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REFERAT

I rapporten redovisas behovet av trafikstudier för
uppföljning och utvärdering av en drivmedelsranso-
nering. Vidare behandlas förutsättningar och be-
gränsningar för olika undersökningsmetoder. Slut-
ligen skissas ett förslag till trafikstudier inne-
fattande trafikräkningar, hastighetsmätningar och
resvaneundersökningar.
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II

SAMMANFATTNING

A. Uppdraget

Dåvarande transportnämnden (TN)l) har gett statens

väg- och trafikinstitut (VTI) i uppdrag att utreda
behovet av uppföljningsstudier i samband med att man
inför en drivmedelsransonering samt föreslå lämplig
utformning och inriktning på dessa uppföljningsstudier.
Uppdraget har begränsats till "trafikmässiga" uppfölj-
ningsstudier.

Eftersom tillgängliga tids- och resursramar varit
mycket snäva har ambitionen varit

"att med utgångspunkt i tidigare utredningar
och rapporter föreslå trafikstudier som
bedöms som rimliga med hänsyn.till informa-
tionsbehov och kostnader".

Innehållet i denna promemoria skall således uppfattas
som en idéskiss, sommåste bli föremål för ytterligare
prövning och utredning, varvid berörda myndigheter får
tillfälle att kommentera förslaget.

Vi har valt följande uppläggning för vår utredning.

o I kapitel 2 och 4 redovisas de mål och
förutsättningar, som antas gälla för en
drivmedelsransonering. Vidare diskuteras
några hypoteser rörande bilisternas beteen-
den vid en ransonering.

o I kapitel 3 behandlas motiven för uppföljnings-
studier.

o Mot bakgrund av vad som sägs i kapitel 3
och 4 behandlas informationsbehovet - och
därmed tänkbara undersökningsvariabler - i
kapitel 5. Förslag till uppföljningsstudier
lämnas i kapitel 6.

0 Till sist - i kapitel 7 - föreslås ett ar-
betsprogram för att säkerställa förverkligan-
det av uppföljningsstudierna.

 

1) Efter 1 januari 1980, Transportrådet (TPR)
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III

B. Mål och förutsättningar för en drivmedelsransonering

 

Vid sidan av själva sparmålet - t ex 20 % lägre driv-
medelsförbrukning - är det övergripande målet att
samhället skall fungera sånormalt som möjligt. Detta
innebär att i första hand full sysselsättning och
produktion eftersträvas.

Kravet på full sysselsättning och oförändrad produktion
innebär att transporter i samband med arbete ajlproduktion
måste prioriteras framför sådana transporter, som gäller
individens fritid och bekvämlighet.

Till bilden hör också kravet på "fördelningspolitisk
rättvisa". Detta innebär bl a att man bör beakta möjlig-
heterna till alternativa färdmedel. Kan en bilist åka
buss i stället för bil, så är hans behovssituation troli-
gen en annan jämfört med boende i glesbygdsområden.

Inom ramen för en given ranson avgör individen själv,
hur en lägre bränsleförbrukning skall åstadkommas.
Exempelvis övergång från bil till buss, ändrat körbeteende
(mjukare körning, lägre hastighet), ekonomitrimmning
av bilen, samåkning.

C. Nyttan av uppföljningsstudier

 

Det främsta syftet med uppföljningsstudier är att redu-
cera den osäkerhet som råder kring beslut beträffande
konsumtionsdämpande åtgärder t ex

- osäkerhet om dels sambandet mellan olika åtgärder
och de mål som eftersträvas, dels huruvida det efter-
strävade sparmålet uppnås.

 

- osäkerhet om en åtgärds effektivitet jämfört med andra
alternativ för att nå samma mål

- osäkerhet om en åtgärd medför icke avsedda effekter.

Tillgången på information om uppnådda resultat och
effekter är av avgörande betydelse för beslut rörande ett
bibehållande eller en omprövning av en drivmedelsranso-
nering.

Ett ytterligare skäl till att göra uppföljningsstudier
är att det krävs objektiv information till allmänheten
angående ransoneringseffekter för att hålla motivationen
uppe.
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IV;

D. Övriga omständigheter som inverkar på valet av
uppföljningsvariabler och uppläggningen av en undersökning

gehgv_av_för§data. Det ligger i sakens natur att en
uppföljning innebär en jämförelse av förhållanden före
och efter det att rmäxmerhnen trätt i kraft. Konsekven-
sen av detta är, att man redan i dagsläget måste genom-
föra vissa trafikstudier för att ha tillgång till er-
forderliga föredata oavsett när en ransonering kan komma
att införas.

åsägy-är_êaêää_rs§2l2ê§:séeyisales- Det är - med hänsYn
till Vad som sagts under punkten B ovan - önskvärt
att beslutsfattarna får snabb information om effekterna av
ransoneringen. Detta krav innebär att såväl insamling
som bearbetning av data måste kunna ske inom en begränsad
period - en månad eller kortare. Det är dock helt klart
att man inte kan förena kraven på en allsidig konsekvens-
beskrivning med snabb redovisning. Skälen härför är
både ekonomiska och undersökningstekniska.

Bêâêgâêälêg§2§El§ê§§§-lä§9ê- Förmodligen pâverkas indi-
videns resvanor och företagens transporter i högre grad
vid erxlång (och ev mer restriktiv) ransonering än vid

en kortvarig ransonering. Därmed torde också informa-
tionsbehovet vara större i det förra fallet än i det senare.

E. Informationsbehov -uppföljningsvariabler

I detta meddelande behandlas enbart behovet av uppfölj-
ningsstudier beträffande persontransportarbetet. Vår
.bedömning är att drivmedelsransoneringens effekter kan
fångas upp på ett tillfredsställande sätt med följande
tre metoder.

o grafikräkningar. Antalsräkning av fordon ger
en god bild av trafikarbetets förändringar och
speglar effekter av "övergång från bil till
kollektivt färdmedel" samt "avstå från att resa
med bil". Mätningar aV'anzdet.personer per bil
ger förändringar i samåkningsgraden.

o gastighetsmätningar. Via det "starka" sambandet
mellan hastighet och energiförbrukning erhålles
en god indikation på spareffekter via ändrat
kör/hastighetsbeteende.

o Besyaneunderêökningar. Ger underlag för bedömning
av hur "individen" tvingas ändra sina resvanor
och därmed en uppfattning om "substituteringsmöj-
ligheter bil-kollektivt", "individuella uppoff-
ringar" etc.

