,

the model formulation contains neither part of the generalized assignment

problem. Instead the problem consists of a fixed-charge network flow problem

and a travelling salesman problem. The first part of the problem is to

compute the z, w and y which minimize

1: x I
t t t t

;1 kg] if] (dik yik * E' yik * 9 zik )

subject to (1)

(2)

(3)

(4)

(8)

t .
yik E (0, 1] all t,k,t

zikt, vit z 0 aZZ t,k,i

The dikt's are the "linearized" costs depending on the choice of seed

customers. This choice is more cumbersome to make than in the static

case, since a new setup of seed customers must be chosen for each time

period. we suggest that a "cycle" is determined for each car, telling

when that customer is to be included as a seed customer. If, for example,

a customer has a total demand of 500 units, the number of time periods

is 14, the tank capacity is 180 and the car capacity is 250, the total

number of deliveries is approximately 3. If the demand is spread out

equally among the periods, this customer is chosen as a seed customer

in periods 1, 6 and 11. A customer very close to this one with almost

the same demand pattern and tank capacity, is chosen as a seed customer

in periods 3, 8 and 13. The selection of seed customers could of course

be managed (partly) automatically. There is no disadvantage in leaving

some of this work with the user, who most certainly can use his/her

experience and "feeling" for the problem.
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It is easily verified that the constraints 1, 3 and 4 are network flow

constraints. The network structure is apparent in the figure below.

car, time period 1 customer, time period'

 

 

J, J

 

 

  

 

 

  

K, --- T* I, T -dI

A "-"sign by the node indicates excess supply and a "+" sign indicates

excess demand. The upper bounds are marked next to some of the arcs. If

constraint 2 is ignored, the solution will probably be infeasible in
t _ . . . . .

the sense that some zik 's are strictly p051t1ve while the corresponding
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" t c o o o

yik equals zero. This means that the customer tank 1 18 filled up by car k

in time period t even though the car never passes the customer!

Several methods are available for solving the fixed charge network flow

problem. One approach is to use a Benders decomposition scheme for mixed-

integer problems (Benders, 1962). Other approaches which have been suggested

are branch and bound (Kennington, Unger, 1976) and extreme point ranking

(Murty, 1968). The choice of method here depends heavily on the problem

size, measured in terms of the number of fixed charge arcs (J'x K'x I).

In this study, the real-life problem to be solved typically includes 2-3 cars,

20-50 customers and 10-30 time periods. The number of fixed charge arcs can

thus be up to 30 x 3 x 50 = 4500. This is far to many for Benders' method

(since the master problem has no special "nice" structure) and probably too

many for any of the extreme point ranking approaches. We therefore suggest

a Lagrangean relaxation approach, where the Optimal Lagrange multipliers

are computed using a subgradient procedure.

The most straightforward way of applying a subgradient procedure is to relax

constraints(2).The problem then separates into two simpler problems, called

A and B:

T X I t t

22221293 min 2 r 2 (vn-knä,
t=1 k=l irl

subject to (1)

(3)

(4)

t .
aik , vi 2 0 aZZ t,k,z

This is the minimum cost network flow problem, easily solvable by any

general network flow code. The yikt's are dual variables, constrained

to be z 0.

:r x I '
. t t t t t

135921292 m" tf] kf] if] (dik * ? *ik Pi " Yik dv; ) yik

subject to (8)

yikt E (0, I] a7t 1,k,z
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This problem is trivial. For the mkt smallest values of

t+c_ t __ t
ik - Yik Pi *ik

t t t . .
long as dik + 3 vik pi vik di is negative.

d.t the corresponding yikt's are set to 1, asd

A subgradient procedure based on this type of relaxation can briefly

be summarized by the following:

Step 1 Initialize by putting vikt = 0 for all t,k,i. Upper bound = + 0,

lower bound = - O.

Step 2 Solve problems A and B for the current values of vikt.

Step 3 The objective function value is allower bound for the objective

function value of the original problem. If upper bound - lower bound <

some prespecified value, STOP.

Step 4 Use some heuristic(s) to obtain a feasible solution and an upper

bound.

t t. _ t t t
Step 5 Compute a subgradient, uu mik - aik piyik di yik

and new vikt's by

t(old) tt(new)_ + ewkk )
yik - max {0, vik

where e is a steplength.

Go to step 2.

The steplength parameter 8 should be computed according to the formula

 

6 _ [w - Waldo]- 2 u

Manlig

where w is the current objective function value and where f(Y(OZd)) is the
(old)Optimal value when the subproblem (problems A and B) is solved using 7

-and u E [0, 2 - C] (H91d et al, 1974). If 6(J) is the value of 6 chosen in

the j'th iteration, convergence is guaranteed if lim 6(J) : 3 and
+6:J

2 8 ' :'r. Often the procedure converges even if one (or both) of these
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conditions are violated. For a detailed discussion on convergence results,

see e.g. Poljak, 1969.

To guarantee convergence, w must be set equal to the optimal dual objective

function value. For evident reason, this is not known during the solution

process. Instead, w can be replaced by D, some approximation of the optimal

value. D could for instance be an upper bound of the optimal value.

If there is a duality gap, then there exists no 7 giving an optimal solution

to A or B which is optimal in the original problem. If the gap between

lower and upper bound is unsatisfactorily large, the duality gap can be

"closed" by using a (partial) branch and bound procedure. This will be

illustrated in the numerical example presented in section Å.
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3.2 Relaxation approach 2

A related approach is to introduce auxiliary variables to create sub-

problems which are more difficult, but still solvable (Smeds, 1983). By

putting qikt = sikt for all t,k,i, we can, for each constraint that

includes the sikt's choose whether to use q or 2. It is also possible to

use both versions, to include one "z" constraint and one "

The constraints qikt = sikt are the ones to be relaxed. A modified

formulation of the model is

T K I T X I
min 2 2: r (dikh c)yikt+ z 2 2: 2(1-ü)q

t=1 k=1 i=1 ' t=1 k=1 i=1

T K I t
+ Z Z 2 g azik

t=1 k=1 i=1

I t
subject to X 2. < b t=1,...,T

izl ik - k
k=1,...,K

I t
igl qik g bk . 't=l,...,T

- 31,...,K

t t tqzk -Mi yzk _<_0 :1,...,T

kzl,...,K

i=1,...,I

t -
vi 3 pi t-J,...3T

izl,...,I

K

w.t'1+ z z.t-w.t=d.t tzl,...,T
z :1 zk t t

i:1,...,I

t _ t _
qik - 21k t-l,...,T

k=1,. ,K

i=1,...,I
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(S)

(6)

(7)

I

.X yik 5 mk
1:1

t t t

35k ' qik i 3 0
t

t21,000,T

k=1,...,K

aZZ t,k,i

all t,k,i

o is a parameter "splitting" the filling costs between the two subproblems.

Using this modified formulation, relaxation of constraints 6" leads to a

separation into one problem in 2 and w, and another problem in q and y.

These problems are called C and D, respectively.

T X I t t

§59§l§§-§ min Z Z 2 (EG + "ik ) aik
t=1 k=1 izl

subject to (1")

(4")

(5")

sikt, w. > 0 all t,k,i

T X I t t t t
Problem D min Z Z Z {(d.k + c)y.k + [g(1 -GJ - Wik ] qik ]

""*"" t=1 kzl irl 1 ° * _

subject to (2")

(3")

(7")

t

qik aZZ t,k,i

The nikt's are the dual variable corresponding to the constraints

t_ z t

qik ' ik ' Problem C is equivalent to problem A, except for the parameter

a, i.e. a minimum cost network flow problem. Problem D, however, is

considerably more difficult than problem B. Techniques for solving this

problem are discussed in the appendix. In a subgradient procedure exploiting

this structure, the dual variables are not restricted in sign, since the

relaxed constraints are equalities.
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4. AN EXAMPLE

In this section, illustrations of the suggested subgradient procedures

are given.

We have a problem with three customers, two cars and two time periods.

The location of the customers is shown in the figure below.

o 2

I 0 (Depot)

The tank capacities, car capacities, initial inventories, cost and demand

data are the following:

 

In t a 1 Tank Demand

Custome Wentory Capacuy Lime per 1 Time per 2

1 7 10 4 . 3

2 2 7 ' 1
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Travel costs (proportional to the euclidean distances):

 

To

0 1 2 3
From

O 0 8 2 4

1 8 0 7 5

2 2 7 O 5

3 4 5 S 0

capacity

Car 1 6

Car 2 7

(pump connection cost) = 5

'
Ö

(tank filling cost) = 5

H
)

There is no limit on the number of customers on a route.

An optimal solution to the problem is the following:

Time period 1, car 2 delivers 4 units to customer 2

Time period 2, car 1 delivers 5 units to customer 1

car 1 delivers 1 unit to customer 3

car 2 delivers 7 units to customer 3

_
-

/

Depot

Tho solid (broken) lines are period 1 (period 2) tours. This solution

has a total cost of 91 units.
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Relaxation approach 1

 

In time period 1, we initially choose customers no 1 and 2 as seed

customers, in time period 2 customers 1 and 3. The approximated travel

costs diktare then given by

 

 

t
dik .

Customer Time period 1 Time period 2

Car 1 2 3 1 2 3

1 - 1 1 - 1 1

2 13 - 7 9 3 -

If the initial values of the Lagrange multipliers are = 0, the first

minimum cost network flow problem is such that four of the constraints

t t . .
aik piyik - di yik S 0 are Violated. If the value of 6 15 halved

every other iteration and upper bounds are generated by using a simple

improvement heuristic, the procedure behaves as in the figure below.

 

»r

1 best upper
100 dL bound

' obj. fcn.
value

: : 7* f 1* >
5 10 15 20 25 iteration

no

-L

 

The procedure converges towards an Optimal dual objective value of 85. The

optimal primal solution is found in the Sixth iteration.
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Note that the Optimal solution is such that car 1 is idle during the

first time period. This fact suggests that it may not be necessary to

use both cars in both time periods. Instead, some car should perhaps be

allocated to a "dummy" seed customer in one of the time periods. This

"dummy" is naturally the depot, and for any customer i being served by

this "dummy", the dikt is computed as

t
: . + .

dik czo czo'

i.e. the "full" cost for serving the customer. If a dummy is allocated

to car 1, time period 1, in the example, the primal optimum is found in

5 iterations.

The convergence rate is normally heavily depending on how well D

approximates w. Some effort should be put into the construction of a

heuristic (or perhaps several different heuristics) which generates a

"good" feasible solution to the problem, and thereby also an upper bound.

Perhaps the simplest type of heuristic is to put yikt = 1 whenever sikt > 0

and to put D equal to the objective function value corresponding to that

solution. An advantage with this type of heuristic is that a primal solution

can be detected in every_iteration of the procedure. This type of heuristic

should however be combined with some exchange or improvement heuristic, to

enable the detection of "good" primal solutions.

We have now managed to solve the dual problem, but the optimal dual

variables (vikt's) do not correspond to an optimal primal solution. One

way to "close" the duality gap is in general to perform branch and bound.

For the search tree below, the branching rule was to choose a yikt for

' t _ d t t) t * 0
i yik Yik °

The lower bound (LBD) is the Optimal dual objective function value and the

. . . . t
which complementarity falls, i.e. (aik piyik

upper bound (UBD) is the best value obtained from the heuristic creating

primal feasible solutions.
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UBD = 91

. LBD = 85    

    

 

UBD = 91

LBD = 91

UBD = 97

LBD = 87

UBD = 98

LBD * 87

infeasible

When solving this dynamic vehicle routing problem, there is another way

to close the duality gap. By choosing new seed customers, a problem with

new cost data is created. The dual problem is then a different one, and

the duality gap may be smaller or larger.

Relaxation Approach 2

 

For the second relaxation approach (subproblem C and D) the problem was

solved for different values of a. In all cases, the step parameter 6 was

halved every 8 iterations. Roughly Speaking, different values of a

correspond to different starting solutions in the dual problem. For the

example, the convergence pattern is similar for different o's. The Optimal

dual objective function value is now 86, slightly larger than in the case

of relaxation approach 1. Below we give the convergence pattern for the

case 0 = 0.5.
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COMPUTATIONAL PERFORMANCE

The two relaxation approaches have been tested on several versions of a

large scale real-life problem of the following sizes:

Number of customers 28

Number of cars 2

Number of time periods 10-23

A few preliminary comments can be made on the computational performance.

- The final solution depends heavily on the choice of seed customers.

This shows that the planner/user has an essential role in the solution

process.

- The choice of heuristics for generating upper bounds (primal solutions)

should depend on the relaxation performed. A simple improvement heuristic

: worked well when relaxation approach 1 was used, but failed to generate

comparable solutions when relaxation approach 2 was used.

- Relaxation approach 2 gives a better lower bound of the optimal objectivel

function value than approach 1.
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- The duality gap seems to depend on the choice of seeda. A "good" choice

implies a smaller gap.

- Apparently, a large number of near-Optimal (primal) solutions exists.

The one finally detected depends on the type of heuristic used.

REMAININC WORK

The upper bound heuristics will have to be looked over and improved.

More computational tests are needed to evaluate the two relaxation

approaches.
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APPENDIX - On the Solution of Problem D.

For the second relaxation approach the subproblem to be solved in each

iteration separates into a minimum cost flow problem and the problem (D)

T K I t t t t

' I
. t -

subject to 2 qik g bk t-J,...,T

1:1 k=1,...,K

t t
_ S 0 t:1,ooo,T

k=1,...,K

iZi,...,I

I

I yikt S mkt t=1,...,T

1:1 k=1,...,x

t t .
qik 2 0, yik E (0, 1] aZZ t,k,z

Note that this problem separates into T x K smaller problems, one for

each car and each time period. Given a Specific car (k) and a specific

time period (t) one such problem can be written as

I I

m1 .5 aiyi * .E giqi
1:] 1-1

I
subject to 2 q. < b

. z -
1:1

qi i Miyi _ 1:1,...,I

J
2 y; 1 m

i=J

o j» .7 ,:7, ,I

V E , i i: 0
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_ t 2 _ _ t ' = t _ t
where ai - + c " a) , - , - ,Q

b 2 bk and m 2 mkt. ai is strictly positive while gi can attain any

value. If some gi is 2 0, it is optimal to put qi = yi = 0. If gi is

.strictly negative, the cost as a function of qi can be illustrated in

the graphs given below in the following way:

 

 

 

 

.A A

C C

810pe gi SIOpe gi

#- : __) + 1 \

qi \\\\IJ _7 (7'. zMä 1

a) i b)

In case a) the total cost is positive, since the linear part of the

cost function is above the qi-axis for qi i M2. We conclude that

qi = yi = 0 in the optimal solution. In case b), however, it may be

profitable to put yi = 1 and qi = some positive value. The conclusion

n ai

is that for all pairs (q., y.) with 9. > 0 or --- > M. y. and q. can
t z 1 - i - 2 t t

be put equal to zero. For the remaining variables, no immediate

conclusion can be drawn.

The problem in the remaining variables has a very Special structure

which should be exploited in the solution process. Very sketchyly,

the constraint matrix structure is the following:
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Illlllllllllllll!

 

 

k ' ummmmh]

where a "l" indicates a number different from zero.

One way to solve this problem is by dynamic programming, with two state

variables (one continuous and one discrete) and two decision variables

(continuous and discrete) in each stage. Another approach is to use a

branch and bound procedure which exploits the problem structure.
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1. PLANERINGSPROBLEMET

Kollektivtrafikens finansiella problem uppmärksammas alltmer, nu
även i Sverige.

Temaplan AB har nyligen på uppdrag av Transportforskningsbered-
ningen (tidigare Kollektivtrafikberedningen, KTB) presenterat en

rapport om Kollektivtrafiken och nya finansieringsformer". I
rapporten konstateras bl a:

Tillämpade prissättningsprinciper, de stora variationerna i ef-
terfrågan och tillhörande obalans mellan utbud och efterfrågan,

samt utvecklingen av kostnaden per vagnkm utgör förklaringar
till den snabba tillväxt i underskotten som kunnat observeras
sedan början av sjuttiotalet. Enligt Svenska Lokaltrafikföre-
ningens statistik täcktes cirka 20 procent av kostnaderna med
skattemedel 1970, tio år senare hade denna andel stigit till
cirka 60 procent.

I nuvarande läge är kollektivtrafikens finansiering således
framför allt ett storstadsproblem. Sett över lite längre sikt

kommer problemet emellertid att successivt tillta i storlek även
i övriga delar av landet."

Problemet är dock inte trivialt. Taxan påverkar intäkterna dels
direkt (kostnad per resa) dels indirekt genom dess effekter på

efterfrågan (antalet resor). Skatten påverkar konsumtionsutrym-
met och därmed indirekt efterfrågan på kollektivtrafiken. Pro-
duktionsvolymen - som bestämmer standarden hos kollektivtrafiken
- påverkar direkt kostnaderna men också indirekt intäkterna ge-
nom att efterfrågan bl a påverkas av trafikstandarden.

Vi har utvecklat tidsseriemodeller för att hantera problem av
typen:

. Vad händer med efterfråga och intäkter om taxan förändras?
. Vad händer med efterfråga och intäkter om trafikproduktio-

nen (standarden) förändras?
. Hur utvecklas biljettförsäljningen och vad beror föränd-
ringarna på?

. Vilka blir de finansiella konsekvenserna av olika trafik-
politiska strategier (taxa, standard)?
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Kollektivtrafikens finansiella problem - som har sin grund i
kombinationen av

stora belastningsvariationer över dygnet
enhetliga (ej tidsdifferentierade) taxor
hög löneandel i produktionen
utspridningen av bebyggelsen inom tätorterna

kan lösas genom olika kombinationer av skatt, taxa och produk-
tionsnivå (trafikstandard). Det företagsekonomiska utfallet be-
stäms av tre faktorer, nämligen:

- taxan (som bestämmer intäkterna)
- produktionsvolymen (vagnkm)
- kostnaden per producerad enhet (vagnkm)

vilka tillsammans bestämmer kostnaderna.
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Eigur Ömsesidiga beroenden mellan taxa, standard samt skatte-
sats och efterfrågan, intäkter samt kostnader.
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2. FÖRSÄLJNINGSUTVECKLINGEN

Trafikkontoret har försökt förklara den faktiska månadsvisa ut-
vecklingen av färdbevisförsäljningen under perioden 1973-1983
med hjälp av tidsseriemodeller. Modeller på försäljningen av må-
nadskort, förköpskuponger och kontantkuponger har estimerats.
Försäljningen av månadskort och förköpskuponger har transforme-
rats till tre månaders glidande medelvärden för att motverka
vissa förskjutningar mellan månaderna i redovisningen av sålda
färdbevis. Fördelningen på de tre färdbevistyperna är ca 80-85 %
månadskort, ca 12 % förköpskuponger och ca 4-8 % kontantkupong-
er. Under tioårsperioden har en förskjutning från kontant till
månadskort med några procentenheter skett.

Diagram 1 Antal sålda månadskort från maj 1973 till dec 1983,
3 mån glidande medelvärde 1 000-tal.

Antal månadskort, 1000-tal
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Försäljningen av månadskort per år har ökat med 656 000 eller ca
11 8 från 1974 till 1983 vilket motsvarar en årlig ökningstakt
på 1,2 %. '

Från år 1975, då priset per månadskort höjdes från 50 kr till 70
kr, har antalet sålda kort ökat fram till vintern 81/82. Under
vintern 81/82 såldes strax över 600 000 månadskort per månad
vilket är det högsta antalet sålda kort per månad hittills.
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Diagram 2 Antal sålda förköpskuponger 3 mån glidande medelvärde
och kontantkuponger från maj 1973 till okt 1983.
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Försäljningen av kontantkuponger per år har minskat med 26 milj
eller ca 33 % från 1974 till 1983 vilket motsvarar en årlig ned-
gång med 3,2 %.

Försäljningen av kontantkuponger per månad minskade från 1973
till 1974 med ca 4 %. Från 1975 och fram till december 1977 öka-
de försäljningen med 14 % per år. I februari 1978 höjdes priset
på kontantkuponger från 1.00 kr till 1.50 kr vilket resulterade
i en minskad försäljning med nästan 40 %. Från 1978 till 1983
har sedan försäljningen av kontantkuponger per månad minskat med
20 % (ca 3,7 ° per år).I

O

Försäljningen av förköpskuponger per år har ökat med 26 milj el-
ler ca 30 9 från 1974 till 1983 vilket motsvarar en årlig ök-
ningstakt på 3,0 %.

Försäljningen av förköpskuponger per månad minskade med perioden
1973 till 1977 med i medeltal en miljon kuponger, från 7,8 till
6,8 miljoner (ca 3 % per år). Från 1977 har försäljningen av
förköpskuponger per månad ökat och 1983 såldes 9,3 miljoner för-
köpskuponger i medeltal per månad, vilket innebär en ökning med
37 (ca 5,5 % per år).
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3. VILKA FAKTORER PÅVERKAR BILJETTFÖRSÄLJNINGEN OCH HUR HAR
DE UTVECKLATS UNDER DE SENASTE TIO ÅREN?

3.1 Vilka faktorer påverkar biljettförsäljningen?

Trafikkontoret har försökt förklara den faktiska månadsvisa ut-
vecklingen av färdbevisförsäljningen under de senaste tio åren
med hjälp av s k tidsseriemodeller. Ett stort antal faktorer
bidrar till att förklara försäljningsförändringarna över tiden.
De viktigaste faktorerna är:

* Priser och Taxor
- SL: taxor

Det är de reala priserna som är intressanta. Vid nominellt oför-
ändrat biljettpris urholkar inflationen successivt priset vilket
leder till ökad försäljning. Den inbördes prisrelationen mellan
de tre olika biljerttyperna har stor betydelse för försäljningen

av respektive biljettyp.

- Bensinpris

Priset på bensin påverkar biljettförsäljningen genom att alter-
nativet att använda den egna bilen blir mindre förmånligt om

bensinpriset ökar.

* Servicenivå

Utbudet av trafik har också betydelse för biljettförsäljningen.
Om servicenivån ökar så ökar biljettförsäljningen.

* Ekonomisk utveckling

Hushållens disponibla inkomst efter skatt kan tänkas påverka
biljettförsäljningen på en rad olika sätt. Hushållens disponibla

inkomst påverkar t ex bilinnehavet och därigenom möjligheten att
välja bil eller kollektivt, vilket i sin tur påverkar biljett-
försäljningen. Men hushållens disponibla inkomst påverkar även
våra vanor som t ex inköpsresor och rekreationsresor vilket på-
verkar biljettförsäljningen. Den totala effekten på biljettför-
säljningen med avseende på hushållens inkomst är inte tydlig och
är troligen olika för olika biljettyper.

* Efterfrågepotential

- Antal sysselsatta

- Antal personer ej i arbete

* Säsong och väderlek

- Månad under året
0 Antal dagar, helgdagar/månad
- Sol, temp, nederbörd
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3.2 5 c i d 5

Taxor

De reala taxorna har under den senaste tioårsperioden utvecklats
olika för de olika biljettyperna. Det nominella priset på

månadskort höjdes under år 1975 från 50 kr till 70 kr men har
därefter varit nominellt oförändrat fram till år 1981. Under
tiden från år 1975 till år 1981 urholkade inflationen månads-
kortets reala värdet med 45 2. Efter år 1981 har priset för
månadskort därefter höjts vid flera tillfällen, men är fortfa-
rande realt sett billigare nu än åren 1975-1976. Det reala pri-
set på förköpskuponger har inte haft samma dramatiska utveckling
som månadskortet, men har ändå under perioden successivt ur-
holkats med ca 20 %. Det reala priset på kontantkuponger har
till skillnad från de två andra biljettyperna ett högre realt
värde nu än i början av 1970-talet, vilket till stor det beror
på den 50 k-iga prishöjningen år 1978.

SL-taxor, index aug 1975:100 .____.månadskort
...... ..Förköpskup0ng
.... - kontant kupong
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Diagram 1. SL-taxor år 1973 till år 1983, fasta priser,index aug
1975 = 100.
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Bensinpris

Bensinpriset, i reala termer, har varierat ganSka kraftigt under
de senaste tio åren. Som ett resultat av oljekrisen steg bensin-

priset kraftigt i början av år 1974 men har därefter sjunkit
realt fram till år 1977. Från år 1977 har priset sedan ökat
realt fram till år 1982, för att sedan åter sjunka realt under
år 1983. Från lågnoteringen år 1977 har det reala priset Ökat
med 62 % fram till högnoteringen år 1982. Över hela perioden har
det reala priset Ökat med ca 4 % per år.

Bensinpris, öre per liter
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Diagram 2. Bensinpris, öre per liter 1973 till år 1983, fasta
priser, bas = jan 1983.
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Servicenivå

Servicenivån är generellt mycket svår att mäta och beskriva på
grund av att service består av så många faktorer. Exempel på

servicefaktorer är turtäthet, gångavstånd, åkkomfort, trafike-
ringstid, restid mm. I brist på bättre mått är det vanligt att
använda producerat antal vagnkilometer för att beskriva den ge-
nerella servicenivån. Som framgår av diagrammet nedan har pro-
duktionen av vagnkilometer ökatsuccessivt under perioden. År
1983 producerades ca 20 2 mer vagnkilometer än år 1973. Öknings-
takten har under perioden varit mellan 1.5 och 2 X per år.

Att använda vagnkilometer som mått på servicenivån skapar en del
problem som tas upp längre fram i denna rapport.

Vagnkm, 1000-tal

      

 

  

 

 

 

 

Diagram 3. Producerat antal vagnkilometer per månad år 1973
till år 1984, enhet = 1 000 km.

Befolkning

Regionens totala befolkning har ökat med endast 4 2 under de
senaste tio åren, vilket innebär en ökningstakt med ca 0.3 % per
år. Antalet sysselsatta i regionen har dock ökat med ca 16 i
under samma period, dvs fyra gånger snabbare.
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Ekonomisk utveckling

Hushållens disponibla inkomster i reala termer har ökat med ca

2 2 per år från år 1973 till år 1978 och har darefter i prinCip

legat still fram till år 1980. Mellan åren 1981 och 1983 har den

minskat med ca 1 % per år.

4. TRE TIDSSERIEMODELLER FÖR SL:s BILJETTFÖRSÄLJNING

Tidsseriemodellerna är estimerade med 'stegvis' multipel regres-
sionsanalys vid Stockholms Datamaskincentral (QZ). Metoden reg-
ressionsanalys går ut på att finna samband mellan en eller flera
oberoende (förklarande) variabler och en beroende variabel.
Koefficienterna (dvs det statistiska sambandet mellan oberoende
och beroende variabel) samt en konstantterm bestäms så att

skillnaden mellan modellberäknade och faktiska variabelvärden
blir så liten som möjligt (minsta kvadratmetoden). I dessa tre
modeller är de beroende variablerna antalet sålda månadskort per

månad med tre månaders glidande medelvärde, antalet sålda för-
köpskuponger per månad med tre månaders glidandemedelvärde samt
antalet sålda kontantkuponger per månad. Modellerna är linjära.
Estimeringsperioden är för samtliga modeller januari 1973 till

december 1983. -

De tre modellerna har följande förklaringsgrad.