Ovanstående tre metoder kompletterar varandra i informa-

tionshänseende. Trafik- och hastighetsmätningar är - re-

lativt sett - lätta att genomföra och ger en snabb indi-

kation på huruvida Sparmålet kommer att nås. Å andra
sidan ger de, i motsats till resvaneundersökningar, små

möjligheter att analysera och "förklara" förändringarnas

storlek.



.V

I kapitel 6 diskuteras mer utförligt olika undersöknings-
variabler, definitions- och avgränsningsfrågor. På
'detta område krävs ytterligare diskussioner med avnämar-
sidan, innan man kan bestämma dessa variabler.

F. 'Undersökningsmetoder och kostnader.

grafikräkningar. När det gäller det statliga vägnätet
så har vägverket redan ett räknesystem med 80 fasta
räknepunkter fördelade över hela landet. I dessa punkter
sker helårsräkning av trafiken - antal axelpar -med
hjälp av speciella räknemaskiner. Vägverket har sedan
flera år en fast organisation för att genomföra dessa
räkningar. På det kommunala vägnätet sker också årligen
antalsräkningar av trafiken. Omfattningen av kommunernas
trafikräkningar varierar från ort till ort. Förmodligen
behövs vissa kompletterande insatser för att tätorts-
räkningarna skall ge samma information som Vägverkets
antalsräkningar.

Under förutsättning att VV inte ändrar sina verksamhets-
planer så krävs vissa ytterligare kostnader för att samla
in fältdata. Förmodligen krävs medelför att komplettera
nuvarande bearbetnings- och redovisningsrutiner.

äastighetsmäpningar. Systematiska hastighetsmätningar för
att följa utvecklingen på riksnivå och lokal nivå har
inte skett i Sverige. VTI har under årens lopp utfört
flera mätningar på landsbygdsvägnätet inom ramen för olika
uppdragsprojekt. Under budgetåret 1979/80 sker mätningar
av VTI på olika platser inom en mindre region (4 län).
Dessa mätningar bör vara tillräckligt omfattande för att
man skall kunna säkerställa förändringar av hastighets-
nivå på landsbygdsvägar, därest förändringen uppgår till
minst ett par kilometer i timmen. När det gäller tätorts-
trafik, så finns det f n inget program för "systematiska
hastighetsmätningar". 'Kostnader svåra att ange pga osäker-
het om lämplig ambitionsnivå.

Enligt vår uppfattning krävs en insats om cirka 500 000
per år för att mäta trafikens hastighet på landsbygd och
i tätort. Utgiftsmässigt blir beloppet lägre, därest
väghållarna ställer-personal till förfogande. Enligt
vår uppfattning finns det fler intressenter än TPR, som
kan tänkas finansiera dessa hastighetsmätningar.

Besvaneundersökningar. I avsnitt 6.3 redovisas olika
undersökningsmetoder. Vi föreslår att man begränsar en
eventuell studie till intervjuer vid några av Svensk Bil-
provnings stationer. Visserligen når manendast en be-
gränsad del av den-totala trafikantpopulationen, men å
andra sidan utgör bilägarna den mest intressanta gruppen.

SCB har skattat kostnaden för en intervjuomgång till
75-150 kkr.
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VI

G. Verkställighetsplan

Eftersonldetta meddelande utarbetats under knapp tid så
har berörda intressenter inte haft tillfälle att i till-
'räcklig utsträckning penetrera aktuella frågor. Under
ledning av transportrådet bör en arbetsgrupp tillsättas
med uppgift att pröva de i denna promemoria framförda
förslagen. Gruppen bör vidare svara för att planerings-
och förberedelsearbetet drivs vidare, så att man får en
tillfredsställande fakta- och kunskapsberedskap inför en
eventuell drivmedelsransonering. Det är särskilt viktigt
att man klarar ut ansvars- och finansieringsfrågorna.
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l. UPPDRAGET

Transportrådet (TPR) har inom en särskild arbetsgrupp
som består av representanter från olika myndigheter
inom transport- och energiområdet (vägverket, VTI, SIND)
samt ett antal konsulter, bl a diskuterat de uppfölj-
ningsproblem som föreligger vid en drivmedelsransonering.

För att sammanställa och dokumentera behovet av uppfölj-
ning gav Transportrådet VTI i uppdrag att utarbeta för-
slag till utformning och genomförande av system för dels
hastighetsmätningar, dels trafikräkningar, dels resvane-
undersökningar i samband med drivmedelsransonering.
Utredningstiden har varit mycket kort.

Föreliggande rapport utgör slutrapport inom ramen för
nämnda uppdrag. Institutet har haft samråd med vägverket
och statistiska centralbyrån (SCB).

Denna rapport skall ses som en idéskiss inför fortsatta
diskussioner, där eventuella genomföranden av här an-
givna förslag till uppföljningssystem åligger olika berör-
da myndigheter och där Transportrådet har ett samordnande
huvudansvar.

Rapporten inleds med en kort allmän redovisning av ranso-
neringsproblematikens övergripande mål samt vilka fakto-
rer som påverkar drivmedelsförbrukningen (kapitel 2).
Med utgångspunkt från denna diskussion behandlas behovet
av uppföljningsstudier och vilka faktorer som inverkar
på möjligheterna att genomföra uppföljningar (kapitel 3
och 4). De metoder och data som erfordras i en uppfölj-
ningsstudie behandlas i kapitlen 5 och 6. Rapporten av-
slutas med förslag till åtgärder beträffande genomföran-
det av uppföljningar (kapitel 7).
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2. VARFÖR BEHÖVS EN DRIVMEDELSRANSONERING?
MÅL OCH MEDEL

2.1 Inledning

 

Sedan energikrisen och den ransonering som genomfördes
under några veckor 1974 har det utföfts en lång rad ut-
redningar kring energiproblematiken. ) I samtliga har det
konstaterats att i det högindustrialiserade samhälle som
Sverige idag är, har tillgången till olja som energirå-
vara blivit ett livsvillkor. Oljan som behövs i rikliga
kvantiteter har hittills även varit en förhållandevis
billig energikälla. Råvaran utvinnes dock till stor del
i länder med ett instabilt politiskt klimat och distribu-
tionen sker dessutom via utländska bolag. Sveriges be-
roende aV'oLkm kan därför konstateras vara stort samtidigt
som produktionen ligger_utanför landets kontroll.

Sverigeâü ett av världens mest oljeberoende länder och
detta kan leda till allvarliga följder för samhällsekono-
min om oljetillförseln störs genom att oljan används som
politiskt eller ekonomiskt vapen.

Transportsektorn är särskilt utsatt i ett krisläge. Energi-
förbrukningen i denna sektor utgörs till helt övervägande
del av petroleumprodukter medan endast några få procent
utgörs av elenergi.

 

1) Större statliga utredningar (SOU) som behandlat energi-

problemen har under senare år bl a varit följande:

SOU 1975:60-61 Energiberedskap för kristid (EBU)

SOU 1975:57-62 Energi - program för forskning, utveckling
demonstration, EFUD 78

SOU 1978:57-62 Energi. Betänkanden från energikommissionen

Av departementsskrifter och liknande utredningar av fack-
organ kan bl a nämnas:

EPA-2000. Delegationen för energiforskning 1977

Energibesparingar inom transportsektorn. Ds K 1977:12.
Kommunikationsdepartementet

Energieffektiviteten för person- och godstransporter i
Sverige. TFD 1979:1

Transportnämnden har bl a publicerat (eller ska publicera):

Trafikplanering för energikris. Spridning av arbetstider
i större tätorter. 1978 -

Trafikplanering för energikris - en översikt - 1979

När bensinen måste ransoneras. 1980

VTI har bl a publicerat

Bensinransoneringens effekt på resvanor. VTI-rapport nr 64.
1975

Utveckling av transportstatistik för beredskapsåtgärder
inom området väg- och gatutrafik. VTI-rapport nr 75. 1976

Möjliga bränslebesParingar med befintliga personbilar.

VTI-rapport nr 157. 1978



Transporterna förbrukar ca 30 % av de totala petroleum-
produkterna och ca 70 % av denna förbrukning faller på
landsvägstrafiken. Personbilarna svarar för ca 51 % av
den totala konsumtionen och lastbilarna för 16 %.

Landsvägstrafikens totala energiförbrukning har dessutom
ökat med ca 3,5 % per år 1970-79 och ca 75 % av denna ök-
ning kan hänföras till personbilarna. Efter oljekrisen
1974 kan dock ett avbrott skönjas i personbilarnas förbruk-
ning och ökningen efter 1974 har legat på drygt 2 %L

2.2 Olika mål vid en ransonering l)

 

Det övergripande målet vid en fredskrisransonering är
att samhället skall fungera så normalt som möjligt.
Detta innebär att full sysselsättning och produktion efter-
strävas. Även konsumtionen bör därvid hållas på en så
hög nivå som möjligt med de begränsade resurser som finns
tillgängliga.

Eftersom man i en ransoneringssituation inte kan prioritera
oljetillförseln till vissa sektorer, som t ex kan ske vid
krig, gör detta att ransoneringsproblematiken är betydligt
svårare. Det går inte att göra några drastiska nedskär-
ningar i vissa branscher utan det gäller istället att för-
dela bränsletillgången så rättvist som möjligt och försöka
spara drivmedel i största möjliga utsträckning. Detta måste
också anses vara en övergripande målsättning. Detta måste
också anses vara en övergripande målsättning vid genomför-
andet av en ransonering.

Syssesättningsmålet innebär för transportsektorn att resor
till och från arbetet måste prioriteras liksom olika trans-
porter som har direkt anknytning till produktionSprocessen.
Service- och fritidsresor kommer däremot att tillhöra den
kategori som blir föremål för besparingar genom att en ned-
skärning av drivmedel för dessa resor kommer att göras.

Längre ransoneringsperioder kan dock ge återverkningar på
konsumtionen, eftersom denna är beroende av resmöjligheter-
na. På sikt kommer därigenom även sysselsättningen att
påverkas då även denna är beroende av konsumtionen.

 

1) Uppgifter och diskussion i detta kapitel bygger till
stor del på vad som sägs i transportrådets publikation
"NärtensnEXLmåste ransoneras" (koncept 1980).
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2.3 Olika möjligheter att påverka drivmedelsför-
brukningen

 
 

Frågan om vilken typ av åtgärd eller kombination av åt-
gärder som leder till den största besparingen samtidigt

som sysselsättnings- och rättvisemål upprätthålls är av
största betydelse. Det finns flera olika vägar att uppnå
en lägre bränsleförbrukning. Energiberedskapsutredningen
(EBU, SOU 1975:60-61) diskuterade bl a för- och nackdelar
med vissa åtgärder såsom <

- drivmedelsransonering
- konsumtionsdämpande krisavgifter
- hastighetsbegränsning till 70 km/h
- helgtrafikförbud lördag-söndag
- söndagskörförbud
- annan typ av dagtrafikförbud t ex valfri dag
- räjongbegränsningar
- begränsningar i stadstrafiken
- bensinstationsstängningar
- kvoter i handelsledet
- ökad energieffektivitet hos motorfordon genom ekonomi-

trimning, mjukare körsätt etc.

Nästan alla besparingsåtgärder för drivmedelskonsumtionen
har en gemensam nämnare i det att man vill påverka person-
transportarbetet på olika sätt. Vissa åtgärder inriktar
sig på en omfördelning av trafikarbetet till energisnålare
färdmedel under det att andra åtgärder avser att minska
trafikarbetet genom att eliminera "onödiga" resor. För de
flesta åtgärder gäller en kombination av dessa avsikter.
Åtgärden "hastighetsbegränsning" skiljer sig från de övriga.
Dess avsikt är främst att omfördela trafikarbetet till.has-
tigheter som kräver mindre energi per mil. Uppdelning på
fler typer av färdmedel är nödvändig för attbelysa andra
- sekundära - konsekvenser av åtgärden.