Modell
Månadskort Förköpskuponger Kontantkuponger

R2 97,2 a 82,9 a 93,8 a
Variabilitets- 2,2 % 3,3 % 5,5 %
koefficient

R2 anger hur stor andel av den beroende variabeln's variation

som förklaras av förklaringsvariablerna i modellen. Modellerna
har genomgående hög förklaringsgrad. Variabilitetskoefficienten
anger helt enkelt medelfelet i estimatet.

I det följande delkapitlet presenteras modellen för försäljning
av månadskort. I bilaga 1 finns fullständig statistisk modelldo-

kumentation för samtliga tre modeller.
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4.1 Tidsseriemodell för försäljning av månadskort

Modellstatistik (PK3M84)

 

Variabler Laggning Koeffi- T-värde Elasti- Elasti-
antal cient citet ;tetens
månader ' konfidens

intervall

Korttaxa 1 -O.84 6.7 -O.19 0.06

5 -0.79 4.1 -O.18 0.09

Kontantkupongtaxa 1 0.20 3.4 0.08 0.05

Förköpskupongtaxa 5 0.21 1.3 0.06 0.10

Bensinpris 0.26 7.8 0.18 0.05

Hushållens disp 0.47 3.2 0.33 0.20
inkomst

1 -O.38 2.5 -0 27 0.21

Vagnkm prod 0.69 3.7 0.21 0.11

Personer i arbete 0.27 8.7 0.38 0.09

Temperatur -O.48 6.7 -0.01 0.01

Nederbörd -0.80 2.8 -0.01 0.01

Personer ej i arbete -0 48 6.7 -0 12 0.04

 

* signifikant på 90 % nivå, övriga är signifikanta på 95 % nivå.

I månadskortsmodellen förklarar 17 variabler (varav 5 är månads-
dummys) 98 % av variationen i den beroende variabeln. De fem

dummyvariablerna fungerar som säsongsutjämnare och infaller
under maj, juni, september, november och december.

Den genomsnittliga skillnaden mellan faktisk och estimerad
Omånadskortsförsäljning under estimeringsperioden är 2.2 6.

Fem variabler är laggade med mellan en månad och fem månader.
Med laggning menas att den förklarande variabeln i modellen

har en tidsmässig eftersläpning jämfört med den beroende
variabeln.

Samtliga parameterar i modellen är signifikanta på 95 % nivå,
utom forkopskupongstaxa som är signifikant på 90 % nivå.
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Durbin Watsontest är en metod för att testa om det finns auto-
korrelation i residualerna, dvs något tidsberoende i den oför-
klarade delen av modellen. Modellens värde på Durbin Watson-
testet är 1,37 vilket är inom testvärdesintervallet 1,34 till
2,01 vid givet antal förklarade variabler. Detta innebär att
residualerna är tidsoberoende.

En fullständig statistisk modelldokumentation för samtliga tre
modeller finns i bilaga 1.
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5. HUR BRA ÄR MODELLERNA?

En bra tidsseriemodell skall utöver de teoretiska och statistis-
ka kraven på relevans resp precision också ge en god beskrivning
av efterfrågeutvecklingen - i detta fall biljettförsäljningen -
under estimationsperioden. Prognosmodellen skall också kunna an-
vändas för att förutsäga utvecklingen i framtiden. Detta förut-
sätter i sin tur att förklaringsfaktorerna är prognoserbara. De
följande två avsnitten avser att belysa i vilken utsträckning

som dessa två aspekter är uppfyllda.

5.1 Jämförelse mellan modell och verklighet under estima-
tionsperioden. Hur bra beskriver modellerna den faktiska

biljettförsäljningen

Den totala faktiska försäljningen av månadskort har ökat med
12,7 % från 1974 till 1980, medan modellen har beräknat ökningen
till 13,2 %, en skillnad på 0,5 procentenheter. Från 1980 till
v1983 har försäljningen minskat med -1 % medan modellen beräknat
oförändrad försäljning.

Den totala faktiska försäljningen av förköpskuponger från 1974
till 1980 har ökat med knappt en halv procent, medan modellen

beräknar en minskad försäljning med ca 1 %. Från 1980 till 1983
har den faktiska försäljningen av förköpskuponger ökat med 28 3
(8,5 % per år) medan modellen beräknat en ökning med 22 k (7 %
per år).

Den totala faktiska försäljningen av kontantkuponger har minskat
med 22 % från 1974 till 1980 (ca 3,3 8 per år) medan modellen

beräknat en minskad försäljning av kontantkuponger med 21 % (ca
3,5 % per år). Från 1980 till 1983 har den faktiska försäljning-

en minskat med 14 % (ca 4,5 % per år) medan modellen beräknat en
minskning med 17 % (ca 5,5 % per år).

Månadsvärden över faktisk resp modellberäknad försäljning av

- månadskort

- förköpskuponger

- kontantkuponger illustreras i de tre följande figurerna över
estimationsperioden 1973-1983. Alla tre modellerna beskriver

synnerligen väl den månadsvisa utVecklingen av resp biljett-
typsförsäljning.
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FURKÖPSKUPONGER, försaJJning 1000-tal
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Av figurerna framgår att avvikelsen är något större för kontant-
kuponger och förköpskuponger än för månadskort. För den sist-

nämnda biljettypen är överensstämmelsen i det närmaste perfekt.
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5.2 utfall 1984 - grognossituation

Den goda överensstämmelsen mellan modell och verklighet under
estimationsperioden förklaras till viss del av tillgången på
faktiska värden i alla förklaringsvariabler. I prognossituatio-
nen måste utvecklingen av alla förklaringsvariabler i modellen
prognoseras, varvid ytterligare en osäkerhet introduceras.

Det är därför av intresse att följa upp modellernas prediktions-
förmåga utanför estimationsperioden. För närvarande (okt 1984)
föreligger data om den faktiska försäljningen för det första
halvåret 1984.

Prognosberäkningen av 1984 års försäljning har gjorts med föl-
jande antaganden:

Inflationen som direkt påverkar alla taxor, bensinpriset och den
reala disponibla inkomsten antas bli 6 % under 1984.

Antagna förändringar realt 1984

Bensinpris - 5.0 %
Disp inkomst + 2.0 %
Sysselsättning + 1.2 %
Taxor månadskort + 9.6 %

förköps + 9.6 %

kontant +14.6 %

Produktion vagn km + 2.0 %

I de följande tabellerna jämförs prognoserade försäljningen med
det faktiska utfallet för resp modell.
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Iånadskort 3 män glidande medelvärde

 

 

1984 Faktisk Prognos diff %

jan 572 589 3.0
feb 565 571 1.0
mars 563 567 0.7
april 545 545 0.0
maj 507 522 3.0
juni 441 466 5.7

jan-juni 3 192 3 260 2.1

Försäljningen av månadskort minskade 2.7 % från 1983 jan-juni
till 1984 jan-juni. Den prognoserade förändringen uppgår till

0 %

Förköpskuponger 3 mån glidande medelvärde

  

1984 Faktisk Prognos diff %

jan 9 720 9 076 - 6.6
feb 8 967 8 977 0.1
mars 8 967 8 934 - 0.3
april 9 400 8 856 - 5.8
maj 10 000 9 664 - 9.4
juni 10 533 9 174 -12.9

jan-juni 57 587 54 081 - 6.1

Försäljningen av förköpskuponger ökade med 4.8 % från 1983 jan-
juni till 1984 jan-juni. Den prognoserade ökningen uppgår till
2.0 %

 

 

Kontantkuponger

1984 Faktisk Prognos diff %

jan 2 990 2 933 - 1.9
feb 4 162 3 630 -12 8
mars 3 259 3 530 - 8.3
april 3 222 3 132 - 9.0
maj 4 240 3 639 -14 2
juni 3 501 3 439 - 1.8

jan-juni 21 374 20 103 5.9

Försäljningen av kontantkuponger minskade med 17.8 2 från 1983
jan-juni till 1984 jan-juni. Den prognoserade minskningen uppgår
till 25.8 %.
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6. ELASTICITETER

Med elasticiteter avses förändringen av den beroende variabeln,
i detta fall försäljningen av månadskort, förköpskuponger resp

kontantkuponger - vid en 1-procentig förändring av resp för-
klaringsfaktor. Nedan redovisas en översikt över elasticiteter
som hänför sig till SL:s totala biljettförsäljning under perio-
den 1973-1983. Samtliga elasticiteter är giltiga vid medelvärdet
för resp förklaringsfaktor under 10-årsperioden 1973-1983:

ELASTICITETER

SL:s totala biljettförsäljning 1973-1983

TidsseriemodellerI månadsdata

Försäljning av

  

Faktor

Mánads- Förköps- Kontant-
kort kuponger kuponger

Antal

Sysselsatta -0.68 -1.68

personer i arbete +0 38
personer ej i arbete +0.17
dagar +1.34
helgdagar ' -O.18

vagnkilometer +O.21

Real

Disponibel hushållsinkomst +0.06 -O.17* +O.73

Mánadskort-taxa -0 37 +O.81 +0,4O
Förköpskupong-taxa +0.06 -1.13 +O.43
Kontantkupong-taxa +0.08 +0.48 -1.36

Bensinpris +0.18 +O.48 -O.32

Väderlek
soltimmar -0.03 -0.05
medeltemp -0.01 +0.03 +0 03

regnmängd -0.01

 

* sign på 90 % nivå. Övriga parametrar är signifikanta på 95 %
nivå.
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Elasticitetsresultaten kan sammanfattas på följande sätt:

t Personer i arbete åker i större utsträckning med månadskort
än icke sysselsatta. Personer som ej är i arbete reser kol-
lektivt i större utsträckning med hjälp av förköpskuponger

och kontantkuponger.

Försäljningen av kontantkuponger ökar något mer än proportio-
nellt med antalet dagar per månad.Kontantförsäljningen min-
skar något vid ökat antal helgdagar per månad.

Vagnkiloneterelasticiteten uppgår till ca +O.2 med avseende
på försäljningen av månadskort. Denna elasticitet är klart
lägre än andra internationella erfarenheter utvisar. (Se

nedan avsnitt 9).

För månadskort har en mycket svag positiv inkonstelasticitet
kunnat spåras. För kontantkuponger uppgår inkomstelasticite-
ten till +O.7. För förköpskuponger är elasticiteten negativ
men signifikant enbart på 90 ä-nivån. Inkomstfaktorns inver-

kan på kollektivresandet är inte självklar. Å ena sidan leder
ökade inkomster - via ett ökat bilinnehav - till ett ökad
bilresande och därigenom ett minskat kollektivresande. Å
andra sidan leder ökade inkomster också till ökad fritid och
fritidskonsumtion, vilket i sin tur tenderar att öka all
slags resande även kollektivresandet. Nettoeffekten av dessa

båda motverkande tendenser är i regel osäker. Därför bör in-
komstelasticiteten tolkas med viss försiktighet.

Pris- och taxeelasticiteter. Vi har identifierat 12 olika
pris/taxeelasticiteter, 4 stycken för vardera av de 3 model-
lerna, vilka samtliga är signifikanta på 95 procents nivå.

Direktelasticiteten för månadskort är -O.37, vilket således
innebär att 10 procents prishöjning leder till ett efter-
frågebortfall på denna biljettyp med ca 3.7 %. Direktelasti-
citeterna för förköpskuponger och kontantkuponger är större
än 1. För dessa båda biljettyper förlorar SL intäkter vid en

prishöjning.

Korselasticiteterna mellan de olika taxetyperna är betydan-
de. Månaddskorttaxans elasticitet med avseende på förköpsku-
ponger är så pass hög som +0,8. Detta innebär att för varje
procents månadskortshöjning så ökar förköpsförsäljningen med
0.8 %. Även mellan förköp- och kontantkuponger inbördes är

elasticiteterna betydande (storleksordningen +O.5).

Bensinpriset inverkar på kollektivresandet så att vid ökade
bensinpriser minskar kontantkupongförsäljningen men ökar
försäljningen av förköpskuponger och månadskort. Detta kan
tolkas på så sätt attnär bensinpriserna stiger så övergår
vissa trafikanter som ibland åker bil och ibland kollektivt
på kontantkuponger till att bli mer regelbundna
kollektivresenärer, varvid dessa väljer att resa via förköps-
kuponger eller med månadskort.
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7. HUR MYCKET HAR OLIKA FAKTORER PÅVERKAT FÖRSÄLJNINGEN
FRÅN 1973 TILL 1983?

Tidigare beskrevs vilka faktorer som påverkar försäljningen av
färdbevis. Med hjälp av modellerna beräknas riktning och styrka
för varje faktors påverkan dels generellt i form av elasticite-
ter och dels konkret som bidrag till försäljningsförändringen
under en bestämd period.

Tabellerna nedan visar de viktigaste faktorernas betydelse under
perioden 1973-1983 för försäljningen av färdbevisen. Från 1980

har taxorna haft en annan utveckling vilket belyses genom upp-

delningen i tabellen.

 

Modellberäknade försäljningsförändringar % per år

    

1974-80 1980-1983
Period- Förköps- Kontant- Period- Förköps- Kontant-
kort kuponger kuponger kort kuponger kuponger

Totalt 2,1 -O,2 -3,5 -0,0 7,3 5,5

därav pga
förändringar
i

taxor 1,3 -0,45 -2,0 -1,5 7,0 -4,7

bensinpris 0,5 1,4 -0,8 0,3 0,9 -0,8

disponibel
inkomst 0,1 -0,38 1,4 0,0 -0,2 1,2

sysselsätt- -0,2 -0,72 -2,0 0,7 -0,6 -1,4
ning

övrigt 0,4 -0,30 -0,0 0,6 0,25 0,1

Mánadskort

Från 1974 till 1980 har taxornas reala minskning haft störst
betydelse för försäljningsökningen. Taxeminskningen beräknas
enskilt ha ökat försäljningen med ca 1,3 % per år. Bensinens
reala prisökning beräknas ha ökat försäljningen av månadskort
med ca 0,5 2 per år. Endast sysselsättningen beräknas under
perioden 1974 till 1980 ha påverkat försäljningen negativt.
Under övrigt är SLzs vagnkilometerproduktion den viktigaste
faktorn vilken under hela perioden 1974 till 1980 beräknas ha
ökat försäljningen med 0,2 % per år.
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Från 1980 till 1983 har de reala taxorna ökat vilket beräknas ha
minskat försäljningen av månadskort med ca 1,5 % per år. Taxe-
höjningarnas bidrag till minskad försäljning motverkas dock av
ett lika stort bidrag till ökad försäljning från faktorerna sys-
selsättning, bensinpris och vagnkilometerproduktion.

Förköpskuponger

Från 1974 till 1980 beräknas den reala prisökningen på bensin ha
ökat försäljningen av förköpskuponger med ca 8 % (ca 1,4 % per
år). Samtidigt har ändrade nivåer på reala taxor och inkomster
samt sysselsättningen bidragit till en minskad försäljning av
förköpskuponger med ca 9 % (ca 1,5 % per år), vilket sammantaget
resulterar i den beräknade minskningen av försäljningen med ca
1 % (0,2 % per år) under perioden.

Från 1980 till 1983 beräknas de realt ökade taxorna bidra med en
ökad försäljning av förköpskuponger med 21 % (ca 7 % per år).
Orsaken till denna kraftiga effekt är en kombination av de under
perioden höjda priserna på månadskort och kontantkuponger samt
de relativt höga korselasticiteterna i modellen för förköpsku-
ponger. Förutom taxorna beräknas dessutom höjningen av bensin-
priset ha bidragit med ökad försäljning (ca 1 % per år).

Kontantkuponger

Från 1974 till 1980 beräknas den reala ökningen av taxorna och
bensinpriset samt ökningen av antalet sysselsatta ha minskat
försäljningen av kontantkuponger med ca 30 % (ca 4,5 8 per år).
Samtidigt beräknas den reala ökningen av hushållens disponibla
inkomst ökat försäljningen med ca 8 % (ca 1,4 % per år).

Från 1980 till 1983 beräknas de reala taxeökningarna minska för-
säljningen av kontantkuponger med ca 14 % (ca 4,7 % per år).
Dessutom beräknas ökat antal sysselsatta samt höjt bensinpris
minska försäljningen med ca 7 % (ca 2,3 % per år). Endast ök-
ningen av hushållens reala inkomst påverkar försäljningen posi-
tivt.

8. SLUTSATSER

Tidsseriemodeller är ett användbart verktyg i kollektivtrafik-
planeringen!

* Modellerna bygger på aggregerade data som normalt alltid
finns tillgangliga hos kollektivtrafikföretagen och hos
regionala planeringsorgan, t ex taxa, vagnkilometer, folk-
mängd, antal sysselsatta, inkomster, bensinpriser och dyl.

* Modellerna är estimerade med hjälp av lättillgängliga stan-
dardprogram för regressionsanalys.
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Denna studie har visat att det är fullt möjligt att estimera
separata modeller för varje förekommande biljettyp med i
stort sett samtliga relevanta förklaringsvariabler klart sta-
tistiskt säkerställda på 95 procent konfidensnivå.

Modellerna anpassningsförmåga till det befintliga datama-
terialet är mycket god och i ett fall extremt bra.

Modellerna har testats utanför datamaterialet under ett halvt
år efter estimationsperioden och även i detta fall befunnits
ge tillförlitliga resultat. Avvikelserna mellan modell och
verklighet är för testperioden - första halvåret 1984 -
mindre än 10 %. Härav kan man dra två slutsatser: För det
första ökar självfallet osäkerheten i prognosen när även det
ingående förklaringsvariablerna måste prognoseras. För det
andra är det i ett sådant läge dessto angelägnare att
modellerna i utgångsläget ger i det närmaste perfekta resul-
tat. Under denna förutsättning har man så att säga råd med
att tappa i precision och kan ändå få tillräckligt säkra
prognosresultat. En avvikelse på mindre än 10 % mellan modell
och verklighet i en riktig prognossituation måste anses som
tillfredställande.

Tidsseriemodellerna ger mycket information som t ex:

. - vilka befolkningskategorier som använder olika biljettyper
- taxeelasticiteter för respektive biljettyp
- korseffekter mellan olika biljettyper >
- relativa betydelsen av taxan jämfört med bensinpriset
- inverkan av väderlek och andra säsongfaktorer på resandet
- relationen mellan taxe- och vagnkilometerelasticiteterna.

Två faktorer behöver närmare analyseras med hjälp av fortsatt
forskning nämligen:

- inkomstfaktorns betydelse och inverkan

e vagnkilometerelasticitetens storlek, vilken skulle behövas
testas med hjälp av praktiska expriment

* -Modellerna har använts i Stockholms län och kan generellt an-
vändas för att göra prognoser över trafikbolagens taxeintäk-
ter vid varierande taxenivåer. Detta innebär att modellerna
kan användas i budgetprocessen. Modellerna kan självfallet
också användas för fortlöpande uppföljningav verksamheten
månad för månad exempelvis vid större taxeförändringar.
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9. METODDISKUSSION

9.1 Vaggkilometerelasticitetens storlek

Lars Hansson har i rapporten Finansiering av lokal kollektivtra-

fik(TEM Lunds universitet mars 1982) sammanställt ett stort
antal internationella studier där man för ett och samma kollek-
tivtrafikföretag kan jämföra avgifts- och serviceelasticiteter.
Nedanstående tabell är hämtad ur ovannämnda rapport:

Boyd & Nelson (1973)1 Layfield (1981)

 

Avgiftselasticitet (kort sikt) -0,475 Serviceelasticitet (busskm):
Avgiftselasticitet (lång sikt) -0,533 vardagar +0,55
Serviceelasticitet (kort sikt) +0,764 veckoslut +0,81

Serviceelasticitet (lång sikt) +0,765 lågtrafik +0,73

högtrafik +0,32
Parodx & Brand (1979) Avgiftselasticitet -0,18

Avgiftselasticitet -O,38 Black (1971)4
Serviceelasticitet +0,56

Avgiftelasticitet -O,31
Mullen (1975)2 Servrceelasticitet +0,7)

Avgiftselasticitet -0,31 Eairhurst (197315
Serviceelasticitet (busskm) +0,62

Avgiftselasticitet -0,3O
Mc Linn & Goodman (197323 Servrceelasticitet (busskm) +0,7O

Avgiftselasticitet -O,29 googmanl Green é geeslez (1977)6

Serviceelasticitet (restid) -1,26
'0,

+0,3O
Avgiftselasticitet
Servrceelasticitet (busskm)

Wate & Coles (1975)

Avgiftselasticitet (resor tof arbetet) -O,19
Avgiftselasticitet (övriga resor) -O,49
Servrceelasticitet (resor tof arbetet) +0,58
Serviceelasticitet (Övriga resor) +0,76

Kem 1974

Avgiftselasticitet -O,15 till 0,20

Serviceelasticitet (busskm) +0,3O

Gaudrz (1975)

Avgiftselasticitet -O,15

Serviceelasticitet (väntetid) -O,54
Serviceelasticitet (restid) -0,27

 

-
Å

Punktelasticiteter för 17 kollektivtrafiksystem i USA (referead i Dygert et

al, 1976).

2 Punktelasticiteter för 12 bussystem i UK.
3 Arc-elasticiteter för Shirley Highways expressbussar (refererad i Dygert et

al, 1976).

4 Opublicerad rapport vid Departement of the Environment, London; studien
refereras av Kullen (1975)

5 'An Analysis of Factors Affecting bus and Rail Receipts'; studien refereras
av Mullen (1975) i

6 Refererad i Pratt & Copple (1981)

 

Ett genomgående drag vid denna internationella jämförelse är att
busskilometerelasticiteten är av storleksordningen +0,5 till
+0,7 samtidigt som avgiftselasticiteten ligger i intervallet
-O,15 till -0,5. Enligt dessa erfarenheter skulle det således
vara företagsekonomiskt lönsamt att höja taxan och på så sätt
finansiera en ökad trafikproduktion, vilket netto skulle gene-
rera fler trafikanter. En uppåtgående efterfrågespiral skulle
härigenom kunna genereras.
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Frågan är om dessa resultat verkligen speglar faktiska för-
hållanden.

I en pm från trafikkontoret 'vagnkilometerelasticiteten - tids-
serieteori och verklighet" (1981-11-08) har Staffan Algers och

Staffan Widlert analyserat resandeökningar som i praktiken har
inträffat till följd av nyinrättade direktbusslinjer i Stock-
holms län. Resultaten anger att 5 % är nygenererad trafik, vil-
ket motsvarar en vagnkm elasticitet på 0,02. Deras slutsatser är
att tidsseriemodellerna i huvudsak fångar effekten av att regio-
nen växer och att de erhållna elasticiteterna för vagnkilometer
på intet sätt speglar situationen när befintlig trafik förbätt-
ras.

Problemet med tidsserieanalyser på denna typ av variabler är att
det är svårt att skilja mellan utökad vagnkilometerproduktion

där det redan finns kollektivtrafik och utökad produktion när
helt nya bostadsområden byggs.

En utbyggnad av nya bostadsområden innebär dels en utglesnings-
effekt, vilket torde innebära att vissa tidigare gång- och

cykelresor överförs till fordonsresor, dels en viss inflyttning
till regionen.

Om detta kopplas till låg ökning av antalet vagnkilometer -
beroende på att man kopplar det nya området till det existerande

nätet - erhålles sannolikt en hög vagnkm elasticitet.

De här presenterade tidsseriemodellerna ger en vagnkilometer-
elasticitet i storleksordningen +0,20, vilket är betydligt lägre
än motsvarande internationella erfarenheter, men ändå betydligt
högre än de empiriskt härledda elasticiteterna till följd av den
nyinrättade direktbusstrafiken i Stockholmsregionen. Våra tids-
serieresultat ligger således mellan den empiriskt härledda
elasticiteten och de internationella erfarenheterna. Uppenbar-
ligen kan vagnkilometerelasticiteten variera kraftigt i olika
situationer. Vi behöver därför studera åtskilliga faktiska fall

innan vi kan dra några mer långtgående generellt giltiga slut-
satser. Det förefaller dock som om vi redan nu kan konstatera

att tidsserieresultaten tenderar att överskatta vagnkilometer-
elasticiteten.

9.2 - Linjär kontra konstantelastistik modellform

De tre presenterade tidsseriemodellerna är linjära vilket inne-
bär att elasticiteterna inte är konstanta utan varierar med
nivån på variabelvärdena. Ett alternativ till denna modell är
LOG - LOG modellen vilken har egenskapen av att vara konstant-
elastisk. Vi har testat modellformen men funnit att den i detta
fall inte förbättrat modellen.
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.039 -.00148

262.34427 38.708059 6.7775105
0

K E G'K E S 5 I 0 H I I I i a I I 0

HERR SHUñkf

27286.349UZ

112.6540/

F

242.25904 .
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CBETFICIENTS RHD COHFIBEHCE INTERUALS.

unRInBLE' B

LiPKInXR -.83942538
lexrnxn .20448264
LSFKTAXR .21455718
Lamm' -.78530439
IEnP -1.1148501
uxnr .68807079
BW .26148199
anar a .27350590
09 26.454054
H6 -34.613433
srn -.47885713E-01
011 16.314848
012 -14.660408
DINKR .470990045-01
LIDIHKR -.38228805E-01
NED -.79S40332E-01
05 -9.49Z7136
COHSTHHT 262.34427

IPKURT SH LINJÄR NOBELL

VTI MEDDELANDE 432

STU ERROR 8

.12571082 '

.60118327E-01

.16318715

.19000230

.41863107

.18654167

.35654570E-01
.,5146492$E-o1
4.6973284
'5.3236535

.714413725-02
4.077584?
3.8573163

.144321925-01

.15171444E-01

.Z7821471E-01
4.5276845
38.708059
PK3H84

-6;6774313

3.4015361
1.314792]
-4.1531309

'2.6650850
3.6885635
7.7695854

8.6924058
5.6317233
-0.5018437

-6.7OZ7980
4.001105?
'3.8000757
3.2634685

-Z.Sl97868
-Z.858$549
-Z.0$65935
6.7?75105

84/02/28.

95.0 PCI COMFIHEMCE INTERUñL

v

.851%8535-91.

-.10924154 ,

-1.1625102 v

-1.9455050

.31793164

.19470402 ,

.21107266 .

17.155535 ,
-45.120077

-.02001251t-01,

8.2240350 ,

-Z?.314101 .

.134024045-01,

-.03552241t-01.

-.1345441F .

-18.476022 ,

185.53908 ,

10.15.0?.