För individen gäller att han kan påverka sina egna trans-
porter,och därmed sin konsumtion av drivmedel, på olika
sätt. Ändrat körbeteende, t ex lägre hastighetsnivå eller
mjukare körsätt, sänker bränsleförbrukningen. Individen
kan förbättra sin bränsleeffektivitet (se t ex VTI-rapport
nr 157) och därigenom kunna köra längre sträckor på en given
mängd drivmedel genom att bl a

- använda stålradialdäck
- ekonomitrimma bilen
- montering av vissa typer av spoilers
- montering av termostatkylda fläktar
- undvika körning med husvagn, släpvagn eller dylikt
- sänkning av hastigheten (på högsta växeln)
- effektivare körsätt

Även samhället kan på olika sätt höja energieffektiviteten
genom att bl a

- bedriva sparkampanjer
- stödja och organisera samåkning (car-pooling)

'vr-IH_ -Dwnñggç -suv-xp. '1 AP



- optimera signalregleringssystem i tätorter
- förbättra kollektivtrafikstandarden/öka utnyttjandet

av kollektivtrafiken

En drivmedelsransonering syftar till att minska förbruk-
ningen med en viss storlek. Ett sådant sparmål kan ses
som den eftersträvade sänkningen av den bränsleförbrukning,
som skulle ha skett därest inga speciella åtgärder vidtages.
En minskning via en ransonering kan uppnås på flera olika
sätt. Om det för samhället är av stor vikt att minska för-
brukningen med t ex 20 %, så kan detta nås genom att exempel-
vis kombinera en standardransonering med en behovsransone-
ring. Detta innebär att varje bil tilldelas en standard-
ranson av en viss storlek. En sådan ranson är lika för alla
och står i proportion till den totala genomsnittliga sträck-
an samtliga bilister kör permånad. Efter särskild behovs-
prövning kan ytterligare drivmedel fås. Syftet med en stan-
dardranson är att den skall skapa en tidsbuffert inför be-
hovsprövningen, samtidigt som den ger möjligheter att ut-
föra vissa resorsom inte ryms inom ramen för en behovs-
tilldelning. Genom behovstilldelningar som således år före-
mål för individuell prövning rättas därefter olika snedheter
till i systemet, t ex för nyttotrafik och resor där kollek-
tiva färdmedel inte kan utnyttjas.
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3. VARFÖR BEHÖVS UPPFÖLJNINGSSTUDIER VID EN DRIVMEDELS-
RANSONERING?

3.1 Allmänna synpunkter

 

Ett viktigt syfte med uppföljningsstudier är att reducera
den osäkerhet som råder kring politiska beslut kring ran-
soneringar. Som exempel på olika slag av osäkerhet hör

- osäkerhet om sambandet mellan olika ransoneringsformer
och de mål som eftersträvas,

- osäkerhet om en ransoneringstyps effektivitet jämfört
med andra alternativ för att nå samma mål,

- osäkerhet om en ransonering medför icke-avsedda effekter,

- osäkerhet om en ransonering innebär dubbelarbete, över-
lappningar i förhållande till andra regleringsformer
eller onödig administration.

Tillgången på information om uppnådda resultat och effek-
ter är avgörande betydelse för möjligheterna att ompröva
en ransoneringsåtgärd. De data som således behövs för att
ge en tillfredsställande uppföljning av en drivmedels-
ransonering kan vara av många olika slag. Det är främst
inom följande områden man behöver göra uppföljningar och
utvärderingar.

l. Ransoneringssystemet. Vilken är allmänhetens inställning
till systemet och tilldelade ransoner. Kan administra-
tionen av ransoneringen förbättras. Vilka besparingar
har uppnåtts etc.

2. Effekter på näringslivet. Ransoneringens effekter på
transporter, sysselsättning, ekonomi etc.

3. Kollektivtrafiken. Hur fungerar kollektivtrafiken med
avseende på kapacitetsutnyttjande, standard, resurser
m m.

4. Resvanor. Ändrade resvanor och attityder p g a ransone-
ringen. Kan några bestående effekter utskiljas vad be-
träffar resvanorna etc.

De områden som främst berör Transportrådet är punkterna
l, 3 och 4. Dessa berör ransoneringssystemet och dess di-
rekta effekter på trafikanternas resvanor då en kortran-
sonering införs.
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Vi vet att lägre bränsleförbrukning kan fås genom bl a min-
skat trafikarbete och/eller sänkta hastigheter. Antag att
en ransonering införs med ett visst sparmål. Antag vidare
att man efter en tid kan konstatera att denna ransonering
enbart medfört ett minskat trafikarbete, men inte i en sådan
utsträckning att det uppsatta sparmålet nås. I detta läge
kan det finnas anledning för myndigheterna att söka påverka
hastighetsbeteende vid sidan av den inverkan man fått via
trafikarbetets förändring. Om spareffekten däremot erhålles
främst genom ändrat hastighets- och körbeteende, så bör
ansvariga myndigheter fråga sig om man ansträngt sig till-
räckligt för att påverka personbilarnas trafikarbete, t ex

genom bättre kollektiva transporter. Det är således viktigt

att veta hur en spareffekt uppnås för att man skall kunna
sätta in kompletterande åtgärder för att uppnå sparmålet.

Diskussionen i det föregående pekar på betydelsen av att man
i förväg formulerar hypoteser om hur en ransonering kan an-
tas påverka bilisternas beteende. Formuleringen av dessa
hypoteser är en god grund för val av relevanta uppfölj-
ningsvariabler. Uppföljningsvariabler som således skall
kunna ge nödvändig information om vilka åtgärder som bör
sättas in därest man inte uppnår avsedda sparmål.