-.58998?83

.52577044

.53855590
-.90829800

y *.2841?525
1.0582099
.52825990
.55595914
55.274525

. 'ZLOSMW

-.5571019SE-01

z4.405001

-/.0000558

.iSFSbUOSL-Ol

-.81255079E-01

-.5455049/E-01

-.$9389§Zä

559.14v45

PBUE E
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Modellstatistik för förköpskupongsmodell

mlullnruliullulluuullnl nULIIPLE REBRESSIONlIlIlIIII
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0001300 WIABU'... FKU'M -7

HERR RESPONSE 746S.2$641 SID. DEU. 604.90054

FINAL STEP.

"ULTIPLE R .92205 HNRLYSIS OF UHkIñHCE Uf SUN Of sounkes LAN SUUHkE

R SOUARI .85017 RIGRESSIOH 14. 30085399.4964/ 2577528.53540

ADJUSTED R SOUARE .82961 RESIUURL 102. 635951Z.81124 62548.1o482

STU OEUIBTION 249.69614 CHEFF OF UHRIHBILIIY 3.3 P01 f

' 41.64987

UñRIñBLES IN THE EOURTION

UñRIñBLE 8 STU ERROR B 1 Biiñ

SIGKIFICñHCE ELHSIICIIY

PKTAXR 43.423287 4.0697960 10.669647 1.1640029

0 .04779

BPR 10.666833 .92021680 11.591652 .8711967

.000 .47587

'KKTHXR ?1.066173 2.0378639 10.357380 .7052327

.000 .SRVUñ

JFKTRXR -51.026515 5.5255509 -9.434047S -1.1050101

.000 -.v*Lö9

SOL -1.S955686 .44078E59 -5.0195310 -.Z00007)

.Uuo -.oázqz

IEHP 32.377548 6.85&0400 4./:44904 .ovüouob

.UUU .0:075

KUåFLBO -582.35992 190.05531 'b.UvñqöL? -.Ja$s;&4

, .v:: -.v91:0

L4PR73XK 10.803865 5.0557840 4. ::vciâ .L/Gqsdé

.v04 .Jblöt

LGFKTHXR -7.31458SZ 3.0544518 -4.41v:14v -.155/;ut
.Vlö -.iqqs;

SYSS -6.1715647 2.4254450 -Z.5445052 -.åvtlaol

.012 -.0b.;9

12 389.61343 94.785185 4.1104830 . :05300

.UUU .Uquu

11 391.70044 94.590145 4.1410914 .lölöLLá

.900 .u0448

BRHEJ 1.5028190 .48741000 5.0e52246 .lle900

.00: .10305

LSUIRKk -.3?041762 .22208252 -1.0654555 -.1z9:avy

.07V 'al/241

(COHSTBHT) 7180.5299 1731.7080 4.1405010

.000
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CUEFFICIENTS 680 CONFIDEHCE INTERURLS.

UHRIABLE

PKTAXR
BPR
KKTAXR

SOL
?ERP
KONFLBO
L4PKTRXR

L6FKTBXR

SYSS
012
011
ñRBEJ
LSUIHKR
CUHSTBNT

FKTAXR "

8

43.423287
10.666833

21.066173
'-51.026515
f-1.5955686
32.377548

'582.35992
'10.802863

-7.3145852

-6.1715647
389.61343
391.70644
1.5028190

'437041762
7180.5299

STU ERROR B

4.0697960
' .92021680

2.037863?
5.5255509

.14078539
6.8386466

190.03531
3.6557840

3.0344518

2.4254450
94.785185
?4.590145
.48741000
.22268232
1731.7080

IFKUPÃH Z LIHJÄR DUELL ñMURñ FORSOK

VTI MEDDELANDE 432

I

10.66964?
11.591652
10.337380

'9.2346475

-3.6198310
4.7344964

-3.0o44827
2.9550059

^-z.4105129

'2.5445082
4.1104886
4.1410914
3.0832748

'1.6634353
4.1465016

95.0 VLâ LunrlUtHLE luitkUnL

55.550800

8.84155/4

17.024060

-01.98041v

-L.4096045

16.815144

-959.Zv400 -

5.551054?

-15.530400

-10.984425

201.60/46

204.08735

.55604353

-.81210695

3745.0955

9

U

'
i

'
G

'
1

H
1

'1

7

:1.195/05

12.9vzvxv

15.1uuz0/

-4U.000011

-./411xcöo

45.941y/1

'Z0b.4áb/ö

15.0340vq

-1.ZVbZO45

-1.500/00v

5/?.01907

5/9.5szb

2.4095v44

.lll/lzvö

10015.ooa

83/05/24.

tmvl

Vö.Å/.
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Modellstatistik för kontantkupongsmodell

 

 

KWD UMIMME.. mm

nian RESPONSE 6169.37607 870. DLU. 1313.59111

fIMñL SIEP.

nULIIPLE R .9/ " hHñLYbIS Or UñkthLL u- Sun Ur bunnkfs hrHH buum1

R SDUARE .9 RLORLSSIUK 19. 167b4/224.41/99 9771?/4.9urax

nuavsrzu R SOUBRE .93838 RESIUUñL 9/. 10á12985.00501 100319.111/5

STU DEUIATIOR 326.06658 CUtff Of UñklñBlLIlY 5.3 PCI

:

vi. ;0/2
URRIBBLES IN THE EüunTIOH r--

 

UñRIñBLE B STU ERROR H I BEIñ

SIGHIFICBNLL LLñbiltili

KKTBXR -19.401331 3.2102439 -6.0455693 -.ZV90900
' 1 o -.o4550

LIBPR -5.89Z7736 1.3273950 '4.4393520 -.ZZlZöSO

.000 -.31710

MGN 271.57811 5.446754 5.9/5/4L6 .1/'25157

0 1.35980

UñOH -120.62116 30.673394 -3.9324361 -.11$59OZ
.000 -.18081

JL6XKTBXR -8.7311904 1.9610412 -4.4523239 -.1510993

.000 -.;r0:b

LIFKTHXR 44.832425 0 62954v: 0./04314v .G 0350;

U 3 vc'..

LZÄKIRXR -12.835061 2.8 95117 '9.4á00205 '.lö/ölçl

.ku '.QJb/t

IEnV 32.740074 8.2034444 b.700173ö . ruqaio

.UUU .Ua;75

SOL -1.9117959 Lzéllâåu -3.UAÄ;JSU -.J9?1uê

.vué -.U%/vw

RGHFLSO -419 Slas. . V 44 ca -1.024L ut -.v91554ü

:lvl '.Cüllb

PriñXk 21.839413 d ?lecv 4.e:::cl? .4 vaccq

.vvu 1:

8783 -lZ.565873 .FFlübVG -Sussloa.4 -.

.0:1 '1.05-51

U8 8?3.3513$ lat.05cb 0./ic1$;a .Åbpcuvñ

' 0 .01;10

LGHIHKK .76242624 .gäf504'5 :.thçaii .4;4buit

.Ute .9.qu

FKTñXH -26.488744 9 545708L -. t*4ç;lt ' L'quc:

. U ' . LA \

12 564.07776 l.c Ocu?l :.4v .;> ..

.vv .v.=L

H6 368.545?0 14v.5514$ ;.4usclv: v ava.v

.Ulb .va-4k.:

LZUIHkk .54408422 .50009448 l.J/4U:bt .v: ( .

.Lä '»' J VK'

Nå 278.25654 1 .St' J.rv.1;.z .vzuvsx*

.u UUÖ°

(LUHaIHKI) 10032.305 ;6 ?4:a n.uiaxvsa
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CUEFFICIENTS AND COHFIUENCE INTERURLS.

UñRIHBLE

KKTBXR
LlBPR
UAC"
ABM

LÖKKTRXR
LlFKTaXR
LZKKTñXR

TEHP
SOL
KORFL80
PKTAXR
SYSS
D8
LÖUINKR
FKTHXR

012
6

' LZDINKR
DS

COMSTANT

B

-19;401331
-5.8927736
271.57811

°120.62116
-e.73119o4
44.832425

-12.835061
32.740674
-1.9117959
-419.31485
21.889413
-12.565873
873.35138
.76242624

-zq.488744
564.07776
36834370
.54408422
275.25634
10032.365

STU ERRUR B

3.2102439'
1.3273950
(5.446754

30.673394
1.9610412
6.6295492
2.899512?
8.2674424
.62411356

253.42730
4.725120?
3.7719694
130.05689
.33756473
9.3457086
128.03571
149.53145
.30669448
153.58939
2480.9230

IKKUI'I LIXJÄR HGUELL mmm FORSOK
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I

'6.0435093
'4.4393520
5.9757426

'3.9324361
'4.4523239

6.7625149
'4.4266268
3.9601938

'5.0632180

'1.6545765
4.632561?

*3.3313824
_6.7161815
2.2586075
'2.8343216
4.4056286
2.4633193
1.7740268
1.7921572
4.0438036

95.0 FCT CUHrlutNLt lRtEkUHL

-Zb.772/77 , -1a.vcvuvo

-8.52/1855 , -o.zbö:ozu

181.5/688 , ;01.//fo$

-löl.4>'Y56 , -bmwm

-1z.023514 , -4.öávu00n

31.074005 , S/.vvuaqb

-18.bö9/91 , -/.Uöuasvs

10.552090 , 49.10723v

-3.1504880 , -.0/siuaxw

-922.Z9?89 , U6.008avv

12.51155? , 51.20/4xv

-ZU.052188 , *5.u/vbb/o

615.26414 , 1101.4080

.72455089E-01, 1u4310vuv

-45.03?589 , -/.V4uvvvo

309.96233 , 816.1?020

?1.565168 , 005.1zlz:

-.64619452E-01, 1.1:2/ö/Y

-Z9.576093 , böu.vöök/

5108.4200 , 149buu011

uá/ov/oo. 'JE



UHRIABLE

OR

ARBEJ

ARBI

ARBLOS

BILJF

BPR

BIOXR

(HO

CHBR

"OCH

066

RBU

DIHKR

1

010

"11

012

02

03

H4

05

06

U7

8

09

FKTRXR

FKUP

FKUPSH

FOLK

KKTBXR

KKUP

KPI

LIBVR

LlHTñXR

LIHIHKR

LIFKTñXH

LILKIEXK

LIPÅTEXP

L1717E51

LZHVM

LZNIRXH

LZUINAK

LZFKTBXV

LZtklñiY

LZVÅIñXk

LZPKTESR

LSHVR

LShTñXk

LSUIHLF

LSFKIHXH

LSLÅIBXV

LSPKIRXL

LSPKTESK

L4HPk

LdanXk

thlktr

L4711ñ>r

[4:SYRX;

VTI MEDDELANDE

204.9.31

111.4567

55.93t1

532.9:53

171.6:3ç

54é1.070*

140.0085

204.05t1

111.5214

58.6248

170.600?

5407.4501

34p.746L

:Gs.° lå

4232
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Variabelmedevärden

"En" SIRHUBRD DEU

77.8718 2.8513

829.7026 68.9484

685.7949 70.5545

10.7718 2.0660

13633.1282 1468.2156

333.042? 49.4043

171.4615 14.1911

61374.4530 . 26579.799o

-804.914S 22336.79S/

9.247? 1.2588

30.435? .8344

21.1880 1.2383

3493.7949 211.2949

.0855 .2808

.0855 .2808

.0855 .2808

.0855 .2808

.0855 .Z808

.0855 .2808

.0769 .2676

.0769 .2676

.0769 .2676

.0855 .2808

.0855 .2808

.0855 .2808

145.700? 13.8179

7463.7521 725.865?

7465.2564 604.9003

1515.4?66 19.1455

205.1966 20.2503

6169.3701 1515.5*11

479.7598 154.6740

532.092? 49.5234

171.5043 14.24-?

3437.4555 731.52r0

145.8402 33.9Lz5

19.52çl

1:.;tt9

10.25/1

95.:.t0

14.35v1

;31.5041

14.13V)

18.9545

10.5599

15.7715

19.211?

14.345*

211.40v5

14.1525

19.4E.8

10.41??

15.28uu

46.65/3

21.1682

212.?S12

14.] 4z

:v.10áv

CBSES

117

117

117

117

117

117

117

117

117
117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117
117

117

117

117

117

117

117

117

117

11/

117

117

I

.1 I

1)?

lik

117

117

117

11/

117

117

117

117

117

11/

117

11?

11%

117

11?

117

11,

1)'



URRIRBLE

L6KKTHXR
LéPKTñXR

L4PKTAXR'

L4PKIESR
LSBPR

[SBIOXR
LSDINKR
LSFKTñXR

LSKKTRXR
LSPKTHXR

LSPKTESR
L6BPR
L68TRXR
L601NKR
LÖFKTBXR
LGPKTESR
HñHHR

NED
PKURT
PKURTSH
PKTñXR
PKTESR
SOL
SYSS
TEHP
TURIST
UKHF

UKHSH
KUHFLBO

1658

utan

205.299!
112.3333

111.846?

58.0325
827.1026
169.3590
3460.2222
147.1026

205.1453
112.0855

57.769?
325.6325
168.042?

3452.9744
147.4615

STANDARD DEU

19.7236

16.6563

16.4880

14.9266

48.0265

20.2082

213.9166

14.2728

19.638?

16.5616

14.5556

47.3539

30.3708

214.789?

14.3668
57.5034

- 65.0000
49.5043
492.854?
492.9402

111.3675
59.2923

151.6338

825.9205
6.2128

1204.4615
149.0684

149.1282
.0171

1FKUP3H Z LIHJÄP "DUELL

VTI MEDDELANDE 432

14.1538

35.91?0

41.4052

75.5831

63.9921

16.214?

16.7096

101.0751

30.201?

7.4799

394.660?

10.992?

9.2350

.1302

BRHRH FORSOK

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

117

CHSES

117
117

117
117
117
117
117
117

117
117

117
117
117
117
117
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EMMA - EN NÄTVERKSMODELL FÖR INTEGRERAD BIL- OCH

KOLLEKTIVTRAPIKPLANERING

Staffan Algers

Förste sekreterare
Trafikkontoret, Stockholms läns landsting

1. PROBLEMEN ÄR KOMPLICERADE

Trafikplanerare ställs ofta inför frågor som:

- Vad händer om en viss väglänk byggs?
- Vad händer om en viss busslinje införs (eller dras in)?

eller, mer generellt:

- Vad händer om bilinnehavet ändras?
- Vad händer om kollektivtrafiktaxan ändras?

Svaren på dessa frågor vill man beskriva i flera olika dimensio-
ner, t ex i form av förändringar i

- restiderna på vägnätet
- trafikarbetet
- energiåtgång
- färdmedelsfördelning
- tillgänglighet

Beräkningen av dessa förändringar försvåras av att man i ett så
komplicerat väg- och kollektivtrafiknät som Stockholms måste ta
hänsyn till flera olika beroenden:

- Belastningen på en viss väglänk beror av framkomligheten på
andra länkar

- Belastningssituationen på vägnätet påverkar bilrestiderna, och
därmed valet mellan att åka bil eller kollektivt

- Belastningssituationen på vägnätet påverkar bussarnas framkom-
lighet och därmed kollektivrestiderna

De beräkningsmetoder som tidigare stått till buds har inte gett
möjlighet att samtidigt beakta alla dessa beroenden.

2. ... MEN KAN LÖSAS MED EMMA

Problemen är förstås inte unika för Stockholm, och runt om i

världen pågår utvecklingsarbete för att finna användbara lös-
ningar. Transportforskningscentret vid Montreals universitet
(Kanada) har utvecklat ett datorprogram som just tar hänsyn till
de komplicerade beroendeförhållanden som nämns ovan. Det är det-
ta program som går under namnet EMME/Z, men oftast kallat EMMA -

en förkortning för Equlibrium Multi Modal Assignment. Program-
met fördelar alltså ut resor med olika färdsätt längs olika
vägar och kollektivtrafiklinjer. Jämvikten innebär att trafikan-
ternas val av färdväg och färdmedel stämmer överens med de res-
tider som råder i nätverket i det aktuella fallet.
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Efter att ha försetts med nödvändiga indata producerar EMMA
följande resultat:

- Resmängder mellan olika områden fördelade på bil och kollek-
tivt färdsätt

- Antal bilar, kollektivfordon och trafikanter på resp länk i
nätverket

- Restider med bil resp kollektivt mellan olika områden
- Hastigheter på resp länk
- Antal svängande fordon i vissa korsningar
- Antal av-, på- och omstigningar för kollektiva resor

- Beskrivning av kortaste väg och tillgänglighet
- Energiåtgång

Avsikten är att så småningom (och så långt kontorets resurser
medger) komplettera denna resultatredovisning med

- avgasutsläpp
- buller

- olyckor

 

 

3. EGENSKAPER

För att kunna producera dessa resultat har EMMA utrustats med
tre goda egenskaper:

- Räknar snabbt och effektivt
v Klarar av beroende mellan bil- och kollektivtrafik på länknivå
- Medger överblick med både indata och resultat
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Den första egenskapen innebär att man genom att utnyttja forsk-
ningsresultat beträffande lösning av jämviktsproblem har kunnat
göra programmet förhållandevis snabbt. Detta medger större pre-
cision i resultaten.

Den andra egenskapen innebär att programmet söker sig fram till
en situation där färdmedelsvalet stämmer överens med restiderna
för bil och kollektivt färdsätt, och där belastningen på vägnä-
tet stämmer överens med bil- och bussrestider. Detta gör att be-
roendeförhållandet bil/kollektivt kan beaktas.

Den tredje egenskapen innebär att man utnyttjar utvecklingen
inom databranschen på så sätt att man använder grafisk bildskärm
och plotter. Den gamla sanningen att en bild säger mer än tusen
ord kan här med fog modifieras till att en bild säger mer än
tusen tal (t ex i en tabell).

4. ARBETSSÄTT

Utgångspunkten för ett analysarbete med EMMA är förutsättningar
avseende det nätverk man ska analysera, trafikanterna i nät-
verket samt vissa samband mellan nätverket och trafikanternas

beteende. Dessa förutsättningar lagras i en databas, vilken kom-
mer att bestå av

- Nätverk. Detta består bl a av s k centroider vilka beskriver
trafikanternas start- och målpunkter. Vägarna mellan dessa

centroider beskrivs med hjälp av länkar mellan olika noder,
vilka utgör korsningar i vägsystemet. Detta nätverk kan enkelt
redovisas på bildskärmen som i figuren nedan:

  

HJDES.
C9

.fx
BASE NETWORK

LINA TYPCS.

II 70 299

 

VIMOOU,

LL--3.93/'2 88
0712.777/2_ 154

 

. M
:nr-tr: mona. IIL ocn ;nunnan m:
scanna 1. nom.: m:

 

 

OAYi. a! 12 07
?'OOULE. 2 33
usrnv23415__11_
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Nätverket består vidare av kollektivtrafiklinjer. Dessa definie-
ras genom att för varje linje mata in den följd av noder som en
tur på linjen passerar. Ibland är länkarna mellan dessa noder
gemensamma med biltrafiken (som för busslinjer), och ibland är

länkarna endast tillåtna för kollektivtrafik. Förutom centroi-
der, noder, länkar och kollektivtrafiklinjer behövs vissa ytter-
ligare data som har att göra med länkarna och linjernas kapaci-
tet och hastighetsstandard. Också sådana data kan redovisas gra-
fiskt - i figuren nedan redovisas de centrala delarna i tunnel-
bananätet med information om antalet tunnelbanelinjer på resp
länk: _ . 3-
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Svängande trafik är ofta hårt reglerad i större orter, och detta
kan hanteras genom att svängning kan förbjudas eller göras mer
tidskrävande. En reglerad korsning kan redovisas på bildskärm på
följande sätt:
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- Matrise . För att beräkna belastningen på olika väglänkar och
kollektivtrafiklinjer behövs också information om resandet
mellan olika områden. Antalet resor (eller den information som
behövs för att beräkna antalet resor) lagras i matrisform i
EMMAs databas. Vissa resultat - som t ex restiderna mellan
olika områden - lagras också i matrisform.

Även matriser kan redovisas grafiskt på olika sätt. Nedanstående
exempel visar en del av en pendlingsmatris (pendling från ett
område till tre andra områden):
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- Funktioner. Nätverkets påverkan på resandet uttrycks med hjälp
av matematiska funktioner. Exempel på en sådan funktion är hur
färdmedelsfördelningen påverkas av bilrestiden, och ett annat
exempel är hur antalet bilar påverkar bilrestiden på en viss
länk. Exempel på funktioner av det senare slaget visas i ne-
danstående figur:
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När man har byggt upp och kontrollerat databasen kan man börja
analysera effekterna av olika åtgärder. Det kan vara fråga dels

om åtgärder som berör nätverket, dels om åtgärder som påverkar
resandet (men där nätverket är oförändrat). Bägge dessa typer av

åtgärder kan enkelt hanteras inom EMMA-systemet.

Förändringar i nätverket kan matas in direkt via bildskärmen med
hjälp av ett hårkors. Med hjälp av hårkorset anger man om man
vill lägga till eller ta bort en väglänk, och i så fall var
någonstans. Detta kan se ut på följande sätt:
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Förändringar i resmönstret, exempelvis till följd av en taxeänd-
ring, kan beräknas i EMMAs inbyggda räknedosa - man behöver i
stort sett aldrig lämna systemet för att utföra beräkningsarbe-
te.

När man så har definerat en analyssituation - ett s k scenario -
är det dags att göra själva utläggningen av resandet på väglän-

kar och kollinjer.

5. NÄTUTLÃGGNING

EMMA söker som nämnts ovan fram en s k jämviktslösning. För bil-
trafiken innebär det att

- alla använda resvägar mellan två områden tar lika lång tid,
och ingen oanvänd resväg tar kortare tid.

För kollektivtrafiken gäller att

- alla linjekombinationer som det någon gång kan vara fördelak-
tigt att använda mellan två områden också utnyttjas - och det
i proportion till hur ofta linjekombinationen i fråga är den
fördelaktigaste.
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De använda beräkningsmetoderna är som nämnts förhållandevis
snabba, och medger därigenom att antalet scenarios inte behöver

begränsas i den utsträckning som annars skulle vara fallet.

7 . RESULTATREDOVISNING

När själva beräkningsarbetet skett återstår att redovisa resul-
tatet. Förutom att redovisa resultaten i listor och tabeller av

olika slag kan resultaten också redovisas grafiskt (dvs på bild-
skärm och plotter). Exempel på resultatredovisning är biltrafik-
flöden på vägnätet som banddiagram. Redovisningen kan också ske
i form av jämförelser med ett annat scenario, t ex ett utgångs-
läge före en förändring:
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Tillgängligheten kan också.red0visas. Detta kan göras genom att
definiera en tidsgräns och se vilka områden man kan nå från en

viss punkt:
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Belastningen på kollektivtrafiklinjer kan redovisas på följande
Sätt:

 

 

TRANSIT VOLUHES gaffnéågg

I . UM TYPE$.
H 70 ?99

TRANSH LJNE$
45

| i 42

 

  

  
. Hannu.

. o o annu/-Lu
_ , . Å_ w.2.7n/2.940

url/z man IJL nas nunnan" nu ont. ut :2 01
mm 0. mot nu t. :.22

05952344/ nu_

 

VTI MEDDELANDE 432



177

Omstigningar samt av- och påstigningar kan också illustreras:
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7. KRAV PÅ UTRUSTNING

Förutom programsystemet (som är skrivet i FORTRAN) krävs också
dator och grafisk bildskärm. Systemet har installerats på flera

olika system - CYBER, IBM, VAX. Bildskärmen måste vara Tektro-
mix-kompatibel, men kan vara av annat märke. Trafikkontoret an-
vänder Tektronix 4115, vilket ger möjlighet att ta ut bilder i
färg. Tyvärr låter sig inte färgmöjligheterna beskrivas här.

8. REFERENSER

Den här givna beskrivningen är gjord i syfte att ge en Översikt-
lig bild av EMMA-systemet. För den som är mer intresserad av de
bakomliggande algoritmerna kan följande referenser ges:

EMME: A planning method for multi-modal urban transpor-
tation systems. M Florian et al, Université de
Montreal, publ no 62 - centre de recherche sur les

. transports, mars 1977

och

On optimal route choice stategies in transit networks,
H Spiess, Universite de Montreal, publ no 286, feb 1983.

Ytterligare upplysningar
Staffan Algers, tel 737 4459
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HANDIKAPPANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK - ERFARENHETER

FRÅN ETT FoU-PROGRAM

Bertil Vilhelmson

forskn ass
Institutionen för trafiksäkerhet

Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

1 BAKGRUND

Sedan 1980 har transportforskningsdelegationen* finansierat ett
forsknings- och utvecklingsprogram för en handikappanpassad kollek-
tivtrafik. Programmet avser anpassning av såväl buss, tåg, båt och
flyg. Drygt tVå miljoner kronor har satsats i sex delprojekt. Arbetet
har bedrivits under ledning av ensärskild kommitté med representan-
ter för berörda trafikmyndigheter och verk, landstings- och kommun-
förbund, Handikappinstitutet, Statens Handikappråd samt forskare.
Inom varje delprojekt har medverkan skett från tillverkare av fordon
och producenter av linjetrafik. Det dominerande forskningsarbetet har
utförts vid institutionen för handikappforskning, Göteborgs universitet.
Vidare har insatser gjorts av bl a institutionen för trafiksäkerhet,
Chalmers tekniska högskola, Handikappinstitutet samt olika konsult-
bolag, bl a Skepps-Teknik i Luleå. Själv har jag varit kommitténs
projektledare.

Det är nu möjligt att summera och redovisa resultaten från de gångna
årens verksamhet. Jag kommer här att redogöra för den uppläggning
och problemuppfattning som styrt projekten medan Jan Petzäll och
Rickard Leth i följande föredrag redovisar de viktiga konkreta resul-
taten.

2 FoU-PROGRAMMETS MÅL OCH INNEHÅLL

Programmet består av följande projektdelar. Först fyra huvudprojekt
som avser anpassningens tekniska och designmässiga aspekter:

1) Handikappanpassning av bussar. Särskild uppmärksamhet ges åt
bussar i landsvägstrafik. Projektet initierades ursprungligen av
nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor (NA T).

2) Handikappanpassning av befintliga persontågvagnar. Statens
järnvägar har för närvarande cirka 1 000 persontågvagnar av
mycket varierande ålder och design. I Vårt tågprojekt koncen-
trerar vi oss på de vagnar som byggdes under 1960-talet. En
orsak är att dessa vagnar är vanligast förekommande. En annan
att de kan förväntas rulla ytterligare ett par årtionden fram-
över. En tredje är att l960-talsvagnarna nu står inför ett
omfattande renoveringsprogram inom SJ.

*numera transportforskningsberedningen, TFB.
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3) Handikappanpassning av flygplan i inrikestrafik. Vi uppmärk-
sammar särskilt flygplanstyperna på primärlinjenätet, dvs
Fokker F28 och DC 9, vilka står för 90 procent av trafiken inom
landet.

 

4) Handikappanpassning av passagerarfartyg. Allmänt sett är de
kombinerade bil- och passagerarfärjorna i utrikes trafik mycket
moderna och välanpassade. De mindre fartygen i inhemsk
skärgårdstrafik är oftast äldre och svära att förändra. Vi har
därför koncentrerat projektet kring skärgårdsbåtarnas anpass-
ning.

Dessa fyra projekt utgör kärnan i programmet. Resultaten publiceras i
fyra separata handböcker, en för varje transportslag, till vägledning
för beställare, tillverkare, konstruktörer med flera intressenter.
Exempel på innehållet i dessa handböcker ges i tablå 1.

 

Tablå 1. Handböckernas innehåll avseende tekniska och
designmässiga anpassningsåtgärder. Exempel från
Handikappanpassning av skärgårdsbåtar - en handbok (TFD
1983:11).

ATT HANDIKAPPANPASSA SKÄ RGÅRDSBÅTAR l

Behov, lagar och föreskrifter

HANDBOKEN 3
Förutsättningar, mål, kravoch problem

LANDGÅNG 5

PLANLÖSNING OCH UTRYMMESKRAV ll

TRÖSKLAR 13

DÖRRAR 15

LEDsTA' NGER, HANDTAG OCH BRÃ DGÅNG 17

TRAPPOR 19

TOALETTUTRYMME 21 \

STOLAR 23

SKYLTAR OCH INFORMATIONSTAVLOR 25

BELYSNING OCH F'A RGSÄ TTNING 29

HÖRBAR INFORMATION 31

MATERIALVAL, ÅTGÄRDER FÖR ALLERGIKER mm 32

KÄ LLFÖRTECKNING 33

 

Till detta har under arbetets gång fogats tVå smärre studier vilka
uppmärksammar servicens betydelse som kompletterande anpassnings-

åtgärd:
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5) Service och anpassning. Syftet med studien är att undersöka
behovet av serviceinsatser för handikappade resenärer vid
långväga resor. Grundtanken är att målet, en handikappan-
passad kollektivtrafik, inte kan nås genom enbart tekniska
och designmässiga åtgärder i fordon och terminaler. Även
mellanmänskliga serviceaspekter måste integreras i arbetet.
Projektet baseras bl a på en undersökning av färdsättsan-
vändningen inom riksfärdtjänsten.

6) Att resa med inrikesflyg. Studien är en inventering av
reserutiner och handikappservice i samband med flygresa.
Ett mål är att lyfta fram och peka på den relativt höga och
systematiska serviceniVån inom flyget - erfarenheter som
förhoppningsvis kan tjäna som mönster för andra grenar av
kollektivtrafiken.

 

Resultaten från de två studierna finns tillgängliga i rapportform. Den
sistnämnda studien har dessutom vidareförädlats till en guide för
flygresenärer av Handikappinstitutet.

Avsikten med FoU-programmet är givetvis att bredda och fördjupa det
kunskapsmässiga underlaget för samhällets strävan att bättre anpassa
de allmänna färdmedlen till personer med funktionsnedsättningar.
Detta enligt riktlinjerna i 1979 års trafikpolitiska beslut. Viktigt har
därför varit att arbetet bedrivits i nära samarbete med transportrådet
i ett skede när man där arbetat med att precisera lagen om handikapp-
anpassad kollektivtrafik till föreskrifter för praktisk tillämpning. Det
är nu vår förhoppning att handböckerna skall komma till användning i
det fortsatta anpassningsarbetet.

3 NÅGRA VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER I FoU-ARBETET.

Handikapp-begreppet har många innebörder. Ibland syftar det på
förekomsten av medicinskt diagnostiserad sjukdom eller skada - ibland
på de svårigheter som uppstår i vardagslivet för personer med funk-
tionsnedsättningar. Handikappanpassning är därför inget entydigt och
lätt definierat mål. Detta tillsammans med begränsade resurser har
gjort oss tvingade att avgränsa och prioritera inom projekten på olika
sätt. Följande punkter är härvidlag viktiga att uppmärksamma och ha i
minnet.

3.1 Handikapp - situation och behov

Vi betraktar handikapp som en situation som uppstår i samspelet
mellan en individ med långvarig funktionsnedsättning (t ex gång-
svårigheter eller orienteringshinder) 9522 den omgivande miljön. En
person som har svart att gå är handikappad till exempel när det gäller
att kliva på en buss. Bussens utformning idag ställer för stora krav på
individens funktionsförmåga. Handikapp är således en konsekvens
beroende av såväl omgivningsfaktorer och miljökrav som individens
funktionsmässiga förutsättningar fysiskt och psykiskt. Funktionsned-
sättningarna i sin tur är följder av sjukdomar, skador eller s k normalt
åldrande hos individen.

VTI MEDDELANDE 432



181

Människor som upplever handikapp i trafiken behöver nödvändigtvis
inte uppleva det i andra situationer, exempelvis i arbetet. I det dagliga
livet spelar dock förflyttningshandikapp en stor roll som hinder för
deltagnade i andra aktiviteter. Problemen accentueras givetvis i ett

samhälle som går mot alltmer transportberoende strukturer såväl
funktionellt som geografiskt.

Vad är det då för nedsättningar som är problematiska i trafikmiljön
och hur många personer är berörda? Vi har försökt ta hänsyn till
följande kategorier när vi preciserat kraven för förändringsätgärder se
tabell 1.

Tabell 1 Antalet personer 15-74 år med olika funktionsnedsättningar
som ger upphov till handikapp i trafiken.

 

Funktionsnedsättning Antal personer

' därav svart nedsatta

 

Gangsvârigheter 400 000 120 000 (använder
ganghjälpmedel)

Rullstolsbrukare 30 000 30 000

Synsvârigheter 70 000 25 000 (blinda)

Hörselsvärigheter 330 000 10 000 (döva)

Allergier o dyl 150 000

 

Mer än 1 miljon 185 000

 

Källa: TFD 1981:6

Dessa olika typer av funktionsnedsättningar ställer delvis skilda krav
på anpassningsâtgärder och normer.

Grupperna i tabell 1 är delvis överlappande då en person kan vara
drabbad av flera nedsättningar samtidigt. Bedömningen att det sam-
manlagt finns drygt 1 miljon människor i Sverige som upplever
handikapp i dagens trafik bekräftas av både HAKO-utredningen (SOU
1975:68) och statistiska centralbyrån stora resvaneundersökning 1978.
Dock är det viktigt att understryka att graden av svärigheter och
behov varierar mycket i denna stora grupp. sa exempelvis anger
HAKO-utredningen att omkring 250 000 personer är att betrakta som
mycket gravt förflyttningshandikappade; ytterligare 250 000 har på-
tagliga besvär vid förflyttningar och tvingas begränsa sitt resande
medan 500 000 personer upplever mer lindriga besvär i mötet med
kollektivtrafiken. Se tabell 2.
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Tabell 2 Handikappade personer efter grad av förflyttningssvârighet
enligt HAKO-utredningen.

 

Mycket gravt handikappade ca 20 000

Gravt handikappade ca 230 000

Övriga med påtagliga besvär ca 250 000

Övriga med smärre besvär ca 500 000

 

Källa: SOU 1975:68

En mycket viktig fråga för alla inblandade parter är att försöka
klargöra vilka grupper man når med olika anpassningsåtgärder. Det vill
säga, menar man med handikappanpassning relativt enkla åtgärder som
når de 500 000 personerna med smärre besvär eller arbetar man med
avancerade åtgärder som när de 20 000 mycket gravt handikappade.
Ytterst är detta en fråga om politisk målsättning: avser man att med
anpassade reguljära trafikmedel komplettera eller ersätta delar av
dagens specialsystem, nämligen färdtjänsten.

Inom Våra projekt gäller som allmän tumregel att åtgärder och förslag
skall täcka in alla grader av handikapp till och med de gravt
handikappade (i HAKO-utredningens terminologi). För de svârast ut-

satta grupperna har vi ofta förutsatt att personlig assistans finns att
tillgå. Ett exempel är användning av personlig lyfthjälp och transport-
stol ombord på tåg och flygplan.

3.2 Färdmedlet

 

För det andra har vi måst koncentrera uppmärksamheten till själva
färdmedlet eller fordonet och dess omedelbara anslutning till terminal.
Självklart är vi medvetna om att reskedjan består av flera olika
moment i skilda miljöer. Samtidigt vet vi att det redan existerar
kunskap och normer för hur en tillgänglig terminalmiljö och hur vägar
till och från hållplatser och dylikt bör se ut. Att det sedan ofta brister
i praktiken är knappast en forskningsfråga utan en fråga om beslut-
samhet från de ansvarigas sida.

3.3 Långväga resor

 

En tredje avgränsning rör att vi uteslutande studerar fordon i regional
eller interregional användning dvs långväga resor. Lokalt existerar ju
den kommunala färdtjänsten som för närvarande har 300 000 brukare i
Sverige. För de långväga resorna finns riksfärdtjänsten med cirka 20
000 berättigade brukare. Denna diskrepans mellan den kommunala
färdtjänsten och riksfärdtjänsten i användare har vi tagit till intäkt för
att uppmärksamma de långväga resornas anpassning. Att sedan fler-
talet resultat är tillämpbara även på fordon i lokal trafik är ingen
nackdeL
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3.4 Anpassningsåtgärder

 

Som nämnts uppmärksammar vi* huvudsakligen tekniska och design-
mässiga anpassningsåtgärder. Strävan är att åstadkomma fordon så
fria som möjligt från fysiska och andra barriärer för den funktionsned-
satte resenären. De problemområden som genomgående angripits rör
exempelvis:

o instegs-, utrymmes- och sittförhållanden

o informations- och vägledningsförhållande

o materialval och luftförhållande.

Här är dock på sin plats att understryka att anpassning också måste
innebära andra typer av åtgärder av social och organisatorisk karaktär.
Hit hör en väl fungerande service till resenären. Det är exempelvis
ingen tillfällighet att flyget används flitigare än tåget vid långväga
transporter av gravt handikappade. Uppgifter från riksfärdjänsten
understryker påståendet, se figur 1.
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Figur 1 Färdsättsanvändning inom riksfärdtjänsten
Källa: TFD 1984:2

Trots att själva färdmedlet, flygplanet, är relativt otillgängligt och
utrymmessnålt kompenseras detta genom en hög servicestandard.
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4. AVSLUTNING

Även om ett mål med anpassningen är möjlighet till helt självständigt
resande måste vi inse att många, särskilt äldre, handikappade är
beroende av personlig assistans i många situationer - även i samband
med resa. En slutsats av detta tror jag personligen är, att om det
pågående arbetet med anpassning skall lyckas så måste de tekniska
anpassningsátgärder som regleras i lag också kombineras med
"mjukare" och mer svarreglerbara, servicemässiga atgärder. Tran-
sportsystemets tekniska och sociala komponenter måste samverka i
riktning mot ökad anpassning till resenären.

5. SLUTRAPPORTER

Följande slutrapporter är resultatet av transportforskningsdelegatio-
nens (TFD) program för en kollektivtrafik anpassad för handikappade
och äldre:

TFD 1982:13 Handbok för anpassning av bussar till rörelsehindrade
och andra handikappade.

TFD 1983:11 Handikappanpassning av skärgårdsbátar - en handbok.
TFD 1983:1 Att resa med inrikesflyg. Ett underlag till vägledning

för handikappade resenärer.
TFD 1984:2 Service och anpassning. Om servicens betydelse för

handikappades kollektivtrafikresor.
TF'D 1984: Handbok för anpassning flygplan i inrikestrafik till

röreåsehindrade och andra handikappade (under tryck-
mng .

TFD 1984: Handbok för anpassning av befintliga persontágvagnar
till rörelsehindrade och andra handikappade (under
tryckning).

Ovannämnda bussprojekt växte fram ur överväganden och åtaganden
inom NÄT, Nordisk ämbetsmannakommitté från transportfrågor.
Övriga projekt initieradesav TF'D med utgångspunkt från program-
skriften:

TFD 1981:6 Tåg-, flyg- och sjötransporter anpassade för handi-
kappade och äldre. En redovisning av kunskapsläge och
forskningsbehov.

Samtliga rapporter kan beställas från

TRANSPORTFORSKNINGSBEREDNINGEN
Wennerbergsgatan 10, 3 trappor
112 58 STOCKHOLM
Telefon 08/54 09 85
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HANDlKAPPANPASSNING
AV SKÄRGÅRDSBÅTAR

EN HANDBOK

SKEPPS - TEKNIK

civ.ing Rikard Leth
PL 4150
955 03 Vitå

 

SKEPPS-TEKNIK beräkningspool åt mindre varv och rederier
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HANDIKAPPANPASSNING AV PASSAGERARFARTYG

Rikard Leth

Civ.lng. Skeppsbyggnadsteknik

Skepps-Teknik
PL 4150
955 03 Vitå

Tel: 0924 / 301 37

1. INLEDNING

Transportforskningsdelegationen ( numera transportforsknings-

beredningen TFB ) har finansierat framtagning av en handbok -

handikappanpassning av skärgårdsbåtar. '

Nedan redogörs kortfattat delar av handbokens innehåll.

Handboken kan beställasfiêwföredragshållaren, Sjöfartsverket

eller TFB.

2. SAMMANFATTNING

Handboken redovisar riktlinjer och lösningar för handikapp-

anpassning av s k skärgårdsbåtar ( passagerarfartyg avsedda för

100 eller fler passagerare i svensk inre fart ).

Syftet är att ge ett konkret och samlat underlag för Uppfyllandet

av lagen om handikappanpassad kollektivtrafik inom sjötransport-

området; Handboken tar hänsyn till krav från rörelsehindrade ,

personer med synnedsättningar, hörselskador och allergi m m.

Förslag och rekommemdationer ges beträffande en god utformning

av bl.a landgång, planlösning och inredningsdetaljer ( som

trösklar, dörrar, trappor, ledstänger, stolar, materialval m m )

samt hygien- och toalettutrymme. Även en lämlig utformning av

information, belysning, och färgsättning redovisas.

Merparten av handbokens förslag ger ett bättre fartyg även ur

sjösäkerhets- och arbetsmiljösynpukt samtidigt som komfort och

tillgänglighet förbättras för alla resenärer.
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3. ATT HANDIKAPPANPASSA SKÃRGÅRDSBÄTAR

3 1 BäEEåEbEâ
Välfärd förutsätter ofta transporter. Att kunna förflytta sig
med allmänna färdmedel framstår därför som en grundläggande
rättighet. Trots det är tranSportmöjligheterna kraftigt beskurna
för en stor grupp i vårt samhälle - de förflyttningshandikappadeh
GrUppen består av människor med olika funktionsnedsättningar
( till följd av sjukdomar, skador eller åldrande ), som upplever
handikapp och hinder i dåligt utformade terminaler och färd-
medel. Genom en bättre och mer medvetet utformad miljö kan

i många reshinder undanröjas.

3.2 Över en miljon människor

Man har beräknat att det finns över en miljon människor i
Sverige som är mer eller mindre gravt förflyttningshandikappade,
vilket Bertil Vilhelmson oxå redogjorde för i sitt utmärkta
föredrag tidigare .
Särskilt svårt utsatt är en grupp av ca 400 000 personer som
har betydande svårighetet med tillgängligheten till och i olika
transportmedel. Det är bl a personer med gångsvårigheter,.rull=.
stolsbrukare, hörsel- och synskadade, allergiker och andra vars
brukarkrav hittills inte i nämnvärd omfattning fått genomslag
i planeringen och utformningen av den reguljära kollektivtrafiken.

3-3 Biåêäêaêêêêlyê

Mot denna bakgrund har riksdagen, i 1979 års trafikpolitiska
beslut, uttalat att kollektivtrafiken skall anpassas till de
handikappade. Detta skall ske inom en tioårsperiod. En särskild
lag om handikappanpassad kollektivtrafik har stiftats ( SFS A
1979:558 ). Med kollektivtrafik avses i lagen sådan person-

trafik som bedrivs för allmänheten mot ersättning och enligt
turlista eller som taxitrafik. Transportrådet har förordnats
att bl a utfärda de föreskrifter anpassningens inriktning och
omfattning som behövs för att i praktiken fullfölja de inten-,
tioner som innehålls av lagen ( SFS 1980:398 ).
Sjöfartsverket skall meddela föreskrifter om genomförandet av
anpassningen när det gäller passagerarfartygs konstruktion,
utrustning och drift.

3-4 IfêüêEEEEE§9§E§_f§§§§EEÅfE§E
1982 gav transportrådet ut en kungörelse om handikappanpassad
kollektivtrafik ( TPRFS 1982:01 ) med föreskrifter som skall
iakttas och verkställas av berörda trafikföretag.
För sjöfartens del berörs passagerarfartyg i svensk inre fart
och som är inrättade för 100 passagerare eller fler och som
har kölsträckts efter utgången av 1959. Handikappanpassningen
skall vara genomförd inom en tioårsperiod dvs senast vid ut-
gången av 1992. För nya fartyg, dvs sådana som kölsträckts
efter 1983 års utgång, gäller att de skall varafandikappanpassade.
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3-5 Eêzåxgêärêfiäên

Fartyg står för en relativt sett andra färdmedel en liten andel

av de kollektiva resorna i dagens Sverige.

Man bör dock ha i minnet att fartygstrafiken, där den förekommer,

är ytterst betydelsefull.
I Stockholms skärgård tranSporterade i år Waxholmsbolaget ca 1.3

milj passagerare i skärgården och ca 2.3 milj i Stockholms hamn.

I Göteborgs hamn och skärgård utför bl a Styrsäbolaget motsvarande
betydelsefulla och vitala passagerartranSport.

I våra skärgårdar utefter vår vackra och ö rika kust saknas

alternativa färdsätt och färdmedel. Detta understryker kraven på

passagerarfartyg utformade med full hänsyn till människors var-

ierande funktionsförmåga.

 
Teckningarna i detta föredrag är tagna ur handboken och de är
ritade av Anders Gustavsson, Produktdesign, Göteborg.
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4. HANDBOKEN. FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL, KRAV OCH PROBLEM

4.1 Syfte och förutsättningar

 

Handboken riktar sig främst till beställare, konstruktörer och
tillverkare av mindre passagerarfartyg ( skärgårdsbåtar ).
Syftet är att precisera de krav och lösningar som s k handikapp-
anpassning innebär i praktiken.
Förslagen är främst avsedda att tillämpas vid nybyggnation och
gäller i huvudsak för fartyg avsedda för hundra eller fler
passagerare. Många av förslagen är också tillämpbara vid om-
byggnad av befintligt tonnage.

4.2 Praktiskt hjälpmedel

 

Tanken är att handboken skall tjäna som praktiskt hjälpmedel,
Uppslagsbok och ide'givare vid anpassningsarbetet.
Handboken är gjord utifrån två grundförutsättningar;
dels att tillgodose olika handikappgruppers funktionskrav på en
tillgänglig miljö och dels vad som är möjligt att åstadkomma med
dagens teknik.
Det medför att en del förslag sträcker sig utöver transport-
rådets gällande föreskrifter om handikappanpassning. Det innebär
vidare att vissa problem ( t.ex. vid embarkering och debarkering)
torde kräva ytterligare utvecklingsarbete innan fullgoda lösning-
ar kan introduceras.

4.3 Fartygets fysiska utformning och tekniska miljö

 

Handboken är helt inriktad mot frågor som rör fartygets fysiska
utformning och tekniska miljö.
Anpassning av terminaler, kajer, närområden m.m. berörs ej i
handboken.

4.4 .Målsättning - full tillgänglighet ombord

 

Målsättningen är att personer, som i de flesta andra miljöer kan
förflytta sig med eller utan assistans, även ombord skall ha full
tillgänglighet och fullgoda orienteringsmöjligheter.
Samma krav som gäller t.ex. boendemiljöns utformning skall så
långt som möjligt också tillämpas ombord på passagerarfartyg.

4.5 Beaktade funktionskrav

 

Följande typer av funktionshinder ( handikapp ) ligger till
grund för handbokens problemregistrering och lösningsförslag;
Gåggsvårigheter vilket innebär att personen använder hjälpmedel
T käpp, kryckor, bockar m m ) eller i övrigt har svårt att för-
flytta sig.
Rullstolsbruk medför bl. a. att lösningarna skall dimensioneras
ñêa'üEgåñäêöünkt från rullstolens utformning och funktion.
Dimensioneringen i handboken utgår från de vanligaste före-
kommande handdrivna rullstolarna.
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Eörselnedsättningar ställer krav på bullermiljön samt infor-
mations- och kommunikationssystemen ombord.
Synnedsättningar innebär krav på en lättorienterad och tydlig
miljö samt delaktighet i skriftlig information m.m.
Allergier o dyl, ställer krav på materialval i inredningen samt
en damm- och rökfri luftmiljö.

4.6 Problem ombord

 

Sammanfattningsvis gäller det därför att angripa och anpassa
följande problemområden ombord;
Embarkeringzdebarkering: Landgångarna är ofta svårforcerade för
personer i rullstol. Räcken och underlag är bristfälliga för
personer med gångsvårigheter. De synskadade kan ha problem med
dåligt markerade områden t.ex. mellan landgång och däck.
Ombord: Här skapar framförallt trösklar, trappor och trappsteg,
tråñga-passager samt icke anpassade toaletter, hytter och
serviceutrymmen olika barriärer. Kontrastmarkeringen är ofta
dålig.
Information: Såväl muntlig som skriftlig information och kom-
ñüñiEäEiañ är bristfällig ur skilda aspekter.
Materialval: Dessa måsta göras med hänsyn till frkvent före-
kammandê_ållergier m m. Utrymmen för rökare och pälsdjur måste
finnas. '

4.7 Säkerheten

 

Säkerhetsfrågorna är viktiga men svåra att lösa helt tillfred-
ställande genom enbart tekniska åtgärder. Självklart måste före-
komst och tillgänglighet till säkerhetsutrustning vara fullgod
med hänsyn till de handikappade.
Nödlarmsystem bör vara såväl optiskt som aukustiskt fungerande.
En plan för personalens agerande vid nödsituationer ät också
nödvändig. Säkerhetsfrågorna i dessa fall berörs dock inte
närmare i handboken.

4.8 Bättre för alla resenärer ombord

 

Slutligen, det är väsentligt att man så tidigt som möjligt i
projekteringsarbetet - redan på ide - och skissstadiet - tar
hänsyn till handikappanpassningsfrågorna. Genom en lämplig
grundutformning, t.ex. passagerarutrymmen i ett plan, kan många
problem undvikas. En god utformning på förhand reducerar kost-
naderna till ett minimum. Anpassning i efterhand kan ställa
sig dyrare och mer opraktiskt.

Många av handbokens åtgärder ger ett bättre fartyg även ur sjö-
säkerhetssynpunkt, arbetsmiljösynpunkt samtidigt som komfort
och tillgänglighet ökar för alla resenärer ombord.

Nedan följer några exempel på i hanboken föreslagna åtgärder.
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LANDGÅNG

Stora nivåskillnader mellan kaj och däck leder till branta landgångar.
Embarkering och debarkering utgör därför ett stort problem för många
människor.

Landgångar kan indelas i två huvudgrupper - fartygsburna respektive
landbaserade landgångar.

FARTYGSBURNA LANDGÅNGAR

Landgång av traditionell typ

Följande allmänna krav gäller

0 Den maximala stigningen på landgången, som en person i rullstol
klarar utan hjälp är i genomsnitt 1:20 (3 grader). Med hjälp klaras
en stigning på mellan 1:4 (14 grader) och 1:3 (18 grader).
Landgången får då inte vara längre än ca 2 m.

0 Landgången skall ha en minsta fri bredd av 900 mm mellan
handlisterna.

o Handlisterna skall sitta 900 mm över gångbanan för gående och 750
mm över gångbanan för person i rullstol.

Handlisterna skall sträckas 300 mm utanför landgångens båda

 

  

  

 

 

ändar.

900mm

900mm

750mm

\

o Landgången 'skall förses med ett 3-ledigt räcka med nåt (max

maskstorlek på 50 mm), segelduk eller likvärdigt skydd i räckets
hela nöjd och på båda sidor.

0 I båda ändar av landgången skall finnas flaps så att inte

nivåskillnaden blir för stor mellan landgång och kaj respektive
däck.

W

5
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TRÖSKLAR

Trösklar skall i mesta möjliga mån undvikas helt!

i Om tröskel finns .skall den högst vara 25 mm hög. Där högre

trösklar måste finnas skall ramp, fällbar eller borttagbar tröskel
användas.

        

Hög tröskel till väderdäck kan ersättas med en lägre, på 25 mm, i

kombination med en dräneringsbrunn.

   

25mm
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LEDSTÄNGER, HANDTAG OCH BRÄDGÅNG

Samtliga ledstänger, reglage och handtag skall vara bekväma och lätta att
gripa om samt ge ett säkert grepp. Ledstänger skall även kunna ge ett
bekvämt stöd åt hela underarmen.

0 Runda ledstänger skall ha en diameter mellan 30-35 mm. Avståndet
mellan ledstâng och vägg skall vara mellan 40-50 mm. Ledstangen
skall placeras 900 mm Över golv.

40--50mm_l 30-35mm
v*

   

ca 100 mm

  

/

 

o Ledstang bör ej tillverkas av material som vid friktion alstrar

statisk elektricitet.

 

0 Samtliga ledstänger och handtag skall markeras med kont-

rasterande färg.
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o Höjden av brädgang och fast räcke kring öppet däck skall vara
minst 1,1 rn över däcket. Räckverket skall ha vertikala spjälor med
100 mm avstånd. Alternativt kan genomskinligt material användas
istället för spjälor. Plåt eller tät duk bör inte användas eftersom
det försämrar utsikten för sittande person.

    

         

18
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o Räckvidder från en rullstol.

            

1

o

,8.
l

8
co

mml

660

0 Lägsta höjden på bänk, bord, tvättställ el. dyl. är ca 700 mm för
att rullstolen skall kunna köras under.

0 Ledstänger och räcken kan placeras ut för stöd och vägledning i
korridorer och utefter' andra förflyttningsvägar.

0 Det skall vara kontrastavvikande golvbelåggning i gängvägar.

o Vassa hörn och kanter skall undvikas. Om så inte är möjligt skall de
förses med lämpligt skydd.

o Garderober, hyllor, skap 0 s v bör byggas in helt. ,

Lt?

 

    

o Stolar och bord bör konstrueras så att de inte stjälper om de

används som stöd.

o Tänk på att skapa erforderlig plats för rullstol vid serveringsbord rn

m.

0 Minst en toalett skall vara handikappanpassad (se kapitel Toalett-

utrymme).

12
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BELYSNING OCH FÄRGSÄTTNING

När man väljer ljustyp skall man sätta färg efter ljusets spektrala
sammansättning. Eller omvänt: att ha en belysning vars ljus visar omgiv-

ningens- färger på ett korrekt och naturligt sätt. Det är därför som
belysningsplanering och val av ytfärger (färg på interiör) bör samordnas så
att man utnyttjar både belysningen och ljusets reflektionsförmåga så långt
som möjligt.