3.2 Specifika synpunkter på nyttan av en utvärdering
av en drivmedelsransonering

Om en ransonering införs är det nödvändigt att följa upp
dels att den haft åsyftad effekt - att sänka bränsleför-
brukningen -,dels att kontrollera att oönskade bieffekter
inte uppstår t ex vad beträffar industrins transporter.
Vidare är det angeläget att ha ett grepp om de uppoffringar/
olägenheter som drabbar trafikanterna direkt. Dessutom bör
en uppföljning ge ytterligare underlag för nya beslut, t ex
kompletterande åtgärder utöver ransonering eller införandet
av restriktivare ransonering. Vid längre ransonerings-
perioder uppkommer dessutom frågan om man systematiskt måste
följa upp fusk och missbruk. Ett ytterligare skäl till att
göra uppföljningsstudier är att det förmodligen är betyd-
elsefullt att hålla allmänheten kontinuerligt informerad
om att ransoneringen har avsedd effekt för att håll motiva-
tionen uppe.

Man kan fråga sig om det är tillräckligt att uppföljnings-
studierna enbart skall mäta effekter på bränsleförbrukningen
utan att närmare gå in på varför förändringen sker. Om upp-
ställda sparmål uppnås så är det kanske tillfyllest att en-
bart konstatera detta, men den intressanta frågan gäller väl
den situation, då man inte når fram till målet. Ta t ex
parallellen med läkaren och ahns patient. Om patienten är
sjuk, så torde varken han eller läkaren bli särskilt klokare
av att proven enbart avslöjar att han är sjuk. Självfallet
är det önskvärt att proven pekar på sjukdomsorsakerna och
därmed på lämpliga mediciner. Fortlöpande kontroller kan
också vara viktiga för att utröna huruvida en given medi-
cinering leder till oönskade bieffekter. Denna tankegång
utvecklas närmare i det följande.



Ett ändrat körbeteende - t ex lägre hastighetsnivå, mjukare
körsätt - har en sparpotential på 10-20 %. Dvs en spar-
potential som är jämförbar med den potential som ett lägre
trafikarbete erbjuder. En minskad energiförbrukning inom
vägtrafiken kan således erhållas genom en kombination av
dels färre fordonskilometer, dels ändrat körbeteende. För

att därför kunna uttala sig om orsak och verkan av en viss
uppnådd spareffekt är det inte tillräckligt att förlita sig
till enbart en uppföljningsvariabel t ex trafikarbetet utan
denna behöver kompletteras med ytterligare information an-
gående bl a hastigheterna. Även andra uppföljningsvariabler
kan ge en bättre eller kompletterande bild dels över den
uppnådda spareffekten, dels om det finns ytterligare spar-
potentialer att ta ut. Sådana relativt lätt åtkomliga sta-
tistikvariabler som kan komplettera helhetsbilden är t ex

förändringen i antal bilägarebyten (samtliga kan ge indika-
tioner på ändrat körbeteende) förändringstendenser i för-
säkringsbolagens körsträckeklasser, kollektivtrafikresornas
utveckling. På lite sikt kan det även vara av intresse att
undersöka vilka åtgärder kommuner, landsting m fl har vid-
tagit för att underlätta kollektivtrafikåkande (inrättande
av kollektivtrafikfiler, stimulera och organsiera samåkning
etc).
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

De faktorer/förutsättningar som främst inverkar på upp-
följningsstudiernas innehåll och uppläggning, är följande

- informationsbehovet
- ransoneringsperiodens längd
- tillgång till föredata
- metodologiska frågor

4.1 Informationsbehovet

I kaptitel 3 redovisas skälen för att man behöver en ut-
värdering av en drivmedelsransonering. Detta anger i sin
tur behovet av informations-/uppföljningsdata. Sammanfatt-
ningsvis behövs data för att

- beräkna spareffekten
- kartlägga eventuella bieffekter
- ge underlag för nya beslut
- informera allmänheten.

Självfallet finns det en stark koppling mellan "behov"
och tillgängliga ekonomiska medel. Det fortsatta utred-
ningsarbetet får utvisa vad som kan vara en rimlig ambi-
tionsnivå för informationsbehovet.

4.2 Ransoneringsperiodens längd

Vad gäller ransoneringsperiodens längd inverkar denna på
valet av uppföljningsvariabler. Ingen kan ju i förväg för-
utsäga hur lång en ransoneringsperiod blir, men åtmin-
stone två saker kan konstateras. För det första - då ran-
soneringen varar en relativt sett kort period - måste upp-
följningsvariablerna vara lätt åtkomliga. Dvs insamling
och bearbetning av aktuella data måste ske snabbt. Antals-
räkning av bilar är ett exempel på en "lättåtkomlig" vari-
abel. För det andra är det säkert värdefullt om uppfölj-
ningsvariablerna därjämte kan avslöja hur exempelvis res-
vanorna förändras under det första ransoneringsskedet.
Kunskaper om dessa förändringar är säkerligen en nödvändig
grund för fortsatta beslut.

Den typ av regleringsåtgärd som diskuteras i denna PM är
drivmedelsransonering - främst i form av kortransonering.
Avsikten är därvid att dels så långt som möjligt överföra
viss del av bilars transportarbete till kollektiva färd-
medel, dels reducera sådant transportarbetet som kan be-
tecknas som "onödigt". Vilka resor som är "onödiga" be-
stämmes av hur stor spareffekt som eftersträvas. Driv-
medelsransonering innebär att varje fordon tilldelas en
månatlig standardranson, varefter ytterligare drivmedel
erhålles efter behovsprövning.
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Korta ransoneringar - upp till 3-4 månader - är troligtvis
effektivare än längre- Vid längre ransoneringsperioder är
utsikterna större att det skall uppstå olika bieffekter,
t ex "organiserande av en svart marknad" på bensin. Vid
den hastighetsbegränsning som infördes juni-augusti 1979
till 90 km/tim på tidigare 110 km/tim kunde VTI konstatera
genom uppföljningsmätningar att begränsningen följdes över
förväntan (till Viss del beroende på semesterperiod med
mindre stress och mer trängsel på vägarna). När hastig-
hetsbegränsningen sedan förlängdes med ytterligare 1 1/2
månad kunde noteras en markant höjning av hastigheterna.
Trafikanterna hade i viss mån "tröttnat" (inte minst med
tanke på den Opinion som massmedia ofta speglade mot de
små effekter som åtgärden hade på den totala drivmedelsför-
brukningen). Informationen om hastighetens betydelse etc
var av sådan karaktär att det dels var svårt att få en
överblick av effekterna, dels ibland motsägande vilket med-
förde svårigheter att få en bild av de fakta som förelåg
vad gäller sambandet mellan hastighet och energiförbrukning.