Tumregler

l. Utnyttja kontrasteffekter vid fårgsåttningen.

Kontrasten påverkas av

- Ljusets infallsvinkel. Felaktig infallsvinkel av ljuset leder till

bländning.

- Från vilken vinkel man ser föremålet
- Föremålets form och förmåga att reflektera ljus.

- Bakgrunden.

2. Välj färg och material med kunskap om reflektionsfaktor.

Reflektansfaktor är ett mått på hur mycket ljus en yta reflekterar.
Reflektansfaktorn anges of i procent (96). Vit färg har hög reflektansfaktor
(ca 90%).

Exempel på lämpliga reflektansfaktorer

 

YTA REFLEKTANSFAKTOR

Golv 20 - 30%

Väggar 55 - 65%

Tak 50 - 85%
Dörrar 40%

Dörrkarmar och lister i korridorer bör även markeras med någon signalfärg

som väcker uppmärksamhet (t ex gul färg). Ljusfärgsättning med hög
reflektansfaktor ger ljusa interiörer (hög medelluminans):

Mörka färger med låg reflektansfaktor ger mörka interiörer (låg medel-

luminans).

  

 

  

Tänk på att färgupplevelsen är maximal vid orange, gul och ljusgröna
färger och avtar mot röda och violetta färger.

29
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HÖRBAR INFORMATION

Manga störningskällor och hög bakgrundsnivâ medför att information via
högtalare blir svår att uppfatta.  
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Högtalare skall därför dimensioneras och placeras Så att information klart
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Eftersträva att eliminera eller reducera olika typer av störningskällor.
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Till sist .....

Ett handikappanpassat passagerarfartyg är ...

BÄTTRE FÖR ALLA PASSAGERÄRNA

BÄTTRE UR SJÖSÄKERHETSSYNPUNKT

BÄTTRE UR ARBETSMILJÖSYNPUNKT

Slut.
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HANDIKAPPANPASSNING AV FÄRDMEDEL I KOLLEKTIVTRAFIK

Jan Petzäll

Civilingenjör

Institutionen för handikappforskning, Göteborgs universitet

0. SAMMANFATTNING

 

Fordon som används i kollektivtrafik kan med enkla medel utfor-

mas så att alla kan resa med dem. Med "alla" menas då alla som

kan komma till en hållplats eller terminal.

Utgångspunkten är att fordonen ska ha samma grad av tillgänglig-

het som byggd miljö och att handikappade resenärer skall resa lika

säkert som icke handikappade.

Viktiga moment vid handikappanpassning av fordon är utformning

av:

entréer med trappor, ledstänger, lyftanordningar m.m.

sittplatser med armstöd, stödhandtag m.m.

rullstolsplats med fästanordning för rullstol

toalett

informationssystem, utropsanläggning, skyltar

kontrastfärgsättning av kritiska detaljer

transportstol för rullstolsbundnaO
O
O
O
O
O
O

Institutionen för handikappforskning vid Göteborgs universitet

bedriver forsknings- och utvecklingsarbete rörande handikappan-

passning av fordon i kollektivtrafik. Bakgrunden till och resul-

taten av denna forskningsverksamhet och exempel på praktiskt an-

vändbara lösningar för handikappanpassningenzbussar, tåg och

flygplan presenterasi föreliggande uppsats.

1. BAKGRUND

Vårt samhälle blir allt mer beroende av transporter. Behovet av

att snabbt kunna förflytta sig mellan olika platser och aktivi-

teter har ökat. Det beror på att samhället har utvecklats mot en

koncentration av olika verksamheter och arbetsplatser samt en

spridning av boendet.

Utvecklingen mot ett ökat resande har försvårat situationen för

personer med handikapp. De har inte samma möjligheter att resa

som andra, beroende på sitt handikapp. De har dock samma behov

av och önskemål om att resa som andra. Samhället är skyldigt att
så långt möjligt tillhandahålla resemöjligheter för personer med
handikapp.

Att handikappades möjligheter att resa är begränsade beror i

första hand på de svårigheter som de möter i trafiken. Genom en

lämplig utformning av och utrustning på färdmedlen kan dessa

svårigheter begränsas eller elimineras.
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Under 1970-talet har olika samhälleliga insatser gjorts för att

i samband med husbyggnads- och trafikplanering underlätta handi-

kappades och äldres förflyttning och resor. Riksdagen antog år

1979 lagen om handikappanpassad kollektivtrafik (SFS 1979:558).

Målet är att allmänna kommunikationer under 1980-talet skulle

anpassas till handikappades behov.

Bakgrunden till riksdagens beslut är det år 1975 redovisade re-

sultatet av HAKO-utredningen (Handikappanpassad kollektivtrafik),

SOU 1975:68. Där anges ett program för och motivering av anpass-

ningsåtgärder. Utredningen räknade med att ca 12 proc av befolk-

ningen har behov av bättre anpassade kollektiva transportmedel.

Även resenärer med handikapp skall ha möjlighet att utnyttja den

kollektiva trafiken. Utredningen föreslog vidare att en riks-

färdtjänst skulle inrättas för att tillgodose svårt handikappa-
des behov av långväga resor. Personer som har svårt att själva
köra bil har särskilt behov av en väl fungerande och anpassad

kollektivtrafik. En ökad satsning på kollektivtrafik kommer ock-
så att göra denna service mer attraktiv.

År 1980 påbörjades med stöd av Transportforskningsdelekationen

ett flertal studier rörande möjligheterna att anpassa kollektiva

transportmedel till resenärer med handikapp. Rapporter har hitt-

tills redovisats rörande: Tåg-, flyg- och sjötransporter anpas-

sade för handikappade och äldre (TFD 1981:6); Handbok för anpass-

ning av bussar till rörelsehindrade och andra handikappade (TFD

1982:13); Att resa med inrikesflyg (TFD S 1983:11; Handikappan-

passning av skärgårdsbåtar (TFD 1983:11); Anpassning av SJ:s tåg-

vagnar av 60-talstyp till rörelsehindrade och andra handikappade

(TFD 1984) och Anpassning av flyg till rörelsehindrade och andra

handikappade (under tryckning).

2 SYFTE

Syftet med denna uppsats är att redogöra för anpassning av kol-

lektivtrafik till resenärer med handikapp. I uppsatsen redovisas

resultaten av de forsknings- och utvecklingsprojekt rörande han-

dikappanpassning av färdmedel i kollektivtrafik, som genomförts

vid institutionen för handikappforskning vid Göteborgs universi-

tet.

3 RESENÃRER MED HANDIKAPP

 

_En handikappsituation uppstår när det finns en diskrepans mellan

omgivningens krav och den enskilda människans förmåga. Det är

alltså ofta svårighetsgraden i en given uppgift, som avgör om en

person blir handikappad eller inte. Efter sjukdom, skada eller

till följd av åldersförändringar kan en persons funktionsförmåga

vara nedsatt i sådan grad att det blir svårt att klara ordinära

situationer. Ett handikapp uppstår.

Ett fordons konstruktion och utformning kan vara sådan att vissa

resenärar får extra svårigheter och därför blir handikappade.
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Genom att utforma och anpassa fordonen och miljön (t.ex. termina-

ler) på'lämpligaste sätt, kan man minska passagerarnas svårighe-

ter. Härigenom reduceras antalet resenärer, som ej kan resa

p.g.a. sitt handikapp.

Kraven på handikappanpassning brukar ofta diskuteras utifrån de
handikappade resenärernas funktionsförmåga. Man talar om perso-

ner med gångsvårigheter, nedsatt syn och hörsel o.s.v. Ibland
grupperar man personer med funktionsnedsättningar efter de hjälp-

medel de använder. Mest känt är begreppet rullstolsbunden, var-

med menas en person som för sin förflyttning är beroende av rull-

stol. I andra sammanhang använder man den medicinska diagnosen

för att beteckna handikappet. Ett exempel på detta är uttrycket

allergiker, då man avser personer som reagerar med överkänslig-

het på olika ämnen. Även om det inte finns någon enhetlig defini-

tion och klassifikation av handikappsituationerna kan det vara

lämpligt att tala om personer i behov av rullstol, personer med

gångsvårigheter, syn- och hörselskadade personer och personer

med allergi.

I utredningen "Tåg-, flyg- och sjötransporter anpassade för han-

dikappade och äldre" (Vilhelmson, 1981) har antalet personer med

svårigheter i trafiken på grund av olika handikapp beräknats. De
olika behovs- eller målgrupperna har renodlats med tanke på kon-

kret utvecklingsarbete, utarbetande av normer m.m. Antalet per-

soner i åldrarna 16-74 år med vissa funktionsnedsättningar kan

för Sverige anges enligt följande:

Personer i behov av rullstol 30.000

Personer med gångsvårigheter 400.000

Personer med synnedsättning, blinda 70.000

Personer med hörselnedsättning, döva 400.000

Personer med allergier 150.000

Med stigande ålder nedsätts ofta en persons prestations- och re-

aktionsförmåga. Genomförandet av en rörelse kan komma att ta

längre tid än tidigare. Tiden som står till buds för genomföran-

det av en aktivitet, t.ex. att stiga på ett tåg, kan sålunda

vara en handikappande faktor.

Personer med olika handikapp upplever olika svårigheter vid resa

med kollektivtrafik. De problem som främst möter personer med

gångsvårigheter eller i rullstol rör problemen på- och avstig-

ning, förflyttningar inne 1 fordon, att sätta sig och resa sig

från säte samt att besöka eventuell toalett eller serveringsvagn.

Personer med synnedsättning har främst svårigheter med att orien-

tera sig. Personer med hörselnedsättning har främst problem med

att få erforderlig information om hållplatser m.m. Personer med

allergier kan uppleva besvär i kontakt med Vissa material eller

förorenad luft.
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4. PRINCIPIELLA UTGÅNGSPUNKTER

 

En resa med kollektivtrafik består av flera olika moment. Dessa

kan vara:

förflyttning från bostad till hållplats eller terminal
förflyttning på terminal
resa med färdmedel

eventuellt byte av färdmedel

förflyttning från färdmedel till slutmål.0
0
0
0
0

Det är nödvänigt att alla dessa "länkar" i reskedjan fungerar

tillfredsställande. Annars kan inte resan genomföras.

Momentet "resa med färdmedel" kan bestå av följande delmoment:

o påstigning

o förflyttning i färdmedel

o sätta sig, sitta och resa sig från säte

o eventuellt toalettbesök

o avstigning.

Färdmedel i kollektivtrafik skall utformas så att de kan använ-

das av alla. Med "alla" menas då alla som kan komma till en håll-

plats eller en terminal. Färdmedel får inte bli ett hinder för

resenären i en för övrigt fungerande reskedja.

Utgångspunkten blir alltså att färdmedlen skall ha samma till-
gänglighet för handikappade som den övriga byggda miljön. Det

innebär att Svensk Byggnorm i tillämpliga delar blir vägledande

för hur fordonen skall utformas.

De ur handikappanpassningssynpunkt viktigaste kraven är att en

handikappad skall kunna komma ombord på färdmedlet, kunna färdas

med färdmedlet och kunna komma av färdmedlet. Detta skall ske

bekvämt och med betryggande säkerhet.

Handikappade ställer skilda krav på utformningen av färdmedlen,

beroende på art och grad av funktionsnedsättning. Det är därför

önskvärt att den utformning och de anpassningsåtgärder som ge-

nomförs är sådana att den enskilde handikappades behov så långt

möjligt tillgodoses. Detta innebär att åtgärderna bör ha en så-

dan utformning att de kan användas på varierande sätt beroende

på den handikappades individuella förutsättningar. Denna utgångs-

punkt gör att det kan vara svårt att få en optimal lösning som

tillgodoser alla behov.

All handikappanpassning innebär i praktiken kompromisser. Kompro-

misser har måst göras mellan kraven på tillgänglighet för handi-

kappade, och de tekniska och ekonomiska krav, som måste ställas

för atten omkonstruktion av färdmedel överhuvudtaget skall vara

realistisk. '

De huvudmoment på vilka arbetet med handikappanpassning av färd-

medel har koncentrerats är följande:
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Insteg

trappa

lyftanordning

Sittplatser i färdmedlet

säte

rullstolsplats

Fastsättning av rullstol

Toalettbesök

Information

kontrastfärgsättning

utroparanläggning

Hjälpmedel till handikappade

5. HANDIKAPPANPASSNING AV BUSSAR

 

Personer med handikapp ställer olika krav på utformningen av

bussar beroende på sitt handikapp.

När det gäller rörelsehindrade måste man skilja på gånghandikap-

pade och rullstolsbrukare. De ställer helt olika och i vissa fäU.

motstridiga krav. Därför delas bussen upp så att den främre de-

len av bussen anpassas till gånghandikappadecxülmitt eller bak-

delen anpassas till rullstolsbrukare.

Att den främre delen anpassas till gånghandikappade motiveras av

att föraren har god uppsikt över insteget, att kommunikation med

föraren och betalning underlättas. Sittplatser för handikappade

placeras i nära anslutning till framdörren för att resenären

skall få en så kort förflyttning i bussen som möjligt.

5.1. Insteg

Bussens trappa måste utformas med tanke på människors krav på
tillgänglighet och på bussens speciella krav vad gäller konstuk-

tion och prestanda.

Den friå dörröppningen skall vara ca 700 mm för att det skall

vara möjligt för en gånghandikappad att stödja sig på ledstäng-

erna på dörröppningens båda sidor.

För att åstadkomma en trappa med tillräckligt låga steg behövs

en anordning som sänker bussen eller ett framfällbart extra

trappsteg. Trappsteget som i infällt läge befinner sig under det

ordinarie första trappsteget, fälls ut samtidigt som dörren öpp-

nas. Alla trappsteg skall ha en steghöjd av högst 200 mm och ett

stegdjup av ca 280 mm. Övergången mellan trappsteg och trappnos

skall vara jämn, d.v.s. plansteget skall inte skjuta fram över

sättsteget. Trappstegets framkant skall vara markerad med kont-

rastfärg för att lättare kunna uppfattas av synsvaga. Trappan

skall vara försedd med tillfredsställande belysning.

Rätt utformade och placerade ledstänger underlättar gång i trap-

por. En för både på- och avstigning lämplig ledstång består av

en vertikal del vid trappans början och.slut samt en lutande del

längs trappan. Ledstången enligt figur 1 är placerad på insidan
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av dörren, som är en vriddörr, som i Öppet läge befinner sig nå-

got utanför bussens sida. Då kan ledstången användas vid steg på
det framfällda extra trappsteget som också befinner sig utanför

bussens sida.

  

 

Figur 1.

Insteg på buss

Bussens mittdörr anpassas för insteg med rullstol. Dörren skall

ha en fri bredd av ca 750 mm, vilket är tillräckligt för de

flesta rullstolar.

Inlyft av en person i rullstol kan ske på olika sätt. Manuellt

inlyft är en vanlig metod. Manuellt inlyft av en rullstolsburen

är arbetsamt och kräver minst två personer som lyfter. Rullsto-

len kan förses med särskilda bärhandtag som underlättar lyftet.

Lyft med mekanisk lyftanordning kan många gånger underlätta in-
steg för rullstolsburen. På befintliga bussar kan en lös lyftan-
ordning användas. Den består av en ram med två inbyggda skruvar,

en lyftplatta och en utfällbar klaff. Plattan och klaffen kan

fällas upp så att lyften bildar en kompakt enhet, som kan trans-

porteras i bussens bagageutrymme eller förvaras på terminaler.

Vid användning placeras lyften på makren utanför bussdörren och

säkras mot bussidan. Plattan fälls ner och lyften är klar att an-

vändas. Lyften drivs av enelmotor.

På nya bussar kan en lyft kallad svänglyft användas. Den är mon-

terad på en svängbar stolpe innanför dörren. Lyftplattan är fäll-

bar för att inte ta onödigt stor plats. Vid användning fälls

lyftplattan fram, lyften svängs ut genom dörröppningen och sänks

till marken. Lyften kräver dock en stor dörröppning för att lyft-

plattan skall kunna svängas genom den.

Bussar kan förses med en extra dörr längst bak Den används då

för insteg för rullstolsburen. Den kan också användas som nödut-

rymningsdörr. Bussgolvet skall vara plant ända fram till dörr-

öppningen. Under golvet placeras en lyft av typ bakgavellyft med

hopvikbar lyftplatta. Lyften skall vara försedd med räcken och

skydd mot avkörning.
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Figur 2.

Lyftanordningar för person i rullstol

5.2 Sittplatser

 

Säten särskilt utformade för gånghandikappade skall placeras

långt fram i bussen. Sitsen närmast mittgángen bör vara uppfâll-

bar för att underlätta passage till den inre platsen och för att

en gånghandikappad skall kunna utnyttjaden platsen för att t.ex.

sträcka ut ett stelt ben eller förvara ett gånghjâlpmedel. Säte-

na skall vara försedda med stödhandtag och uppfâllbara armstöd.

Blinda med ledarhund kan utnyttja det uppfâllda sätet för att få

en plats för hunden.

För att en person skall kunna förflytta sig in till sätet och
stå rak där erfordras ett minsta fritt avstånd mellan framkant

av sätet och framförvarande säte av minst 230 mm.
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Figur 3;

Säte för personer med

gångsvårigheter

Plats för en rullstolsburen att resa sittande i sin rullstol kan

ordnas genom att bussen är försedd med en kombinerad barnvagns/

rullstolsplats rakt innanför mittdörren.

Plats för person i rullstol kan även ordnas genom att ett sätes-

par år undanfällbart.

En rullstolsplats måste haen golvyta om ca 1.300 x 900 mm.

  

« le

Rullstolsplats med undanfällbara

säten

  

5.3. Fastsättning av rullstol

Rullstolen måste fästas vid fordonet om den resande skall färdas

sittande i den. Det behövs av säkerhetsskäl, för att inte någon
skall skadas av en lös stol vid en olycka och det behövs av be-

kvämlighetsskâl för den resande.
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En lämplig fästanordning består av fasthållningsband av samma i
typ som rullbâlten, försedda med krokar i ändarna. De sitter mon-

terade i en kraftupptagande lådbalk. Krokarna hakas i någon lämp-
lig ramdel på rullstolen. Bakom rullstolen, ovanför lådbalken,
finns en skärmvägg, som hindrar rullstolen att tippa bakåt. Fäst-

anordningen är dessutom försedd med fasthållningsbâlte för perso-

nen. Det består av separata höft- och diagonalbälten, så att de
vid behov kan trâs genom armstöd, hjul, etc. Lådbalken är försedd
med en låsbar lucka, som skyddar fâstanordningenmot smuts och

vandalisering.

 

Figur 5.

Fästanordning för rullstol

5.4 Information

 

Personer med synnedsâttning eller blinda har ett informations-

handikapp. För personer med viss synförmåga kan förhållandena

förbättras om man tillser att särskilt kritiska områden får god

belysning och kontrastfärgsâttning. I första hand bör belysning

och kontrastfärgsättning beaktas när det gäller trappor och så-

ten, informationsskyltar, ledstänger och stannarsignalknappar.

Personer med ledsyn eller blinda är i behov av muntlig informa-

tion. Det är också betydelsefullt att man undviker utskjutande

detaljer, som ökar riskerna för personskador vid förflyttning.

Det är önskvärt att bussarna får en viss standardutformning så

att blinda personer kan "känna igen sig" i olika bussar.

Många handikappade har svårigheter att få erforderlig informa-

tion om nästa hållplats m.m. Det kan gälla synskadade, som har

svårt att se, rörelsehindrade, som har svårt att nå att läsa

skyltar, hörselskadade som inte kan höra o.s.v.

Bussar kan förses med ett informationssystem för hållplatsutrop

och annan information. Det består av en central enhet med kassett-

bandspelare samt högtalare och bildskärm. Informationen till

passagerarna om kommande hållplats m.m. finns inspelad på en
bandkasett. När bandkassetten placeras i bandspelaren ställs bus-

sens linjenummerskylt in automatiskt. Då föraren trycker på en

knapp anges nästa hållplats av en röst via högtalare och i text

på bildskärmen. När bussen stannat på en hållplats anges bussens
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linjenummer och destination via skylt och högtalare påbussens

utsida.

6. HANDIKAPPANPASSNING AV TÅG

 

SJ:s personvagnar som byggdes på 1960-talet, den s.k. 60-tals-

vagnen är den mest intressanta vagnstypen för anpassningsåtgär-

der. En orsak är att de kan förväntas rulla ytterligare ett par

årtionden framöver. Enannan är att 60-talsvagnen nu står inför

ett omfattande renoveringsprogram inom SJ.

Vagnen har relativt hög sittkomfort med väl tilltaget utrymme.

Vad instegsförhållandena beträffar är dessa vagnar de som har de

största bristerna. Det är därför motiverat med särskilda insatser

för att handikappanpassa denna vagntyp.

6.1. Insteg

Nivåskillnaden mellan plattform och insteg är ett av de stora

problemen för många rörelsehindrade. Plattformens höjd är därför

kritisk vid en anpassning och utgör en given förutsättning i ar-

betet.

Vid SJ finns som standard tre olika plattformstyper. De benämns

låg plattform, med en höjd av 350 mm över rälsöverkant; mellan-

hög plattform med en höjd av 580 mm över rälsöverkant och hög

plattform med en höjd av 730 mm över rälsöverkant.

Att bygga en rätt utformad trappa med fasta steg på 60-talsvagn-

en tillåter inte utrymmet. Lösningen är dåatt bygga en trappa
med utfällbara trappsteg. En lämplig sådan trappa består av ett
fast trappsteg på vagnens chassibalk och två utfällbara trapp-

steg i "låda" under chassibalken. Samtliga trappsteg får i ut-

fällt läge en steghöjd av 225 mm och planstegsdjup av 250 mm.

De rörliga trappstegen och dörren, som försetts med dörröppnare,

manövreras från en manöverbrytare vid dörren. Trappstegen fälls

då ut samtidigt som dörren öppnas. Vid låg plattform fälls båda
stegen ut helt. Vid mellanhög och vid hög plattform fälls det

mellersta steget ut helt medan det lägsta steget stannar mot

plattformens sida.

Denna lösning innebäratt den befintliga dörröppningen inte änd-

ras. Dörröppningen vars fria mått är 620 mm, medför att en ordi-

när rullstol inte kan komma in i vagnen. För att en resenär i

rullstol skall kunna utnyttja vagnen behövs därför en transport-

rullstol, som är anpassad till givna förhållanden.
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Figur 6.

Ny trappa till 60-talsvagnen

De viktigaste kraven på en sådan transportstol är att den:

o är bekväm att sitta i vid korttidsbruk

o medger enkel överflyttning mellan stol och tågsäte

o är bekväm att lyfta in och ut genom tågvagnsentrén av två per-

soner

o är bekväm att manövrera i passager och genom dörrar av en

hjälpare

o är bekvämt hOpfällbar för att kunna förvaras på lämplig plats
i tågvagn.

 

Figur 7.

Transportstol för tåg

6.2. Sittplatser

 

60-talsvagnen är utrustad med säten som har en sitshöjd av 430

mm. Det fria avståndet mellan sätena är 300 mm i 2:a klass och

475 mm i 1:a klass. Ryggstödet går att ställa in i önskad lut-
ning. Ett ställbart fotstöd finns att användas om så önskas.
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För att underlätta för äldre och gånghandikappade att resa sig
och sätta sig bör ett stödhandtag monteras på ryggstödet på sto-

len framför. Stödhandtagets höjd över golv bör vara ca BOD-1.000

mm.

Några sittplatser bör förses med uppfällbara armstöd både mellan

sätena och mot mittgángen för att underlätta överflyttning mel-

lan transportstol och säte.

Vid de sittplatser, som är lämpade för rörelsehindrade bör reg-

lage för belysning och för att påkalla personalens uppmärksamhet

placeras lätt åtkomliga.

6.3. 'Toalett

60-talsvagnen är försedd med två toalettutrymmen, ett i vardera

ändan av vagnen. Utrymmet är utrustat med en toalettstol och ett

handfat. Toalettutrymmets storlek är 1.280 x 1.050 mm i 2:a

klass och 1.470 x 1.050 mm i 1:a klass. Dörrens fria öppning är

500 mm. I toalettutrymmet finns två skåp som innehåller rörled-
ningar och annan utrustning.

Toaletten är trång och svår att använda för rörelsehindrade. Den

kan förbättras genom borttagande av det ena eller båda skåpen.

Det är möjligt, då skåpen innehåller utrustning som är lätt att

flytta. Stödhandtag bör monteras vid toalettstolen. Toaletten

kan då användas av personer med gångsvårigheter och de personer
i transportrullstol, som själva eller med en medhjälpare kan

flytta över till toalettstol. 
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Figur 8.

Toalett i 60-talsvagn

P.g.a. det trånga utrymmet måste dock överflyttningen ske med
öppen dörr. Medhjälparen kan efter överflyttningen ta ut trans-

portrullstolen och stänga dörren. Denna olägenhet kan undvikas

om toaletten förses med utåtgående dörr. Toaletten kan dock inte

användas av den som är beroende av två medhjälpare.
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7. HANDIKAPPANPASSNING AV FLYG

Flygplan av typ DC-9 och Fokker F-28 är de mest använda flygpla-

nen i Sverige.

Flygplanen är mycket trånga invändigt. Passager är smala och så-

tena är placerade tätt tillsammans. Det medför stora svårigheter

för resenärer med rörelsehinder. Dessa svårigheter övervinns till

största delen genom assistans och lyfthjälp av personalen.

Flygplan är mycket komplicerade och dyrbara. Det är orealistiskt

att bygga om flygplan för att passa resenärer med rörelsehinder.

Endast smärre anpassningsåtgärder är aktuella i flygplan. Därför

koncentreras insatserna på lämpliga hjälpmedel.

7.1. Insteg

Att stiga in i och ut ur ett flygplan innebär att man måste över-

vinna en nivåskillnad på ca 2,3 m. Det kan ske i samband med in-
steget, genom att använda en trappa till flygplanet. Det kan an-

nars ske tidigare genom att först ta sig upp på andra våningen i

en terminalbyggnad och därifrån embarkera flygplanet via en s.k.

nosbrygga. Nosbryggan är fäst vid terminalbyggnaden och ansluts

till flygplanet.

De stora flygplatserna Arlanda och Landvetter har huvudsakligen

in- och urstigning via nosbrygga. På de övriga flygplatserna

sker ombordstigning via trappa. En trappa kan tillhöra flygpla-

net och fällas ut från detta. Den kan även tillhöra flytplatsen
och körs då fram till flygplanet och ansluts till detta.

Personer med gångsvårigheter kan använda nosbrygga eller trappa,

men behöver väl utformade sådana och lämpliga ledstänger. De krav

som gäller byggd miljö bör i princip även gälla in- och urstig-

ning i flygplan.

Personer i rullstol har stora svårigheter vid ombordstigning. En

ordinär rullstol är för stor för att kunna köras i flygplanets

mittgång. Därför behövs en transportstol som anpassats till flyg-

planet. (Jämför transportstol för tåg.)

Vid de flygplatser, som har nosbrygga kan den rullstolsburne an-

vända denna. Om ombordstigning däremot skall ske via trappa mås-

te den rullstolsburne lyftas in i planet. Det sker vanligtvis

manuellt med hjälp av två medhjälpare. Ett sådant lyft är mycket

påfrestande för såväl medhjälparna som för den rullstolsburne.
Det är mycket viktigt att transportstolen är försedd med väl ut-

formade bärhandtag.

Ett förslag till en mekanisk lyftanordning lämplig för använd-

ning på flyg för inlyft av rullstolsburen är bil med lyftkorg.

Den består i princip av en minibuss med en påbyggd lyftanord-
ning av liknande typ som används på vissa arbetsfordon. Lyft-

korgen utgörs av en liten kabin i vilken resenären och en med-

hjälpare kan transporteras. Lyften manövreras från lyftkorgen.
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Figur 9.

Bil med lyftkorg

Bil med lyftkorg används på följande sätt:
1. Resenären tar sig ut till bilen

2. Resenären stiger h1i bilen

3. Bilen kör fram till flygplanet

'4. Resenären stiger in i flygplanet.

7.2. Sittplatser

 

Flygplanen DC-9 och Fokker F-28 är utrustade med säten som har

en sitshöjd av 430 mm. Ryggstödet går att ställa in i önskad luta

ning. Avståndet mellan sätena är i knähöjd 220-270 mm. Vid första
sätesraden är avståndet till väggen framför sätet ca 390 mm.

I första hand bör dessa säten reserveras för personer med rörel-

sehinder. På väggen framför sätena bör ett handtag placeras för

att underlätta att sätta sig och resa sig.

Sittplatserna bör försesned uppfällbara armstöd både mellan sä-
tena och mot mittgångenqñöratt underlätta överflyttning mellan

transportstol och säte.

Vid dessa sittplatser, som är lämpade för rörelsehindrade bör

reglage för belysning och för att påkalla personalens uppmärk-

samhet, placeras lätt åtkomliga.

7.3. Toalett

Flygplanen DC-9 och Fokker F-28 är försedda med toalett i den

bakre delen av planet. Dessa toaletter är mycket trånga. Toa-

letterna bör förses med stödhandtag för personer med rörelsehin-

der.
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Det är besvärligt att använda toaletterna för rullstolsburna som

behöver hjälp med att flytta över till toalettsitsen. Med rätt

bär- och lyftteknik och lämplig transportstol går detatt använ-
da toaletten.

Toalettutrymmet kan diSponeras om så att det bättre passar perso-

ner i rullstol. Toalettsitsbänken har flyttats och är placerad '

intill väggen mot flygplanets mittgång. Väggen utgörs av en dörr-

konstruktion som vid behov kan öppnas. Toalettsitsbänken kan då

nås från sidan. Den rullstolsburne kan sidledes flyttas över

från transportstolen till toalettstolen. En medhjälpare kan vid

behov assistera den rullstolsburne till toalettstolen genom att

flygplanets mittgång utnyttjas och ger ett större utrymme. Efter

överflyttningen kan dörren till toaletten stängas.

Nuvarande toalett . Förelagen förändring

 

Figur 10.

Toalett i flygplan

Den här lösningen kräver en ombyggnad av toaletten. Det är möj-

ligt att göra detta på befintliga flygplan men lösningen är när-

mast aktuell på nya flygplan.

8 . ALLMÄNNA SYNPUNKTER

 

Färdmedel som används i kollektivtrafik skall så långt möjligt
anpassas till handikappades särskilda behov. Det föreskrivs ge-

nom lag om handikappanpassad kollektivtrafik, SFS 1979:558 och

Transportrådets föreskrifter för handikappanpassning av färdme-

del, som används i kollektivtrafik.

Samhället och dess miljö blir i allt större utsträckning anpas-

sat till handikappades situation. Det är då viktigt att även den

kollektiva trafiken anpassas till resenärer med handikapp.
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SAMORDNING AV LÄNENS KOLLEKTIVTRAFIKRESURSER (LÄNSAM)

- ett KTB-projekt
Ing Lars Hansson, VBB AB

'0. BAKGRUND

Länshuvudmannareformen, vilken syftade till att stimu-

lera den lokala kollektivtrafiken i landet och att
förbättra resursutnyttjandet, genomfördes under åren
1978-1982. Genom taxesamordningar och utvidgade trafik-
utbud har också det kollektiva resandet stimulerats
i väsentlig grad. Kostnaderna för trafiken och de växan-
de underskotten i verksamheterna är dock faktorer som
i allt större utsträckning hamnar i blickpunkten.

Samordning av resurserna för effektivaste utnyttjande
är självfallet ett av huvudmedlen för att uppnå detta
syfte. Mycket görs också på olika håll för att en sådan
effektivisering skall komma till stånd. Många menar
dock att den koncessionslagstiftning och den begränsade
planeringsfrihet och - ansvar som LHM har innebär att

möjligheterna till effektiv trafikuppläggning omöjlig-
görs eller försvåras.

1. SYFTE

Det var just i syfte att belysa denna problematik som
projektet "Samordning av länens kollektivtrafikresurser"
initierades av Kollektivtrafikberedningen. I program-
förklaringen beskrevs att syftet med projektet var:

Att belysa sambandet mellan omfattningen av länshuvud-

männens trafikansvar och samordningsmöjligheter

Att analysera koncessionernas betydelse för möjlighe-
terna att åstadkomma ett effektivare resursutnytt-
jande och en kollektivtrafik som är bättre anpas-
sad till resbehoven

Att därvid särskilt belysa trafiklagstiftningens kon-
sekvenser

Att klarlägga kostnadsskillnader och övriga konsekven-
ser mellan trafik i egen regi respektive med entre-
prenörer

Att i en andra etapp praktiskt prova genomförandet
av någon/några trafiklösningar som förutsätter
överenskommelse om ömsesidigt utnyttjande av tra-
fikresurser, eventuell ändring av koncessioner

och/eller vidgat trafikansvar
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2. MODELLÄN

Kopparbergs och Jönköpings län valdes som modellän.
Tanken härmed var att belysa förutsättningarna i två
län med olika förutsättningar vad det gäller trafik-
åtagande och framtida ambitioner.

3. PROJEKTORGANISATION

Projektledningen (VBB AB) har biträtts av en arbets-
grupp bestående av representanter från KTB, Länsbola-
gen, Transportrådet, Småland-Blekinge och Dalarnas
busstrafikföreningar och Sempler-Öhrlings Revisions-
byrå AB.

En gemensam referensgrupp för projektet har bestått
av representanter från KTB, Transportrådet, Svenska
Busstrafikförbundet, Länshuvudmännen i Jönköpings

och Kopparbergs län, SJ, Landstingsförbundet, Svenska
Kommunförbundet och SLTF.

Dessutom har arbetet underhand redovisats och diskute-
rats med lokala referensgrupper i vardera länet bestå-
ende av representanter från:

KTB

Svenska Busstrafikförbundet
Respektive länshuvudman och länsstyrelser
SJ

Jönköpings kommuntrafik
GDG och
Personalorganisationer för respektive avtalsområde

4. UPPLÄGGNING

Projektet har bedrivits i två etapper, där den första
etappen har bestått av teoretiska studier för att
belysa olika aspekter. I den andra etappen har genom-
förbarheten av samordningsåtgärder prövats.

Av praktiska skäl delades etappen 1 in i fyra delpro-
jekt.

I delprojekt "Koncessioner" diskuteras problem med

dagens lagstiftning och hur detta regelsystem kan
verka hindrande i framför allt länshuvudmännens verk-
samhet. Exempelvis är koncessionerna inte alltid an-
passade till resbehovet och att den rättsliga procedu-
ren är omständlig i de fall länshuvudman och entrepre-
nör ej kan komma överens. En rad alternativ till för-
ändrad lagstiftning diskuteras. Allt ifrån små juste-
ringar av nuvarande lagstiftning till radikala föränd-
ringar med slopande av koncessioner förenat med fri
upphandling. Ingen ställning tas för något alternativ.
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Med hänsyn till de utspel som gjorts ifrån Kommunika-
tionsdepartementet med förvarning om en förestående
proposition till Riksdagen för beslut om lagändring
kommer jag ej här att närmare beskriva vilka föränd-
ringar som diskuterats i detta projekt.

I delprojekt "Trafikstandard" skisseras teoretiska
modeller för bestämning av turutbud mellan kommun-
centra (regional trafik) och inom kommunen (lokal
trafik). Trafikutbudet bestäms dels som funktion av
boende, pendling, serviceanställda, anställda etc
men även ett minsta acceptabla turutbud (minimistan-
dard) diskuteras.

Projektet har utförts som examensarbete vid Kungliga
Tekniska Högskolan (KTH). Viss vidareutveckling av
modellänen krävs. Under projektets gång har vi funnit
att trafikstandard inte är en fråga där länshuvudmän-
nen känner begränsningar i handlingsfrihet. Ett beslu-
tat inskränkt turutbud kan utföras utan påverkan av
lagstiftning eller driftform.

De frågor som kvarstår och som är av största betydelse
i sammanhanget att belysa effekter är driftform och
trafiksamordning över koncessionsgränser. Jag kommer
därför att mera i detalj beskriva uppläggning och
resultat av dessa två delprojekt.

5. TRAFIKSAMORDNING

5.1 Delprojektets syfte och omfattning

 

Detta delprojekt har syftat till att belysa sambandet
mellan omfattningen av länshuvudmännens trafikansvar
och samordningsmöjligheter. Därvid har studerats ef-
fekter av dels en ökad frihet beträffande samordning
av kollektivtrafikresurserna över större trafikområden
(inga koncessionsbegränsningar), dels frihet beträf-
fande garagelokalisering (nattuppställning). Dessutom
har analyserats effektiviseringsmöjligheter vid samord-
ning av trafikresurserna för reguljär busstrafik med
den särskilda skolskjutstrafiken med buss.

Av praktiska skäl har samordningsstudierna begrän-
sats till att omfatta endast delar av de två länen.

5.2 Områdenas avgränsning

 

Det inom Jönköpings län valda området innefattar all
reguljär busstrafik och skolskjutstrafik med buss
(mer än 11 poäng) inom Sävsjö och Vetlanda kommuner
samt reguljära busslinjer över kommungränserna till
Nässjö, Eksjö, Mariannelund, Hultsfred och Växjö.
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OMRÅDESAVGRÄNSNING FÖR TRAFIKANSVARSANALYS
KOPPARBERGS LÄN
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ARBETSSCHEMA FÖR DELPROJEKT 'Tratikansvar'

 

Alternativa

 

Alt. Beskrivning Nuvarande garagelägen
Nuv. bussfördelning Fri busatördelning garagelägen

O. Trafikering Manuell sammanställning - -
av vagnutsättning och
produktion.

identisk med

vintertrafiken

1982/83.

Pröva nya
garagelägen.

O

1. Nuvarande kon- KPLAN för varje Pröva alternativ
cessions- enskilt företag och stationering av
begränsningar linjer. Manuell sum- bussar.

mering av resoltatet.

Pröva nya
garagelägen.

KPLAN.) för all Pröva alternativ
reguljär linjetrafik. stationering av
Addera akolakjuts- bussar.
trafik enligt alt. 1.

2. Samordning av
linjetratik.

.

3. Samordning av KPLAN ) för all trafik. Pröva alternativ Pröva nya
iinjetrafik och stationering av garagelägen.
skolskjutatratik bussar.

 

') KPLAN 8 Program för vagnutsättning och körplaner

VTI MEDDELANDE 432



222

I Kopparbergs län har studien omfattat all reguljär
linjetrafik inom kommunerna Falun, Rättvik, Mora,
Orsa och Älvdalen samt reguljära busslinjer över kom-
mungränserna till Säter, Malung, Vansbro, Leksand,
Borlänge, Säter, Hedemora och Bollnäs. Samordning
med skolskjutstrafik har analyserats inom kommunerna
Rättvik och Mora.

5.3 Trafikeringsalternativ

Olika trafikeringsalternativ har skapats genom att
graden av möjlig trafiksamordning varierats. För att
erhålla jämförbara resultat (och testa metodiken)
har nuvarande trafikering simulerats genom att motsva-
rande vagnutsättningsplaner upprättats separat för
varje företag och dess trafikområde. Därefter har
samordning av all reguljär busstrafik studerats genom
att en vagnutsättningsplan gjorts för hela det stude-
rade området utan hänsyn till koncessionsbegränsningar.
Dessutom har prövats effekter av samordning med skola
skjutstrafiken.

Analyser har gjorts dels med nuvarande fördelning
av bussar på stationeringsorter, dels med fri fördel-
ning av fordonen på nuvarande stationeringsorter eller
på vissa nya lägen för dessa.

Vagnutsättningarna har simulerats med hjälp av VBB's
programsystem för vagnutsättning och körplaner (KPLAN-
VBB). Programsystemet ger svar på frågan hur en given
tidtabell skall trafikeras för att utnyttjandet av
vagnar och personal skall bli så effektivt som möjligt.
Utsättningarna har gjorts för en måndag, vilken därmed
får representera ett vardagsdygn. I Jönköpingsstudien
har även lördag och söndag analyserats. Som resul-
tat har erhållits uppgifter om bussbehov och vagntim-
produktion.

För att beskriva effekter beträffande förarkostnader
har en förartjänstplanering skisserats i Jönköpingsom-
rådet för en trafikering vardag dels enligt nuvarande
företagsuppdelning dels vid en samordnad trafikering.
De regler som därvid använts för arbetstidens längd
och förläggning överensstämmer i stort med de avtal
som gäller för förare anslutna till Transport.

Trafikeringsalternativen utgår från att nuvarande
reguljära turer samt särskilda skolskjutsturer skall
tillgodoses utan förändringar i avgångs-eller ankomst-
tiden för dessa.

5.4 Resultat Jönköpings län

I dagens trafikering (alternativ 1) används totalt
48 bussar inom det studerade området. Spilltider i
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Resultat av vagnutsättningsanalys, Jönköping
Reguljär linjetratik och skolskjutstrafik med buss, måndag

 

Fri garage- och
busalokaliaering

Nuvarande garagelägen
Fri bussfördelning

Nuvarande garagelägen
Nuvarande bussfördelning

   

ALT. 1:1 ALT. 1:2 ALT. 1:3

Nuvarande
koncessions_ Bussbehov. 48 st Bussbehov. 48 st

begränsningar Tomkörning: 48 tim. Tomkörning: 48 tim. Ingen rationellare
Tid vid ändhpl: 25 tim. Tid vid ändhpl: 25 tim. lösning funnen.

Summa spilltid: 73 tim. Summa spilltid: 73 tim.

ALT. 2:1 ALT. 2:2 ALT. 2:3

Samordning av Bussbehov: 43 st. Bussbehov: 43 st.

linjetraflk Tomkörning: 50 tim. Tomkörning: 49 tim. Ingen rationellare
Tid vid ändhpl: 21 tim. Tid vid ändhpl: 17 tim. lösning funnen.

Summa spilltid: 71 tim. Summa spilltid: 66 tim.

ALT. 3:1 ALT. 3:2 ALT. 3:3

Samordning av Bussbehov: 41 st. Bussbehov: 41 st.

åêgjåååiflk Tomkörning: 54 tim. Tomkörning: 53 tim. Ingen rationellare
skjutstrafik Tid Vld andhpl: 21_Eig; Tid vid andhpl: gâ_tig; losning funnen.

Summa spilltid: 81 tim. Summa spilltid: 76 tim.

 

Resultat av vagnutsättningsanalys, Jönköping
Reguljär linjetrafik, lördag

Nuvarande garagelägen
Nuvarande bussfördelning

Nuvarande garagelägen
Fri bussfördelning

Fri garage- och
busslokalisering

 

 

ALT. 1:1 ALT. 1:2 ALT. 1:3

:åäååggfån5_ Bussbehov: 12 st Ingen rationellare Ingen rationellare
begränsningar Spilltid: 19 tim. losning funnen. losning funnen.

ALT. 2:1 ALT. 2:2 ALT. 2:3

Samordning av Bussbehov: 10 st. Ingen rationellare Ingen rationellare
linjetrafik Spilltid: 20 tim. lösning funnen. lösning funnen.

 

Resultat av vagnutsättningsanalys, Jönköping
Reguljär linjetrafik, söndag

 

Nuvarande garagelägen
Nuvarande bussfördelning

Nuvarande garagelägen
Fri bussfördelning

Fri garage- och
busslokalisering

  

ALT. 1:1 ALT; 1:2 ALT. 1:3

:uvazanêe Bussbehov: 4 st Ingen rationellare Ingen rationellare
onCESS1°ns- S illtid- 3 tim lösnin funnen lösnin funnen

begränsningar p ° ' g ' g °

ALT. 2:1 ALT. 2:2 ALT. 2:3

Samordning av Bussbehov: 4 st. Ingen rationellare Ingen rationellare
linjetrafik Spilltid: 3 tim. lösning funnen. lösning funnen.
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form av tomkörning och tid vid ändhållplats uppgår
till ca 73 timmar en vardag.

Samordnas linjetrafiken (alternativ 2) kan bussbehovet
minskas till 43 bussar, medan spilltiden endast påver-
kas marginellt eller totalt ca 71 timmar.

Inkluderas även särskild skolskjutstrafik med buss
i samordningen (alternativ 3) kan bussbehovet minskas
ytterligare till 41 bussar. Besparingen av bussar
görs dock på bekostnad av att tomkörningstid och vänte-
tid vid ändhållplats ökar med ca 10 timmar till totalt
ca 81 timmar.

Försök har också gjorts att effektivisera trafiken
genom att omfördela bussarna mellan stationeringsor-
terna. I samband därmed har också tidtabeller juste-
rats med hänsyn till "tidtabellagda tomkörningar",
dvs turer som tillkommit på grund av att bussen ändå
skall förflyttas men som sällan eller aldrig utnyttjas
av passagerare. Denna omfördelning av bussarna ger
inte någon minskning av det totala bussbehovet. Spill-
tiderna minskas däremot ytterligare.

Inga nya garagelägen har hittats som skulle möjlig-
göra en rationellare trafikuppläggning utöver den
genomförda samordningen.

Motsvarande resultat av analysen för lördag i tabell
Analysen visar att utsättning av bussar under

en lördag kan minskas från nuvarande 12 bussar till
10 bussar om linjetrafiken samordnas. Spilltiden på-
verkas endast marginellt. Det bör påpekas att eftersom
analysen är gjord på dagens tidtabell, ytterligare
rationalisering är tänkbar om en översyn av tidtabel-
len görs med nya förutsättningar med hänsyn till sam-
ordningsmöjligheter.

För söndagen, tabell , har ingen möjlig effekti-
visering kunnat påvisas. Här gäller dock, som för
lördagen, att en översyn av tidtabell i större ut-
sträckning kan leda till bättre samordning av trafik-
resurserna.

En jämförande förartjänstplanering har gjorts för
reguljär linjetrafik enligt nuvarande trafikupplägg-
ning, alternativ 1, och samordnad trafik enligt alter-

nativ 2.

Resultatet av analysen visar att under en måndag to-
talt 37 förare erfordras för att bemanna 34 bussar
i reguljär linjetrafik enligt alternativ 1 (ej skol-
skjutstrafik). Totalt åtgår ca 260 förartimmar, vilket
skall jämföras med ca 190 vagntimmar, som ger kvoten
1,35 för förhållandet förartid/vagntid.
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Samordnas den reguljära linjetrafiken (alternativ
2) åtgår 33 förare för att bemanna 29 bussar. Förar-
tiden uppgår till 254 timmar, vilket skall jämföras
med 195 vagntimmar. Kvoten förartid/vagntid kan därmed
beräknas till 1,30, dvs en något effektivare förarpla-
nering kan uppnås jämfört med nuvarande företagsupp-
delning.

5.5 Resultat Kopparbergs län

I dagens trafikering (alternativ 1) används totalt
118 bussar inom det studerade trafikområdet. Spillti-
der i form av tomkörning och tid vid ändhållplats
uppgår till ca 280 timmar.

Samordnas linjetrafiken på landsbygd (alternativ 2)

kan bussbehovet minskas till 116 bussar, eller en
inbesparing av 2 bussar. Samtidigt ökar spilltiderna
med ca 10 timmar till ca 290 timmar.

Inkluderas även tätortstrafiken i samordningen (alter-
nativ 3) kan bussbehovet minskas ytterligare med fem

bussar till 111 bussar. Spilltiderna uppgår då till
ca 280 timmar, vilket ungefär motsvarade spilltiderna

i nuvarade trafikering.

Försök har gjorts att genom fri busslokalisering möj-
liggöra rationellare trafikuppläggning. Försöket visar
att viss minskning av spilltiderna därigenom kan er-
hållas. (Alternativ 2.2 och 3.2)

Analysen visar att det i detta område i första hand
är samordning mellan landsbygds- och tätortstrafik
som kan möjliggöra rationellare trafikering. Detta
berör framför allt trafikområdet i och omkring Faluns
kommun. En jämförande analys har därför gjorts av
trafiken inom Falun kommun inklusive busslinjer till
angränsande kommuner. Jämförelse har därvid gjorts
av nuvarande trafikering, samordnad landsbygdstrafik
samt samordnad landsbygds- och tätortstrafik.

Analysen visar att det i nuvarande trafik
åtgår 60 bussar med en sammanlagd spilltid för tomkör-
ning och tid vid ändhållplats om ca 155 timmar.

Samordnas landsbygdstrafiken erfordras 57 bussar vil-
ket motsvarar en minskning av behovet med 3 bussar
jämfört med nuvarande trafikering. Spilltiderna uppgår
till ca 145 timmar.

Inkluderas även tätortstrafiken i samordningen uppgår
bussbehovet till 52 bussar motsvarande en minskning
med 8 bussar jämfört med nuvarande trafikering. Spill-
tiderna uppgår samtidigt till ca 130 timmar, vilket
är en minskning med ca 25 timmar jämfört med nuvarande
trafikering.
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Tabell 5 Resvltar av vagnutaättningaanalys, Kopparberg.
Håndag.

Nuvarande garagelagen Nuvarande garagelägen Fri qarage- och
Nuvarande busstördelning Fri bussfördelning busalokalisering

ALT. 1:1 ALT. 1:2 ALT. 1:3

Nuvarange Bussbehov: 118 st Bussbehov:
konceSSions-
begränsningar Tomkörning: 191 tim. Ingen rationellare Tomkörning:

Tid vid indhpl: 91 tim. lösning funnen. Tid vid ändhpl:

Summa spilltid: 282 tim. Se alt. 1.1. Summa spilltid:

ALT. 2:1 ALT. 2:2 ALT. 2:3

Samordnad Bussbehov: 116 st. Bussbehov: 116 st

;egååå::f::nds- Tomkörning: 205 tim. Ingen rationellare Tomkörning: 195 tim.
yg Tid vid ändhpl: 86 tim. lösning funnen. Tid Vld ändhpl: 39 tim.

Summa spilltid: 291 tim. Se alt. 2.1. Summa spilltid: 284 tim.

ALT. 3:1 ALT. 3:2 ALT. 3:3
Samordnad
reguljär lands_ Bussbehov. 111 st Bussbehov. 111 st

bygds- och Tomkörning: 196 tim. Ingen rationellare Tomkörning: 186 tim
tätortstrafik Tid vid ändhpl: 81 tim lösning funnen. Tid vid ändhpl: 84 tim.

Summa spilltid: 277 tim Se alt. 3.1. Summa spilltid: 270 tim.

ALT. 4:1 ALT. 4:2 ALT. 4:3

Samordning av
linjetrafik
och skol-

Ingen rationellare
lösning funnen.
Se alt. 3.1.

skjutstrafik

Tabell 6

Ingen rationellare
lösning funnnen.
Se alt. 3.1.

 

Resultat av vagnutsättningsanalys.
Faluns kommun. Måndag.

ALT. 1 Nuvarande koncessionsbegränsningar.

Bussbehov: 60 st.

Tomkörning: 88 tim.
Tid vid ändhpl.: 67 tim.

Summa spilltid: 155 tim.

ALT. 2 Samordnad reguljär landsbygdstrafik.

Bussbehov: 57 st.

Tomkörning: 89 tim.
Tid vid ändhpl.: 56 tim.

Summa spilltid: 145 tim.

ALT. 3 Samordning av reguljär landsbygds-
och tätortstrafik.

Bussbehov: 52

Tomkörning: 79
Tid vid ändhpl.: 51

Summa spilltid: 130
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Det bör påpekas att idag utnyttjas några av de under
toppinsats ingående fordonen till separat skolskjuts-
trafik i anslutning till lågtrafiktoppen. Den verkliga
reduktionen av bussar torde uppgå till 5 bussar om
även den särskilda skolskjutstrafiken beaktas.

5.6 Kommentarer

 

De genomförda studierna av trafiksamordning inom delar
av modellänen syftar till att visa storleksordningen
på de effekter som kan uppnås. Totala samordningsmöj-
ligheter i ett län är självfallet beroende av i vilken
utsträckning en "naturlig" företagsuppdelning förelig-
ger i vilken grad samordning av linjetrafik och skol-
skjutstrafik genomförts m m.

De genomförda exemplen visar dock på att väsentliga
rationaliseringsmöjligheter kan föreligga. En grov
skattning av årskostnadsförändringarna i Vetlanda-
Sävsjöområdet mellan alternativen 1 och 2, vardag,
pekar på en minskad årskostnad för vardagstrafiken
på 0,6 Mkr.

I Falu-området kan motsvarande årskostnadsförändring
mellan alternativ 1 och alternativ 3, vardag, uppskat-
tas till ca 1,3 Mkr.

Trafiksamordningen utgår ifrånatt nuvarande tidtabell
ej förändras. Ej heller påverkas tider för trafikalst-
rade verksamheter som skolor, arbetsplatser m m som

i sin tur skulle kunna ge förutsättningar för en ra-
tionellare trafikuppläggning.

5.7 Anpassning för ett genomförande

 

De ur analysarbetet erhållna vagnutsättningarna har
legat till grund för de trafikeringsplaner som disku-
terats fram för de båda försöksområdena. Dessa utkast
har diskuterats med representanter för länsbolag,

entreprenörer och personalorganisationer med avsikt
att pröva genomförbarheten.