Längden på en ransoneringsperiod bör dock inte vara alltför
kort. Vid ransoneringen 1974 framgick av Vissa uppfölj-
ningsstudier (se bl a SOU 1975:61) att den korta ransone-
ringsperioden, som för många ej hann upplevas som en restrik-
tiv åtgärd p g a bl a viss "bensinförbrukning", av ett
flertal upplevdes som enbart ett slöseri av skattemedel ge-
nom upptryckning av blanketter, kort etc för ett antal
miljoner kr och som sedan makulerades innan de hunnit att
användas.

När det gäller att bestämma ransoneringsperiodens längd
anser Transportrådet följande faktorer vara de viktigaste
(se koncept till TPR-rapporten "När bensinen måste ran-
soneras"),

1. Den aktuella bristen och krisens varaktighet

2. Sambandet mellan ransoneringsperiodens längd och
standardransonens storlek

3. Trafikens struktur och resbehovens årsvariationer

Hur lång period man väljer har först och främst ett sam-
band med Sparmålet och hur bristen har uppstått. Om en
konstant brist i lagren har uppstått på grund av stör-
ningar i tillförseln bakåt i tiden kan man välja att ha
ett högre sparmål under en kortare period eller ett lägre*
sparmål under en längre period. Om det däremot är så att
man är inne i eller kan förutse ett kontinuerligt bort-
fall i tillförseln framåt i tiden som man inte vet när
den upphör blir ransoneringsmålet lika stort som bortfallet.
Den enskilda ransoneringsperiodens längd har då ingen be-
tydelse ur försörjningssynpunkt.
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Med hänsyn till prognosmöjligheterna och att ett beslut
om en ransonering alltid är ett beslut under risk och osäker*
het borde ransoneringsperioden vara så kort som möjligt.
En för kort period kan dock medföra att individer, företag
och myndigheter inte kan planera och genomföra de nödvändiga
omställningar som en ransonering innebär. '

Med hänsyn till personbilstrafikens årsvariationer bör ran-
soneringsperioderna indelas i följande 3-månadersperioder:

Månad Karakteristik

dec, jan, feb Trafik på låg och relativt konstant nivå.
Stor andel behovstilldelning och liten andel
'fritidsresor.

mars, apr, Trafiken på normal och successivt ökande nivå.
maj ökande andel fritidsresande.

juni, juli, Trafiken på hög nivå med extrem topp i juli.
aug Stor andel fritidsresor och liten andel be-

hovstilldelning.

sept, okt, Trafik på normal och successivt minskande nivå.
nov Minskande andel fritidsresor.

Sammanfattningsvis är tremånadersperioder med ovan nämnda
indelning att föredra ur ransoneringsteknisk synvinkel.
Olika förhållanden kan dock leda att man måste använda
andra ransoneringsperioder i en given krissituation.

4.3 Tillgång till föredata

 

Beträffande tillgång till "föredata" är det av stor vikt
att sådana finns för att kunna göra jämförelser. Om inga
"föredata" föreligger måste sådana insamlas före en ran-
sonerings införande om meningsfulla uppföljningar skall
kunna utföras. Detta kan dock vara förenat med stora
svårigheter, eftersom tiden från beslut om en ransonering
till dess ikraftträdande kan vara kort. Tillgången till
"föredata" måste därför betraktas som en betydelsefull del
i den beredskap som bör hållas inför risken att råka in i
en krissituation.

 

Att ha tillgängliga "föredata" är också nödvändigt när
det gäller att tillgodose behovet av en snabb resultat-
redovisning. Om "föredata" finns tillsammans med en pla-
nering av hur en resultatredovisning skall se ut innebär
detta att bearbetningen av insamlade data kan snabbas upp.

Det nämnda är också starkt sammankopplat med de metodolo-
giska frågorna. Om en mer eller mindre rutinerad plane-
ring och insamling finns av "föredata". så undvikes de ofta
svåra metodologiska frågor som kan uppstå när det gäller
att göra jämförelser över tiden. Att genomgående tillämpa
samma urvalsprinciper och insamlingsmetoder av data ger
en större tillförlitlighet och precision för att utvärdera

effekterna av en ransonering.

\7'T1T MF'TWTTFT'T.A1\TT\F' .Ich
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4.4 V Metodologiska frågor

Någon fördjupad analys av metodfrågorna har inte varit
möjlig inom ramen för detta arbete. De metodologiska
frågorna blir en Viktig del i det fortsatta arbetet.
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5. ERFORDERLIGA METODER OCH TRAFIKDATA I EN

UPPFÖLJNINGSSTUDIE

5.1 Allmänt

Den transportstatistik som är nödvändig för att göra
uppföljningsstudier är i stort sett endast relaterad
till persontransportarbetet och körbeteendet. Insam-
lingsmetoderna bestäms, vid sidan av själva informations-
behovet, främst av ransoneringsperiodens längd och behovet
av snabb resultatredovisning.

Är ransoneringsperiodens längd mycket kort - t ex en
månad - är det tveksamt om det är meningsfullt eller ens
möjligt att göra uppföljningar. Stora krav på en hög
planeringsberedskap föreligger i detta fall. Vissa typer
av uppföljningsstudier går troligtvis inte att genomföra,
t ex resvaneundersökningar.

När det gäller krav på en snabb resultatredovisning kan
konstateras att snabbheten ökar i takt med den planerings-
beredskap som föreligger.

5.2 Underlagsdata rörande trafik för uppföljning
en en ransonering

 

Beträffande möjligheterna att göra uppföljningar av en
ransonering är dessa, som tidigare nämnts, starkt beroende
av hur noggranna förberedelser som har gjorts samt hur lång
ransoneringsperioden blir.