Jönköpings län, synpunkter

Trafikeringsförslaget

 

Föreslagen trafikeringsplan diskuterades i den lokala
arbetsgruppen i Jönköping inledningsvis utifrån den
ur analysarbetet resulterande trafikeringsplanen med
hänsyn tagen endast till vagnomloppen. Efterhand dis-
kuterades denna även med hänsyn tagen till förartjänst-
planeringen. De synpunkter som framkommit under arbe-
tets gång refereras i korthet nedan med kommentarer
om och i vilken utsträckning dessa har påverkat det
slutliga trafikeringsförslaget.
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Tidtabeller

Vid arbetets inledning diskuterades en ökad satsning
på tågtrafik på sträckan Åseda-Nässjö. Det inledande
analysarbetet, utgick också ifrån trafikuppläggning
med hänsyn tagen därtill. Under arbetets gång framgick
det dock att SJ av tidsskäl ej klarade en trafikom-
läggning till trafikåret 1984/85. Nuvarande busstid-
tabell skulle därför gälla även för kommande trafik.
Trafikeringsanalysen reviderades med hänsyn därtill.

Vissa smärre tidtabellsjusteringar har också gjorts
framförallt för att i föreslagen trafikeringsplan
klara krav på reglertider vid ändhållplatser och i
terminaler.

Fordonstyper

Hänsyn har tagits till fordonstyper och de speciella
krav på dessa som gäller för vissa turer. Exempelvis
använder Ramkvilla buss boggie-buss på linjen Vetlanda-
Växjö. Det är viktigt att boggie-bussen även i fort-
sättningen utnyttjas för de turer där så krävs. Anpass-
ning av trafikeringsförslaget har gjorts med hänsyn
därtill, utan att samordningsvinsterna påverkas.

Tomkörningar

Vissa tomkörningar föreföll orationella,såsom de
skisserats i utkastet till trafikeringsplan.

Detta sammanhänger med att trots att en förhållan-
devis liten totaltidsvinst erhålles, kan analysprogram-
met tillåta långa till synes orationella tomkörningar
vid exempelvis morgonutkörningen. En omfördelning
av trafikuppdrag gjordes med bibehållen samordnings-
vinst.

Reglertider

I det inledande analysarbetet togs ingen hänsyn till
reglertider. Detta gjordes medvetet med anledning
av att kravet på reglertider varierar med hänsyn till
turkombinationer, hållplats, företag, tid på dygnet
etc. I stället var avsikten att efter granskning an-
passa trafikeringsförslaget för att tillgodose behovet
av reglertider. Detta har också kunnat ske bl a genom
mindre justeringar i tidtabell.

Områdesavgränsning

Försöksområdets avgränsning diskuterades, med anled-
ning av från två av trafikföretagen ställda krav att
vissa linjer ej skall ingå i samordningsförsöket.
Även i föreslagen trafikering är det naturligt att
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låta respektive företag upprätthålla trafiken på de
aktuella linjerna. Frågan har därför ej varit av någon
väsentlig betydelse för försöket.

Prioritering 

Ett förslag till fördelning av köruppdrag presentera-
des för parterna. Förslaget innebär att fyra företag,
SJ, Linjebuss, BK-trafik och Hjälmåkrabuss, vardera
minskar med en buss. Vid fördelning av trafikuppdrag
eftersträvades en fördelning av vagnkm-produktion
så nära dagens som möjligt. (Tabell 4.1).

SJ och Linjebuss hävade att en minskad trafikvolym
jämfört med dagens skall ersättas av projektet.

Med anledning av bordläggning av projektets genom-
förande har frågan ej slutligt avgjorts.

Förartjänster

 

Trafikeringsförslaget anpassades till krav på förar-
tjänster. Företagsrepresentanterna hävdade att endast
företagets egen personal skall köra dess egna fordon.
Med anledning därav var det angeläget att jämföra
förartjänstplanering dels "samlat" med möjlighet att
disponera förarna fritt på samtliga fordon och dels
företagsuppdelat. Jämförelsen visade (tabell 4.2)
att:

. "Samlad" förartjänstplanering ger ett behov av
29 förare för att bemanna de 27 bussar, som ingår
i trafiken. Total förartid uppgår till ca 225
timmar under ett vardagsdygn.

. Företagsuppdelad förartjänstplanering kräver
31 förare för att klara samma trafikuppgifter.
Total förartid ca 230 timmar per vardagsdygn.

Tidplan

Alltför kort tid stod till förfogande från projekt-
start februari 1984 fram till planerad igångsättning
20 augusti. Detta beroende på-att ändrad trafikering
kräver dels nya avtal med företagen och dels längre
tid för utbildning. Utbildning och köruppdrag med
trafik på nya linjedelar kräver dessutom en konsekvent
genomförd hållplatsskyltning, vilket ej är fallet
inom området.

Godshantering

 

Ny situation beträffande godshantering inträder vid
samordnad trafikering. Regler för avgifter och intäkts-
fördelning måste diskuteras. Dessa frågor har ej dis-
kuteras färdigt i projektet.
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Lägesbeskrivning Jönköping vidgprojektets avslutning

Vissa avsteg har under arbetets gång gjorts från det
ursprungliga trafikeringsförslaget. Dessa är dock
av sådan karaktär att samordningsvinster som påvisats
i det inledande analysarbetet endast påverkats i be-
gränsad omfattning. Möjligheter kvarstår att minska
fordonsbehovet med fyra bussar. Den ursprungliga bespa-
ringen på fem vagntimmar per vardagsdygn har dock
minskat till två timmar.

Man kan därför konstatera att trafikeringsförslaget

efter viss praktisk anpassning i huvudsak har visat
sig genomförbart.

En jämförelsevis orationell förartjänstplanering har
dock blivit resultatet av att planeringen av förar-
tjänster gjorts företagsvis i stället för samordnad
över hela trafikområdet.

Skälen för att Jönköpings Läns trafik AB beslutat
att ej genomföra förslaget till trafikåret 1984/85
beror på andra praktiska hinder såsom:

. Kort tid för utbildning och information. Här
är hållplatsskyltningen viktig för smidig infor-
mation till förare på nya linjer.

. Kort tid för förhandlingar. Ny typ av avtal krävs
mellan länshuvudman och entreprenörer samt mellan
olika entreprenörer.

. Godshantering och avgiftssystem behöver utredas.

Kopparbergs län, synpunkter

Synpunkter på trafikeringsförslaget

En lokal arbetsgrupp tillsattes för granskning av
och diskussion om trafikeringsförslaget. Inledningsvis
diskuterades förslaget endast med hänsyn tagen till
vagnutsättningen en tisdag. Avsikten var att i ett
senare skede utvidga förslaget att omfatta övriga
veckodagar och att anpassa förslaget till lämpliga
förartjänster.

6. DRIFTFORM

6.1 Syfte

Syftar till att klarlägga kostnadsskillnader på kort
och lång sikt mellan trafik i egen regi respektive
entreprenad eller mellanformer.
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För närvarande drivs trafiken i de båda länen helt
på entreprenad. Syftet med kalkylerna är att jämföra
kostnader/intäkter vid normal verksamhet. Övergångs-
kostnader behandlas separat. I den mån övergång till
ny driftform medför nya intäkter och kostnader, t ex
nya trafiktjänster, behandlas dessa separat.

6.2 Arbetsmetod

Projektet har omfattat utveckling av analysmodell
avseende företagsekonomiska jämförelse. Modellen har
alltså begränsats till att gälla företagsekonomiska
effekter. Någon samhällsekonomisk kostnad/intäktskal-
kyl har inte upprättats.

Analysmodellen utgår från ett för de olika verksamhe-
terna likartat serviceutbud och resande. Utifrån detta
bedöms alternativens behov av fordons-, personal-,

anläggnings- och administrationsresurser med åtföljan-
de kostnader. Beräknade kostnader för egen regi-verk-
samheten jämförs med faktiska kostnader för entrepre-
nadverksamheten. Här gäller dock att bedömningen av
egen regi-verksamheten ej kan göras helt skilt från
nuvarande driftförhållanden, eftersom en övergång
till annan driftform torde innebära övertagande av

företag och anläggningar, vilket medför extra ordinära
övergångskostnader. Först på längre sikt kan en egen
regi-verksamhet planeras helt fritt från idag utnytt-
jade resurser.

Vi beräknar därför en "bruttodifferens" exkl "till-
kommande intäkter" och "övergångskostnader". "Brutto-
differensen" är skillnaden mellan beräknade värde-
kostnader i egen regi-alternativet och de verkliga
kostnaderna i nuvarande drift. Därefter tas hänsyn
till "tillkommande intäkter" och "övergångskostnader".

Serviceutbudet påverkas ej av driftform. Vi utgår
därför från turlista 1982/83.

 

Resursbehov i form av fordon, förare, anläggningar
och påverkan av trafiktillståndens fördelning. Detta
behandlas i delprojekt "trafiksamordning". Ingen hän-
syn tas här till sådana rationaliseringar, då det
ej är helt klarlagt om detta ej kan genomföras i nuva-
rande driftform.

 

Kapitalkostnader har beräknats efter en modell, som
innebär linjär avskrivning på nyanskaffningsvärdet
och en real räntekostnad (4 %) för det vid varje till-
fälle bundna kapitalet.
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Driftkostnaderna analyseras för:

. Rörliga fordonskostnader

. Förarkostnader

. Fasta fordonskostnader

. Anläggningskostnader

. Administrations- och trafikledningskostnader

6.3 Resultat Kopparberg

Tre alternativ har analyserats.

I driftformsanalysen för Dalatrafik har kostnadsjäm-
förelse gjorts av tre alternativa driftformer.

Alternativ 1 innebär att 99 % av all trafik övertas
och drivs i egen regi. Kostnader för trafik som utförs
av ett antal mindre entreprenörer i glesbygd har ut-
lämnats. Detta gäller samtliga alternativ.

 

Alternativ 2 innebär att reguljär linjetrafik inom
kommunerna Falun, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen,
motsvarande ungefär 1/3 av den totala vagnkilometer-
produktionen, utförs i egen regi. Detta motsvarar
den trafik som idag utförs av Wasatrafik, Svärdsjö-
Falu Trafik, Lundvalls Trafik, Sydnes Busstrafik,
Erlandssons Trafik och Anders B Erikssons Busstrafik.
Resterande trafik utförs på entreprenad.

 

Alternativ 3 avser en renodlad entreprenadform mot-
svarande dagens situation.

 

Nedan redovisas beräkningar avseende årlig kalkyl-
mässig driftskostnad, övergångskostnader och redo-
visningsmässiga (faktiska) kostnader. I förekommande
fall framgår även de från beräkningarna avvikande
kostnader som framförts av trafikutövarrepresentanter-
na i KTB-projektets arbetsgrupp. Dessa kostnader har
satts inom parentes i tabellerna.
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6.31 Kalkylmässiga driftskostnader (Mkr),Dalarna

 

 

 

1982/83

Alt 1 Alt 2 Alt 3

Andel egen regi 99 % 33 % 0 %

Fordonskostnader 1

Fasta 15,0 (17,0) 6,3 (6,7) -
Rörliga 22,5 7,1 -

37,5 (39,5) 13,4 (13,8) -

*

Förarkostnader ) 41,72 (44,1) 12,1 -
Anläggn.kostn. 13,3 (14,7) 4,2 (4,7) -
Administr. m m 12,6 (14,1) 8,8 (9,6) 6,0
Entreprenad-
kostn. 0,4 72,6 104,2

BRUTTODRIFTS-

KOSTNAD 105,5 (112,6) 111,1 (112,8) 110,2

Avgår

Nettointäkt från
best. trafik -2,0 -1,0 -

Gods -3,0 -1,0 -

Reklam m m -0 5 -0,2 -

NETTODRIFTS-

KOSTNAD 100,0- (107,3) 108,9 (110,7) 110,2
102,4

*) Närmare bedömning av exakt förarbehov har ej
kunnat ske.

1)

2)
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0,4 Mkr.
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6.32 Övergångskostnader(Mkr)

Beräknade övergångskostnader framgår av följande
tabell (Mkr)

  

Alt 1 Alt 2

Fordon -1,5 -0,5
Anläggningar 0,3 0,2
Personal - -
Pensioner 0,5 0,4

Administration (grovt '

uppskattad) 0,5- 1,0 O,2-0,5
Goodwill 0,0-10,8 0,0-3,6

SUMMA

ÖVERGÅNGSKOSTNAD ÅR 1 ca 0-11 Mkr ca 0-4 Mkr

 

 

 

6.33 Redovisningsmässiga kostnader

Den redovisningsmässiga kostnadskalkylen skiljer sig
principiellt från den kalkylmässiga driftskostnadskal-
kylen främst vad gäller beräkningen av kapitalkostna-
derna. Kalkylmässig ränta har ersatts med nominell
låneränta och avskrivningarna baseras på anskaffnings-
värden i stället för kalkylmässiga restvärden.

Nedan redovisas den redovisningsmässiga totalkost-
naden inklusive övergångskostnaderna för de två alter-
nativen per 1983-06-30. Vidare framgår kostnadsutveck-
lingen under en 10-årsperiod i fast penningvärde.

Hänsyn har ej tagits till en realiserbar värdesteg-
ring i anläggningstillgångar, vilken kan beräknas
till minst ca 5 Mkr per år i alternativ 1 respektive
Ca 2 Mkr per år i alternativ 2.
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Alt 1
1982/83 1992/93

Alt 2
1982/83 1992/93

Alt 3

 

Netto drifts-

kostnad

101 (107) 101 (107) 109 (111) 109 (111) 110

Övergångs
kostnad 0-11 (11) 0 (0) 0-4 (4) 0 (0) -

Redovisnings-
mässig mer-
kostnadi 7 (8) 0 (0) 3 (3) 0 (0) -

 

Summa redo-
visningsmäs-
sig kostnad

112/
116

108/
119 110(126) 101 (107) (118) 109 (111)

 

Siffran inom parentes utgör kalkylresultatet
enligt den uppfattning som framförts av trafikut-
övarnas representanter i arbetsgruppen.

( )

6.4 Resultat. Jönköpings län

I den översiktliga driftformsanalysen för Jönköpings
Länstrafik har kostnadsjämförelse gjorts av följande
tre alternativa driftformer.

Alternativ 1 innebär att ca 96 % av all trafik övertas
och drivs i egen regi. Detta innebär att huvuddelen
av entreprenadföretagens trafik antages bli övertagen.
Endast ett antal mindre entreprenadföretag har lämnats
utanför egen regi-verksamheten. Detta är företag utan
egna linjetrafiktillstånd. Dessutom antas att SJ's
snabbusslinjer även i egen regi-alternativet kommer
att bedrivas på samma sätt och till samma kostnad
som idag.

 

Alternativ 2 innebär att länstrafikbolaget övertar
Jönköpings kommuntrafik, vilka i huvudsak svarar för
tätortstrafiken i Jönköping, motsvarande ca 35 % av
trafikarbetet i länet.

Alternativ 3 avser en renodlad entreprenadform en-
ligt nuvarande driftform.
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I följande tabell 3:1 sammanfattas de i bilaga 1
redovisade beräkningarna avseende årlig kalkylmäs-
sig driftskostnad, övergångskostnader och redovis-
ningsmässiga (faktiska) kostnader.

Kalkylmässiga driftskostnader och övergångskostnader
(Mkr), Jönköpings Länstrafik 1982/83

 

  

  

Alt.1 Alt.2 Alt.3

Andel i egen regi 96 % 30 % 0 %

Fordonskostnader

Förarkostnader 55,3 22,1 -
Anläggningskostnad 15,0 5,5 -
Administration m m 11,2 7,4 4,3
Entreprenadkostnad 1,9 76,3 124,4

Bruttodriftskostnad 128,5 126,7 128,9

Avgår nettointäkt av:

Beställningstrafik -2,7 -0,7 -
'-1,0 -1,0 '-1,0

Reklam m m -1,0 -0,5 -

Nettodriftskostnad 123,8 124,5 127,9

Övergångskostnader ca 1 0 -
Goodwill (vid 0-60 Mkr) 0-11 0 -
Redovisningmässig
merkostnad 10 3 -

Summa kostnad

1982/83 135-146 127,0 128,0

Dito 1992/93 i fast
penningvärde 124,0 124,0 128,0
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FÖRBÄTTRING AV BUSSTRAFIKEN MED HÄNSYN TILL ÄLDRE

Agneta Ståhl
Fil kand
Institutionen för trafikteknik, Tekniska Högskolan i
Lund

1. BAKGRUND

Tillgången till olika färdmedel är för personer äldre
än 65 år begränsad jämfört med andra åldersgrupper.
Endast c:a 35 % av de äldre har tillgång till bil i
hushållet jämfört med c:a 85 % som ett medeltal för
landet. Studier har visat att bland de äldre är det
framförallt de yngsta åldersgrupperna d V 5 personer
65-75 år, företrädesvis män, som använder ett indivi-

duellt färdmedel (bil eller cykel). Flertalet äldre
åker därför buss inom tätorten då de skall förflytta
sig längre sträckor. Bland de äldre finns dessutom en
stor grupp, c:a 30 %, som inte har någon annan möjlig-
het att förflytta sig längre sträckor än med kollek-
tiva färdmedel. Mycket tyder på att det är de äldsta,
framförallt kvinnor, och de som därmed oftast har

fysiska nedsättningar orsakade av åldrandeprocessen,
som är hänvisade till att åka buss ellergå till fots
när de rör sig ute i trafikmiljön. Den grupp som så-
lunda, objektivt sett, har sämst förutsättningar att
klara av dagens trafiksituation, har ingen möjlighet
till dörr-till-dörr-transport för att nå service eller
delta i olika aktiviteter i samhället.

Många äldre personer upplever problem då de åker buss.
Problemen är varierande och omfattande. De är dessutom
inte enbart koncentrerade till bussen eller dess kon-
struktion. Då man talar om problem i samband med
kollektiva transporter är det viktigt att hela resked-
jan från bostaden till målpunkten belyses. Problemen
i samband med att åka buss kan därför uppdelas i:

I Problem i samband med förflyttningen från bostaden
till hållplatsen eller problem vid hållplatsen.

Orsakerna till problemen är framförallt dålig snö-
röjning eller sandning, men även ojämna trottoarer
eller höga kantstenar påverkar förflyttningsmöj-
ligheten. Möjligheten att kunna sitta vid håll-
platsen är även betydelsefull, likaså vind- och
regnskydd vid hållplatsen.

II Problem i samband med på- och avstigningen av
bussen. Problemen är orsakade

- dels av bussens konstruktion i form av hög
steghöjd, dåligt utformade ledstänger, automa-
tiken i dörrar vid öppning och stängning o dyl
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- dels av att bussen ofta inte kommer tillräckligt
intill trottoarkanten vid angöring av håll- * "
platsen.

III Problem i samband med själva bussfärden

Problemen är orsakade av att man inte hinner upp-
söka någon sittplats innan bussen startar eller
att man måste resa sig innan bussen stannar vid
hållplats. Osäkerheten om vilka rutiner som råder
för t ex avstigning vid fram- eller mittdörr,
vilket påverkar valet av plats i bussen, bidrager
även till de upplevda problemen. Hållplatsutropen
är vidare för de äldre, liksom för flertalet andra
resenärer, av väsentlig betydelse för en trygg
bussresa.

I syfte att underlätta för äldre och handikappade att
använda de kollektiva färdmedlen har Transportrådet
utarbetat föreskrifter för handikappanpassning av de
kollektiva färdmedlen. Föreskrifterna utgavs 1982 och
gäller för fordon som registreras från och med 1984.
Föreskrifterna reglerar vilken teknisk utrustning som
skall finnas på bussarna. Då bussarna efter hand blir
utrustade enligt TPst föreskrifter bör de problem av
teknisk karaktär som äldre upplever då_de åker buss,
minska. En förutsättning är dock att utrustningen för
ett lägre första insteganvänds eller att utrustningen
för hållplatsutrop användes för att ropa ut hållplat-
serna.

Som framgått ovan är emellertid flertalet av de pro-
blem som äldre upplever då de åker buss av en sådan
karaktär att de inte kan lösas genom tekniska föränd-
ringar på fordonen. Situationen är mera komplex och
problemen grundas ofta i bristande förståelse från
trafikföretag, bussförare eller andra trafikanter för

de speciella behov eller möjligheter en äldre person
har att förflytta sig. Väsentligheten av att sittaxned
då bussen är i rörelse, betydelsen av att bussen

stannar nära trottoarkanten o dyl är några exempel.
Problemen som finns beror troligen på bristande infor-
mation både till förarna om äldre personers förutsätt-
ningar och till äldre om hur bussarna fungerar tek-
niskt. Vidare är problemen i viss utsträckning orsaka-
de av utformningen vid t ex hållplatser.

Vikten av att åtgärder av olika slag vidtages i syfte
att underlätta de kollektiva transporterna för bl a
äldre är stor. För många äldre är ett kollektivt färd-
medel det enda tillgängliga sättet att förflytta sig
längre sträckor. Problemet kommer troligen att bestå
i framtiden, då det framförallt är de äldsta grupperna
som åker buss. Bland de äldre är det framförallt i
åldrarna över 80 år som den kraftigaste befolkningsök-
ningen kommer att ske. Vidare är det viktigt att kraf-
tiga insatser vidtages inom kollektivtrafiken i syfte
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att anpassa denna för äldre, då begränsningar inom
eller nedskärningar av färdtjänsten så allvarligt
diskuteras. Färdtjänsten är idag ett betydelsefullt
transportmedel för många äldre. C:a 85 % av de färd-
tjänstberättigade är över 65 år, vilket innebär att
nästan 20 % av denna åldersgrupp har färdtjänst. Detta
transportmedel innebär en väldigt trygg transport för
en äldre person, då den sker från dörr-till-dörr. För
att kunna använda de kollektiva transportmedlen mera
frekvent och högre upp i åldrarna är det därför vik-
tigt att det använda transportmedlet erbjuder en viss
trygghet åt den äldre. En sådan trygghet kan helt
säkert i viss utsträckning uppnås genom en annorlunda

attityd eller ett annorlunda beteende från trafikföre-
tag, förare och andra medresenärer, med andra ord
genom en bättre service.

2. PRAKTISKT FÖRSÖK I GÄVLE

2.1 Genomförande

 

I syfte att studera vilken effekt en ökad service från
bl a bussförarna har på äldres möjligheter att åka
buss genomfördes ett praktiskt försök i Gävle. För-

söket finansierades av Kollektivtrafikberedningen i
samarbete med Gävle Lokaltrafik.

I försöket togs hänsyn till förhållandena på hela res-
kedjan från bostaden till färden på bussen. Inga tek-
niska förändringar på fordonen ingick i försöket.
Studien genomfördes i ett avgränsat geografiskt områ-
de, Brynäs, i Gävle. Två busslinjer omfattades av för-
söket.

Försöket genomfördes som en för-efterstudie med en
försöksperiod på 6 månader emellan. I förstudien
intervjuades samtliga bussförare som trafikerade de
aktuella linjerna, 25 personer, C:a en tredjedel av
personerna 65 år och äldre boende på Brynäs, C:a 500
personer, tillsändesen1postenkät.Syftetxmaiförstudien
var att få en uppfattning om vilka problem äldre per-
soner upplevde som mest besvärande då de åker buss.

Försöket pågick under vinterhalvåret 1983/84. Under '
vardagar var försöksperioden kl 09-15 och efter kl 18.
Under lördagar och söndagar gällde försöket hela tra-
fikdygnet. Inför försöket informerades samtliga äldre
boende i Brynäs om försöket med ett informationsblad.
Vidare informerades samtliga berörda bussförare per-
sonligen om vilka nya rutiner som gällde under för-
söksperioden och om orsakerna till de valda åtgärderna.

Efter försöksperioden tillsändes de äldre som deltagit
i förstudien en ny postenkät. Denna innehöll i princip
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samma frågeställningar som förstudien. I efterstudien
tillfrågades de äldre även om i vilken utsträckning
förändringar inträtt beträffande de i försöket ingåen-
de momenten. Som kontrollgrupp för undersökningen val-
des ytterligare c:a 500 personer boende på Brynäs. I
båda grupperna var det drygt 50 % som åkte buss regel-
bundet.

De bussförare som trafikerat de båda aktuella linjerna
under försöksperioden intervjuades om deras erfarenhe-
ter av försöket.

2.2 Försökets omfattning

De uppgifter som framkom i förstudien låg till grund
för vilka åtgärder som skulle studeras i det praktiska
försöket. Efter samråd med representanter för bussfö-
rare och trafikledning beslöts följande moment att
inga:

* Inom Brynäs skulle

- ses till att snöröjning och sandning var mycket
bra ombesörjt på trottoarer och hållplatser,

- även vintertid ses till att det fanns bänkar vid

varje på- och avstigningsplats.

* Inne i bussen skulle

- 4 platser nära mittdörren utmärkas med texten
"Dessa platser är i första hand för de äldre".
(De speciella platserna längst fram i bussen fanns
naturligtvis också kvar).

* Vidare skulle bussföraren

- stanna mycket nära trottoaren
- inte starta bussen förrän alla hunnit sätta sig
- i möjligaste mån se till att de märkta platserna

var lediga för äldre
- ropa ut vissa hållplatser utmärkta med särskild

skylt
- på begäran även rOpa ut andra hållplatser
- ta så god tid på sig, att ingen behövde resa sig

från sin plats innan bussen stannat
- låta äldre resenärer stiga av vid framdörren
- öppna bakre- respektive mittdörren manuellt från

förarplatsen.

3. ERFARENHETER AV FÖRSÖKET

Beträffande de olika delmomenten av resan (vägen till/
från hållplats, vid hållplats, av- och påstigning,
under bussfärden) kan konstateras att problemen i sam-
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band med av- och påstigning och under bussfärden är
mest påtagliga. Omkring två tredjedelar av de äldre
som finner det besvärligt att åka buss relaterar pro-
blemen till dessa två delmoment av resan. Totalt upp-_
ger c:a 65 % att de upplever problem då de åker buss.

Då man studerar varje enskilt problem under de olika
delmomenten av resan finner man till övervägande del
en minskning av de upplevda problemen. Efter försöks-
perioden anger de äldre oftare färre problem än fallet
var före försöksperioden. Vid samtliga fyra delmoment
är andelen som upplever förbättringar efter försöket
c:a hälften av de äldre som åker buss.

3.1 Vägen till/från hållplats - vid hållplats

Snöröjningen på vägen till/från hållplats eller vid
hållplats var även efter försöksperioden ett stort
problem både för bussförare och äldre. Snövallar och
halka svarar för över tre fjärdedelar av de problem
äldre upplever på vägen till/från hållplats. Denna
del av försöket, där både kommunala myndigheter och
enskilda fastighetsägare var involverade har därmed
inte visat sig fungera speciellt bra. Emellertid har
andelen äldre som angett dålig snöröjning vid håll-
platserna som ett problem minskat till nästan hälften
(från c:a 60 % till drygt 30 %). Sandningen vid håll-
platserna har varit effektivare under försöket vilket
också uppmärksammats. Emellertid är bussförarna även
efter försöksperioden missnöjda med snöröjningen vid
hållplatserna som enligt deras uppfattning sker på för
kort sträcka av hållplatsen.