Tillfredställande uppföljning av en drivmedelsransonering
kan enligt vår bedömning i princip göras enligt följande
tre metoder

- hastighetsmätningar ' (se avsnitt 6.1)
- trafikräkningar (se avsnitt 6.2)
- resvaneundersökningar (se avsnitt 6.3)

Antalsräkning av trafik är en viktig uppföljningsvariabel.
-Denna utgör en indikator på om eventuella spareffekter före-
ligger. Om sparmålet varierar inom intervallet 10-30 %,
så torde det därför vara rimligt att anta, att en minskning
av trafikarbetet med motsvarande storleksordning i princip
skulle ge avsedd effekt. Antalsräkningar kan kompletteras
med undersökningar om beläggningsgraden i personbilar för
att mäta samåkningsfrekvenser samt resanderäkningar från
individuell till kollektiv trafik.

För antalsräkning i trafik och beräkning av transportarbe-
tet har vägverket numera ett räknesystem med 80 fasta
mätpunkter fördelade över hela landet. Detta kan således
utnyttjas med mycket kort varsel.

När det gäller hastighetsmätningar har VTI vissa resurser
som dock inte är av sådan storlek som Vägverkets beträff-
ande trafikräkningar. Här får man arbeta med mindre stick-
provsmätningar, som ändå kan ge en relativt god bild av
läget.
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7 Det stora problemet är att det med VTIs relativt små
resurser (såväl personellt som utrustningsmässigt) kan
vara svårt att med kort varsel utföra planering och genom-
förande av mätningar. Eftersom VTI inte gör kontinuerliga
mätningar skulle på sikt ett sådant system behöva byggas
upp för att därigenom skapa en beredskap i form av baskun-
skaper ("före-data") om hastighetsbeteendet som sedan skulle
kunna utnyttjas i "före- och efterstudier" vid t ex en

ransonering. Därvid skulle.man kunna hålla samma beredskap
som gäller för trafikräkningarna. * .

Genom resvaneundersökningar kan man kartlägga och analysera
resmönstret och resvanorna hos allmänheten och följa upp
förändringar i detta. Eftersom resvaneundersökningar ofta
utförs som hemintervjuer, så kan man få värdefull bakgrunds-
information, t ex tilldelning av extra bensin, tillgång till
alternativa färdmedel, svårigheter att klara ordinarie ar-
betsuppgifter. Denna typ av undersökningar kan ge svar på
om den övergripande ransoneringsmålsättningen om att syssel-
sättning och produktion skall fungera så bra som möjligt
samtidigt som drivmedel sparas. Detta avspeglar sig i res-
vaneundersökningens resultat genom att bl a få belyst de
möjligheter som finns att åka kollektivt. Detta beror natur-
ligtvis på var man bor. Kollektivtrafikens kapacitet be-

'gränsar i många fall möjligheterna att ta emot fler trafi-
kanter. På grundval av resvaneundersökningars.resultat kan
studeras vilka möjligheter som föreligger att öka kapacite-
ten genom insats av fler fordon, hur kapacitetsutnyttjandet
kan ökas genom bl a spridning av arbetstider i större tät-
orter, om samåkningen med privata eller företagsägda fordon
kan ökas osv.

När det gäller resvaneundersökningar är det också viktigt
att ha en hög beredskap om dessa skall kunna sättas in med
kort varsel. Att genomföra resvaneundersökningar mer än
1 gång per kvartal torde av resursskäl vara svårt (se av-
snitt 6.3) och troligtvis inte ge det informationstillskott
att det motiverar den extra resursinsats som krävs.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de mest betydelse-
fulla uppföljningsvariablerna kan listas enligt följande
(någon rangordning gäller ej). Beroende på främst ransone-
ringsperiodens längd, krav på snabbhet i resultatredovis-
ningen samt sparmålets storlek så varierar antalet.uppfölj-
ningsvariabler och vikten av_dessa.

- Transportarbetet fördelat på region, ärendetyp, reslängd

och färdmedel

- Transportarbetet fördelat på färdmedel och ärendetyp

- Transportarbete för arbetsresor efter färdmedel

- Transportarbetet uppdelat efter glesbygd-tätort

- Tillgång till alternativa färdmedel

- Antal beviljade ansökningar om behovsranson av drivmedel

- Uppgifter om behovstilldelningens storlek

- Antal fordonskm per månad fördelat på färdmedel, hastig-
hetsklass och region
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- Hastigheten jmå olika vägtyper samt efterlevnadsgraden
av hastighetsbegränsningar

- Punkthastigheter för skilda fordonsslag

- Samåkningsgrad

- Antal avställda fordon

- Bilförsäljning

- Bensinförsäljning

5.3 Slutsatser

 

Om vi - enligt vårt uppdrag -begränsar oss till "trafik-
mässiga" uppföljningsstudier så är det vår bedömning, att
en drivmedelsransonerings effekter i princip kan följas upp
tillfredsställande med följande tre metoder

- trafikräkningar
- hastighetsmätningar
- resvaneundersökningar

Dessa tre metoder täcker i stort sett in de erforderliga
trafikdata som är nödvändiga för uppföljningsstudier. Var
och en kompletteranrdessutom varandra och kan därigenom
belysa eventuella "snedheter" som framkommer genom att bara
göra en uppföljning med en eller två av de nämnda metoderna.
Nödvändiga förberedelser bör därför vidtagas så att vid en
eventuell ransonering samtliga tre metoderna kan tillämpas
med så kort varsel som möjligt. Dessa förberedelser bör
utformas i form av konkreta beredskapsplaner som transport-
nämnden/transportrådet bör initiera och samordna med väg-
verket vad gäller trafikräkningar, med VTI vad gäller has-
tighetsmätningar och SCB vad gäller resvaneundersökningar.