 

Att under försöksperioden förse varje av- och påstig-
ningsplats utmed de aktuella linjera med bänkar har
uppmärksammats av de äldre. Detta problem har också
minskat påtagligt efter försöksperioden. En sådan åt-
gärd är att rekommendera. Emellertid är det viktigt i
att bänkarna inte enbart placeras på platsen. Minst
lika viktigt är att snöröja bänkarna. Som fallet ofta
var under den gångna vintern var bänkarna helt täckta
med snö. I sådant skick har de ingen som helst upp-
gift att fylla. En bättre snöröjning under snöperioden
måste ske.

 

3.2 Av- och påstigning

 

Erfarenheterna av försöket med manuell öppning av
dörrarna i stället för automatisk är goda. Bland buss-
förarna upplevs inte denna rutin som mera besvärande.
Tvärtom tycker många att de hade bättre kontroll över
situationen. Osäkerheten bland de äldre om hur dörrar-
na öppnas och stängs har minskat även om c:a en tredj
jedel av de som har problem i samband med av- och på-
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stigning anger detta som problem. Att viss osäkerhet
finns kvar kan bero dels på att informationen till
de äldre om hur dörrarna öppnats och stängts under
försöket inte nått fram,dels på att alla förarna inte
alltid öppnat dörrarna manuellt. Många äldre var där-
för även efter försöket tveksamma till hur öppning och
stängning sker. Erfarenheterna av försöket är att en
manuell öppning av dörrarna kan rekommenderas. Det är
dock viktigt att det sker generellt och att framför-
allt de äldre informeras om hur tekniken fungerar.
Den stress som många äldre upplever i samband med av-
och påstigning har minskat genom denna åtgärd.

Äldres möjlighet att stiga av vid framdörren ägnades
speciell uppmärksamhet under försöket. Många äldre
uttryckte i förstudien att de inte tilläts stiga av
vid framdörren, då de bad om detta. Under försöket
skulle äldre tillåtas att stiga av fram. De äldre har
upplevt en förbättring, även om andelen förare som
kategoriskt menar att avstigning skall ske vid bak-
dörren även efter försöket var nästan hälften. Erfa-
renheterna av försöket får därför i viss utsträckning
ses som positiv i den meningen att flera äldre upple-
ver att de får stiga av vid framdörren. Det kan emel-
lertid inte ses som tillfredsställande att nästan
hälften av de aktuella förarna inte tillåter äldre
att stiga av fram, speciellt då det uttalades inför

försöket att så skulle vara fallet. Denna möjlighet
innebär för många äldre en så pass stor trygghet att
det måste ses som en självklarhet att så skall kunna
få ske. Det får därför anses viktigt att förarna genom
information av denna betydelse för de äldre fås att
inse vikten av en sådan förhållandevis enkel service.
I framtiden då bussarna kommeratt vara försedda med
lägre instegshöjd vid framdörren får denna service ses
som självklar, om busstrafiken skall anses vara anpas-

sad för de äldre.

 

3.3 Under bussfärd

 

Erfarenheterna av att utmärka speciella platser för de
äldre i anslutning till avstigningsdörren är inte ode-
lat positiv. Bland de äldre har det upplevts positivt
och ett förhållandevis högt utnyttjande av platserna
har förekommit. Från trafikledning och bussförare har
man emellertid ställt sig mera tveksamma. Förarna har
inte haft möjlighet att tillse att de var lediga för
äldre. Skyltar har saknats eller plockats bort av
andra resenärer. Att speciellt märka ut vissa platser
för äldre är därför inte något som trafikledningen re-
kommenderar. Istället föreslås att man informerar de
äldre om att välja sittplats i bussen i så nära an-
slutning som möjligt till den dörr man önskar stiga
av vid. För ett sådant ställningstagande krävs emele :
lertid att äldre tillåts att stiga av vid framdörren
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av alla förare och i alla situationer.

Att ha möjlighet att sitta ned medan bussen är i rörel-
se var en av de största önskningarna bland de äldre i
förstudien. Denna åtgärd ansågs därför som en av de
viktigaste inför försöket. Det får därför ses som
speciellt tillfredsställande att detta problem bland
de äldre minskat från 60 % till 20 %. Denna rutin har
sålunda utförts i stor utsträckning av bussförarna
utan att dessa för sin del upplevt någon ökad tidsför-
dröjning vid hållplatserna jämfört med förstudien.
Betydelsen av att de äldre blir sittande medan bussen
är i rörelse tycks dock kräva mera information både
till de äldre och bussförarna. Förarna klagade även
efter försöket på att de äldre reste sig alldeles för
tidigt då de skulle stiga av bussen. Att förbli
sittande medan bussen är i rörelse är av stor betydel-
se för den äldres trygghet under bussresan, och många
olyckor och olyckstillbud orsakade av att äldre står
upp i bussen skulle kunna minskas.

Den åtgärd som vållat mest problem under försöksperi-
oden är rutinen om att vissa hållplatsutrop skulle
göras. Utförandet av dessa har varit bristfälligt.
Detta har uppgetts av bussförarna själva och kan även
verifieras av den kontroll som gjordes av Tekniska
Högskolan i Lund. Förarna har angett olika argument
för att inte ropa ut hållplatserna. Ett av de starkas-
te argumenten var att utrustningen i bussen inte fun-
gerade. Trafikledningen påtalar emellertid att högst
5 % av utrustningen inte var tillfredsställande.
Meningarna är tydligen delade om utrustningens använd-
barhet. För många förare är det troligt att problemen
är orsakade av bristande mikrofonvana. Det är därför
viktigt att gemensamma ansträngningar göres från både
trafikledning och bussförare att försöka överbrygga
dessa problem. En del bussförare uttalade även en
bristande motivation att göra hållplatsutrop. Som ar-
gument användes att äldre personer åkte buss så pass
regelbundet att de visste var de skulle stiga av. Ändå
är det ett starkt önskemål från de äldre om hållplats?
utrop, 80 - 90 % önskar att sådana utföres. Försöket
har visat uppenbara problem angående hållplatsutrop,
vilka måste diskuteras och lösas för att de äldre
skall få en trygg resa med bussen.

 

3.4 Försöket som helhet

 

Genomförandet av försöket har varit både erfarenhets-
rikt och lärorikt. Försöket har visat att det är möj-
ligt att uppnå en bättre fungerande busstrafik för de
äldre "enbart" genom en bättre service från bussförar-
na. Det är emellertid viktigt att bussförarna känner
sig motiverade att agera på ett annorlunda sätt. Detta
uppnås inte enbart genom grundlig information om de
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äldre resenärernas behov och förutsättningar. Minst
lika viktigt är att det finns en<ymikommunikation mel-

lan bussförare och trafikledning.

Då man studerar effekten av varje speciellt moment som
ingick i försöket kan i stort sett konstateras positi-
va resultat av flertalet, dock med ett viktigt undan-
tag - hållplatsutr0p. Problemen med hållplatsutrop har
diskuterats ovan. Sammanfattningsvis bör dock kommen-
teras att denna service är så pass betydelsefull för
flertalet resenärer - inte enbart äldre - att allvar-
liga försök bör göras att överbrygga de probelm som så
tydligt framkommit i försöket. övriga moment i försö-
ket har fungerat tillfredsställande. Bussförarna har
utfört momenten om än kanske inte alltid och gene-
rellt. Även om så varit fallet har dock de äldre upp-
levt förbättringar och också tyckt att det varit
lättare att åka buss under försöksperioden. I beaktan-
de av att försöksperioden endast omfattadeö månader
måste ovan redovisade resultat ses som positivt.

Försöksperioden är inte speciellt lång när det gäller
att förändra invanda beteenden. Att bryta gamla vanor
kan vara svårt för alla. Att försöket inte omfattade
hela trafikdygnet eller samtliga busslinjer bidrog
troligen även till att man "glömde bort" att utföra
vissa av rutinerna. Särskilt vid byte av busslinje
eller vid passerandet av starttid för försöksperioden
var problemen störst för bussförarna att "komma ihåg"
de nya rutinerna. En konsekvens av försöket är därför
att om varaktig framgång med nya beteenden skall upp-
nås bör rutinerna vara generella och utan undantag.
Om så är fallet uppstår inte problemet att vissa buss-
förare skall informeras om vissa rutiner eller regler.
En information som gäller alla och alltid är lättare
att sprida och får förmodligen även bättre gensvar
hos de personer som skall utföra momenten.

 

Trots de problem som framkommit under försöksperioden
är erfarenheterna dock så pass goda att vissa av ru-
tinerna bör kunna införas som generella beteenden.
Majoriteten av förarna (17 personer) tyckte att för-
söket borde permanentas och gälla för samtliga buss-
linjer. Övriga bussförare (7 personer) ställde sig
positiva men med två betydelSefulla villkor; längre
körtid önskades och hållplatsutrop skulle exkluderas.

Trots de senare önskemålen kan försöket anses utmynna
i följande sammanfattning eller rekommendation:

- det är fullt möjligt att '
förbättra de äldres möjligheter att åka buss genom
ett annorlunda beteende från bussförarna eller
genom en utökad service.
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- de mest betydelsefulla momenten i en sådan utökad
service är:

* möjligheten för den äldre bussresenären att vara
sittande medan bussen är i rörelse

* manuell öppning av dörrarna istället för automa-
tisk

* hållplatsutrOp

* möjligheten för en äldre resenär att få stiga av
vid framdörren.

- åtgärderna innebär ingen nämnvärt ökad arbetsbelast-
ning för bussförarna enligt flertalet intervjuade
bussförare. De föreslagna åtgärderna innebär inte
heller några nämnvärt ökade kostnader för trafikföre-
taget.

Det är viktigt att betydelsen av en utökad service för
de äldre bussresenärerna inte glöms bort då det idag
talas om vikten av handikappanpassning av de kollekti-
va fordonen. Om den tekniska anpassningen skall komma
brukaren till nytta och bli effektiv, måste viss för-
ändring av attityder och beteenden ske. Detta gäller
inte endast bussförare. Minst lika viktigt är att tra-
fikledning, kommunala organ och även andra trafikanter

visar förståelse för de problem en äldre person har då
han/hon åker buss. Allra viktigast är dock att denna
förståelse tar sig uttryck i ett praktiskt handlande
och annorlunda agerande.
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SKOLSKJUTSPLANERING - RESULTAT FRÅN ETT MODELLORTS-

PROJEKT

Civ ing Börje Johansson
Civ ing Stefan Liljemark
Chalmers Tekniska Högskola
Institutionen för Transportteknik

l. PROJEKTET OCH DESS SYFTE

Projektet "Skolskjutsplanering" är ett treårigt modell-
ortsprojekt, huvudfinansierat av Kollektivtrafikbe-
redningen (KTB). Modellkommunerna är Skövde och
Karlstad.

Projektets syfte är

- att i full skala prova metodisk planering
av Skolskjutsar, belysa olika förutsättningars
betydelse för skolskjutsarnas ekonomi samt
redovisa genomförandeproblem.

- att redovisa resultaten i rapporter till ledning
och hjälp för andra intressenter.

Mycket kort och förenklat kan projektplanen beskrivas
enligt följande:

Projekttiden omfattar tre läsår. Under det första
studeras förhållandena i modellkommunerna. Under
det andra läsåret genomförs lämpliga förändringar
i kommunerna. Under det tredje läsåret analyseras
det andra årets planering. Parallellt med fullskale-
försöken görs under hela tiden ytterligare analyser
och beräkningar.

2. GENERELLA SLUTSATSER

2.l Huvudproblemet är genomförande

Vi vill påstå att skolskjutsplanering mer är ett
genomförandeproblem än ett tekniskt problem. Det
tekniska problemet att finna en trafiktekniskt och
trafikekonomiskt möjlig och bra transportlösning
skall förvisso inte underskattas, men det är ett
större problem att genomföra densamma i praktiken.
Antalet berörda är stort. Det gäller att få med elever,
lärare, skolledning, föräldrar, trafikföretag/läns-
trafikbolag och övriga entreprenörer.

2.2 Problemlösning inifrån

Det är viktigt att problemen löses inifrån kommunen
av engagerad personal. Mycket stora svårigheter för
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oss, som utifrån kommande utredare, har varit

- bristande erfarenhet av den kommunala besluts-

processen.

- bristande acceptans av utredare i något fall.

Två belysande exempel kan nämnas:

I den ena modellkommunen har under projektets gång
av olika skäl nya personer tillträtt på nyckelposi-
tioner för projektet. Dessa har gjort det möjligt
att i praktiken genomföra förändringar i transport-
lösningen, genom att de på lämpligt sätt kunnat hantera
beslutsprocessen.

I den andra kommunen, där rektorerna ansvarar för
skolskjutsplaneringen, har genomförandeproblem vid
förändringar uppstått i ett rektorsområde (ro) där
rektorn är ointresserad av skolskjutsplanering, medan
det gått lättare i ett rektorsområde där rektorn
är intresserad.

2.3 Organisation

 

Om lämplig organisation för skolskjutsplaneringen
kan sägas:

- Någon självklar standardmödell finns ej;

0 Det är viktigt att tillräckliga resurser avsätts
för skolskjutsplanering.

- Skolskjutsbudgeten är ofta flera miljoner
kr/år. En viss del av detta bör vara acceptabel
att avsätta för att få god planering.

Oavsett hur man väljer att organisera planeringen
krävs följande ingredienser, som kan tyckas självklara,
men som man lätt underskattar betydelsen av:

- Hög kompetens måste finnas hos dem som planerar,
både vad gäller trafikteknik, trafikekonomi
och skolan. (Ej nödvändigt i samma person).

- Engagemang.

- Planerarna måste tåla hårda vindar och ha

förmåga att driva igenom obekväma men rättvisa
beslut.

- Relationerna måste vara vettiga mellan inblan-
dade parter.

Tre principiella organisationsmodeller som kan användas
är:
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I) Skolan ansvarar för skolskjutsplaneringen.
Detta kräver ekonomiskt sinnelag. Det är absolut
nödvändigt med viss insikt i trafikplanering
och trafikekonomi. Det är också viktigt att
hålla god kontakt med kommunens trafikplanering.
Det är helt nödvändigt att finna ekonomiska
morötter.

II) Kommunens trafikplanerare sköter skolskjuts-
planeringen. Detta kräver god kunskap om skolans
problem och bra samtalspartner för schemajuste-
ringar.

III) Ett kommunalt trafikföretag sköter planeringen
(jfr Borås, Halmstad).

Slutligen är det mycket viktigt för berörda parter
att komma ihåg att beslutsansvar (fastställande av
ramarna) inte är samma sak som genomförandeansvar
inom givna ramar.

2.4 Ekonomiska morötter

Tyvärr saknas idag många gånger ekonomiska incitament
för att välja lägsta kostnad. Skolan som ju får problem
vid förändringar får ofta ingen vinst. Det gäller
att finna betalningsformer som är riktiga. Den debi-
terade skolskjutskostnaden skall i största möjliga
utsträckning motsvara de verkliga kostnaderna. För-
ändringar skall ge riktiga kostnadsutslag. Men kan
exempelvis bygga in morötter enligt följande modell
(en liknande modell förekommer i Vara kommun):

Man betalar i enlighet med verkliga kostnader, så
väl som dessa kan beräknas. Om skolskjutskostnaden
sänks, går en del av besparingen till fri användning
inom skolan, t ex för läromedel, extra lärartjänst
etc. Om man ur skolsynpunkt kan åstadkomma något
väsentligt med insparade medel, är det förmodligen
lättare att få acceptans för rationaliseringen.

2.5 Datorhjälpmedel

Dator är ett bra hjälpmedel, men gj_något undermedel.
Inför man datorteknik kan detta på kort sikt leda
till betydande problem, genom att nya lösningar kommer
fram som skall genomföras, med allt vad detta innebär.
Många gånger saknas också detaljinformation, som
i sig leder till problem (nya lösningar kan bli ogenom-
förbara pga felande information).

På längre sikt är dock datorhjälp intressant om den
används av personal i kommunen. Datorn kan vara en
hjälp främst på två sätt. För det första kan den
vara en hjälp att finna en ekonomiskt bättre teknisk
transportlösning. För detandra kan den spara tid
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vid administrationen av den tekniska lösningen. Även
om den alltså inte själv kan lösa några genomförande-
problem, kan den ge planeraren mer tid att arbeta
med genomförandet av en lösning.

Fördelar är i punktform:

- Datorn kräver exakt underlag, som stramar
upp planeringen.

- Datorn fostrar till systematiskt arbetssätt,
vilket i sig ger positiva effekter på sikt.

w Arbete med att planera fram lösningar med
nya metoder fostrar och utbildar.

- När man lärt sig använda datorn på rätt sätt,
kan man snabbare ta fram och jämföra olika
lösningar.

- Administrationen kan förenklas.

- Informationen kan förenklas och förbättras.

- På sikt mindre arbetsinsats för att finna
en lösning.

- Positiva effekter på de flesta platser som
provat.

En bra metod för mjukt införande av dator är: Inför
datorteknik på 2 år; år 1 utbildningsår, år 2 genom-
förandeår. (Använd datorn för befintlig lösning år
1, genomför förändringar år 2).

I projektet har dator använts bl a för beräkning
av fordonsutnyttjande och kostnader vid olika lösningar
och förutsättningar.

2.6 Skolschemat

Skolans schema är en av basfaktorerna vid planering
och utförande av Skolskjutsar. Mycket kan sägas om
detta, men några punkter att.framhålla är följande:

I) Sträva efter skjutssnåla scheman.

II) Schemat görs upp samordnat med förskolan i
största möjliga utsträckning.

III) Start-/sluttider skall samordnas mellan olika
skolenheter och ligga vid tider som passar
transportmönstret (kollektivtrafik). Det kan
innebära
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A. Vid tider vid sidan av andra transporter.
(Lämpligt vid stora transportflöden).

B. Vid tider som överensstämmer med andra
transporter. (Lämpligt i glesbygd).

Det finns många olika åsikter om vad som är ett bra
schema resp bra tider. Se t ex olika åsikter i olika
rozn i Skövde. Viktigt är att man lokalt utarbetar
vad som anses vara ett bra schema, men helst gör
detta i samverkan med trafikplanerare och enligt
punkterna ovan. Det går inte att säga att ett visst
schema är det bästa och skall tillämpas överallt.
Olika förutsättningar gäller, och inte minst olika
värderingar.

Exempel på schema som gjort mer skjutssnålt genom
samordning med förskolan, visas i figur 2.1.

Eftersträvansvärt är "rena" ramscheman, dvs scheman
med få och fasta skjutstidpunkter alla dagar. Om
"rena" ramscheman kan sägas:

- Lättare att planera; när en dag är planerad
kan det mesta k0pieras till nästa dag.

- Ger möjlighet till mer omsorgsfull planering
vid varje våg.

- Enklare för elever och föräldrar att lära
sig.

- Enklare att integrera i kollektivtrafikappara-
ten.

- Ger större stabilitet mellan åren.

2.7 Attityder till schemaförändringar och andra
förändringar

 

En tydlig och vanlig reaktion tycks vara: Det är
bäst som det är nu!

Vad beror detta på?

I) Man har anpassat sig till visst mönster (barn-
passning etc).

II) Många människor har medverkat vid utarbetandet
av det som finns. Förändringsförslag tas som
kritik.

Stark kritik hörs alltid från dem som får det sämre,
däremot ej från dem som får det bättre!
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SKJUTSSCHEMA, V'ECKOÖV'ERSIKT Timarsdala skola. Ftösvc ro 81/82

_6 ? §9 f §1 4%: 1; 1? g;

MAN Alla -. F,1 ' 2-4 5.6

TIS Alla P 1,2 . 3-6

oss 6 3-6 1,2 9 1-3 6-6

TORS Alla 2,1 . 2.3 4-6

?22 Alla 2 i l 1-3 6 4-6
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6 ? än §1 az a; 1; ' §6

MAN Alla 9,1,2 3-6

TIS Alla r,1,2 J 3-6

ONS Alla 6,1 2-6

TORS Alla F,1,2 3-6

FHS Alla F.1.3 ' i ' 2 4-6

 

  

 

Figur 2.1 Skjutsschema. Jämförelse mellan läsår.
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2.8 *Regler och normer

Man bör undvika övertropå Vilka effekter som kan
nås med förändrade regler. Att skärpa normerna för
erhållande av skjuts eller för gångavstånd till håll-
plats ger ofta inte så stora besparingar som man
många gånger tror. Å andra sidan ger generösare regler
vanligtvis inte så stora kostnadsökningar.

Analyser har gjorts som visar att inga dramatiska
resultat nås vid måttliga förändringar. I modellorten
Skövde beror det bland annat på att elevantalet är
det stora problemet som dimensionerar. I modellorten
Karlstad är resultaten liknande. På andra ställen
kan andra resultat erhållas. Tröskeleffekter kan
i speciella fall uppträda.

Betydligt viktigare är en riktig och enhetlig tillämp-
ning av reglerna och en noggrann planering. För att
kunna göra en bedömning av konsekvenser av förändringar
krävs detaljkunskaper om hur trafikeringen sker "exakt".

När förändringar genomförs är det viktigt att kunna
ta fram ett underlag för hur standarden blir för
olika elever. På så vis får man ett underlag där
man kan peka på att en stor del har fått förbättringar
när någon/några klagar, och också kan peka på att
det finns elever som har liknande eller sämre situation.

Det finns dock ett undantag där regler/normer kan
vara av betydelse; Väntetider. Väntetider kan vara
mycket intressanta för att få ner fordonsantalet.
Man bör undvika stränga regler mot väntetider. En
variant kan vara att tillåta byten och Väntetider,
men sträva efter att göra dem mindre påfrestande.
Med schematekniska åtgärder kan man reducera väntetiden.

Följande figur Visar hur olika tillåtna Väntetider
påverkar kostnaden i ett rektorsområde i den ena
modellorten.
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Figur 2.2 Olika väntetiders inverkan på skolskjuts-
kostnaden. '

I testomrádet blir kostnaden 35% högre för max 10
minuters Väntetid för samtliga stadier, jämfört med
35 minuter för samtliga stadier. Orsaken till kostnads-
skillnaden kan illustreras med figur 2.3.

4 fordon nu 2 fordon
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Figur 2.3 Exempel på fordonsbehov utan (t.v.) och
med (t.h.) utnyttjande av Väntetid.
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I exemplet erfordras 4 turer för att täcka området
kring skolan. Om väntetid vid skolanej tillåts måste
turerna utföras samtidigt av 4 fordon. Om eleverna
får ha väntetid i skolan kan istället 2 fordon utföra
2 turer var. Kapitalkostnaden för resterande 2 fordon
sparas alltså.

2.9 Samordning mellan linjetrafik och Skolskjutsar

Samordning mellan linjetrafik och Skolskjutsar kan
ske på fyra principiella sätt:

I) Skolelever åker med befintliga linjetrafikturer.

II) Linjetrafikfordon utnyttjas för skolturer
utöver ordinarie linjetrafik.

III) Särskilda skolskjutsturer med ledig kapacitet
öppnas för allmänheten.

IV) Särskilda skolskjutsfordon utnyttjas för linje-
trafik utöver de rena skoluppdragen.

Även om samordning är angelägen för ett Optimalt
resursutnyttjande, är den ofta svår att genomföra
i praktiken. Formalia som koncessioner och trafik-
tillstånd förhindrar. Betalnings- och upphandlings-
former, liksom traditioner, medför att naturliga
drivkrafter för samordning ofta saknas.

Situationen ljusnar dock, bland annat genom länstrafik-
bolagens tillkomst där ansvaret för trafiken i ett
län samlas på färre händer. I andra KTB/TFB-projekt
specialstuderas frågor kring koncessioner m m.

För att få naturliga drivkrafter till ett gott resurs-
utnyttjande är det viktigt att man strävar efter
att få lägsta samhällskostnad för trafiken. Det är
här viktigt att taxor och upphandlingsformer speglar
den verkliga trafikkostnaden, och på rätt sätt följer
denna vid förändringar i trafiken. Svenska Kommunför-
bundets arbete med taxerekommendationer för skolskjut-
sar har hittills varit steg i rätt riktning. Om taxan
avspeglar de tre kostnadsslagen kapitalkostnad, förar-
kostnad och rullkostnad blir strävan att hålla nere
antalet fordon, och utnyttja dessa fordon väl.

 

2.10 Praktiska råd i planeringen

Några sammanfattande praktiska råd i planeringen
är:

- Avsätt tillräckliga resurser för planeringen.
pSe det som en process med kunskapsuppbyggnad
som på sikt ger resultat.
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a Skapa en organisation som fungerar såväl for-
mellt som informellt. Klara ut ansvarsområden,
samarbetsformer och beslutsgångar. Det viktiga
är inte var något görs, utan vem_som gör det
och hur det görs. Personerna skall ha rätt
kompetens, kunna samarbeta, ha eller kunna
skapa de rätta kontakterna samt kunna genomföra
lösningen.

- Se till att inblandade parter lär sig tala
samma språk. Speciellt viktigt är detta vid
tal om kostnader. Menar man t ex den verkliga
kostnaden (= samhällskostnaden), eller något
belopp som uppstår på ett visst konto efter
någon speciell fördelningsprincip.

 

 

- Ha mycket god framförhållning. Det behövs
om förändringar skall genomföras.

w Försök skaffa vettiga administrativarutiner,
gärna så att alla som arbetar använder likartade
metoder, och åtminstone lämnar ifrån sig informa-
tion som ser likadan ut, annars försvåras
sammanställningar m m. Det är viktigt att
följa samma tidplan.

2.11 Trafikfarlig väg/Trafiksäkerhet

 

Slutligen några ord om trafikfarlig väg och trafiksäker-
het, som ju diskuteras alltmer. För att kunna hantera
dessa frågor i planeringen är det väsentligt att
vara rimlig och rättvis, samt att ha en metodik. Ett
förslag är följande:

Hantera alla trafiksäkerhetsärenden i kommunens trafik-
nämnd och/eller skolstyrelse. Behandla då inte normalt
enskilda ärenden. Börja med genomgång av kommunens
hela vägnät. Bestäm i trafiknämnden vilka vägar/punkter
som skall klassas som trafikfarliga, och vad som
där skall gälla. Genomför skolskjutsplaneringen i
enlighet med dessa undantagsregler och övriga normala
regler. Om någon förälder tar upp trafiksäkerhets-
aspekten för något barn behandlas detta i Skolstyrelsen
efter yttrande av trafiknämnden.

Följande utfall kan tänkas:

- Beaktas ej.

n Det §5_trafikfarligt och vägavsnittet/punkten
klassas som trafikfarligt i fortsättningen.

- Man klassificerar inte om vägavsnittet/punkten,
men ger dispens för eleven pga personlig indi-
viduell hänsyn (t ex medicinska skäl).
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