17m? In-.1han ÄRTHU' 1 OCZ
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öar SKISS TILL UPPLÄGGNING, GENOMFÖRANDE OCH

UTVÄRDERING AV TRAFIKSTUDIER

6.1 Hastighetsmätningar

6 1-1 :elséeies

Det råder ett starkt samband mellan hastighetsnivå och
bensinförbrukning. Nedanstående figur torde vara
representativ för svenska förhållanden, då det gäller

personbilars bränsleförbrukning.
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Figur 1. Bränsleförbrukning som funktion av hastig-

het och slitlager. Personbil (Cortina)

Enligt figuren resulterar en sänkning av hastighetsnivån

från exempelvis 100 km/h till 90 km/h i en minskning av

bränsleförbrukningen med :nära lO.%. Hastighetsmätningar

torde således vara ett relevant instrument för att få

en skattning av hur ett ändrat körbeteende (hastighets-

beteende) påverkar bilars bränsleförbrukning.

När det gäller beräkningsmetoder för skattning av spar-

effekt vid ändrade hastighetsnivåer hänvisas till VTI-

rapport nr 74 "Inverkan av sänkta hastighetsgränser på

landets totala bensinförbrukning".



17

6-1-2 Qaêsäêêäeiaqêyêriêälâä

Enligt vår bedömning är det rimligt och tillräckligt
att registrera följande data vid varje mättillfälle och
under vissa förutsättningar

0 Hastighetsfördelningen för personbilar och lastbilar
under minst ett dygn på varje mätplats.

o Hastighetsdata skall avse såväl vardags- som vecko-
slutstrafik.

0 Mätdata måste finnas från olika årstider.

0 Mätningar sker på raksträcka.

Vid varje mättillfälle/mätplats noteras alltid vissa
bakgrundsvariabler såsom väglag, väderlek samt olika
vägdata - t ex vägbredd, linjeföring och beläggningstyp.

6-1 3 Eê:§l§9-§ill_mê29299:ê@;__BsE§§§s§E§Ely;:s:§-
EEQElêEâE-

Enligt vår mening är det rimligt - både med hänsyn till
kostnader och informationsbehovet - att - vad gäller
mätningarnas omfattning och inriktning » i stort upprepa
de mätningar, som genomfördes sommaren 1979. Dessa
mätningar utfördes som bekant för att belysa hastighets-
förändringar till följd av att hastighetsgränsen på
llO-vägnätet temporärt sänktes till 90 km/h. Se VTI-
meddelande nr 190. Beträffande den statistiska precisionen
hänvisas till detta meddelande, där konfidensintervall
för skattade hastighetsförändringar anges.

Nedanstående mätprogram anknyter till tidigare hastighets-
mätningar, varför det är möjligt att i några punkter
studera utvecklingen från 1977 och framåt. Uppläggningen
är sådan att en utökning kan ske på ett enkelt sätt både
beträffande antal mätplatser som antal mättillfällen.
Av praktiska skäl har vi valt en lösning, där mätplatser-
na slagits samman üll en "mätplatsgrupp". Varje sådan
grupp omfattar 8 mätplatser. Mätplatserna är vidare
grupperade så att närbelägna platser mäts samtidigt.
Nedanstående två tabeller visar mätningarnas "säsongsmässi-
ga" placering respektive vägmiljön. I bilaga 2 redovisas
mer utförligt mätplatsernas belägenhet, veckodag samt
om mätplatsen ligger i anslutning till Vägverkets s k års-
räknepunkter.

VTI MEDDELANDE l 9 5
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Mätvecka Årstid _ Mätplatsgrupp
7 eller 8 ' Vinter B

15 eller 16 Vår/sommar A
23 eller 24 Sommar B
33 eller 34 Sommar A
42 eller 43 Sommar/Höst B
49 eller 50 Vinter A

Antal platser 

 

Platstyp Grupp A Grupp B Totalt

MV, f n 110 km/h 2 2 4
lZ,O-l3,0 m, f n llO km/h l 2 3
12,0-13,0 m, f n 90 km/h 2 - 2
6,5- 9,0 m, f n 90 km/h l 2 3
6,5- 9,0 m, f n 70 km/h 2 2 4

8 8 16

Vi vet att fordonshastigheterna varierar mycket kraftigt
i rummet och i tiden. Denna variabilitet hänger samman
mediflera faktorer/omständigheter, vilka ofta har in-
bördes beroenden. Nedan nämns några exempel

Trafikens storlek och sammansättning
Väglag/väderlek
Vägens geometriska utformning
Hastighetsbestämmelser
Fordons egenskaper/prestanda
Drivmedel, tillgång och priser
Attityder \
Förarutbildning

Det är uppenbart, att det måste föreligga tolknings- och
analysproblem, då man skall avgöra huruvida det skett en
sänkning av trafikens hastighetsnivå. I vårt fall gäller
det att upptäcka - och i statistisk mening säkerställa -
en hastighetsskillnad, -gnärmare,bestämt skillnader; .Ö 2
mellan olika mättillfällen, dvs i tiden.' Det finns an-
ledning förmoda att sådana skillnader är relativt likarta-
de på olika platser med samma väggeometri och hastighets-
gräns. Detta minskar representativitetsproblemet vid val
av mätplatser "i rummet".

TTr'n'T' nnwnnwr KTHD 1 nr:
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. 6.1.Q Kostnader

Kostnaderna har beräknats enligt följande

2 000 kr per man och dag (allt inkluderat) ger cirka
30 000 kr per mätvecka i fält. Initialkostnader beräk-
nas till 20 000 kr och utvärderingen per år bedöms kos-
ta 30 000 kr. Vid färdig rutin blir kostnaderna per år

 

Fältarbete 6 o 30 000 kr = 180 000 kr'
Utvärdering 30 000 kr

:219-999_kr_

Kostnaden 210 000 kr avser således mätningar under ett
år - 1980 - och med en omfattning enligt ovanstående
tabellçi

6.2 Antalsräkning av trafiken

 

6 2-1 lslsêsiss

Uppenbarligen bör det råda en koppling mellan trafikens
(trafikarbetets) storlek å ena sidan och å andra sidan

bränsleförbrukningen. Följande räkneexempel ger en upp-
fattning om styrkan i sambandet. För enkelhets skull
antas, att fordonsparken består av enbart två grupper.
Grupp 1 representerar personbilar (två axlar) med en
specifik förbrukning av 1,0 l/mil. Grupp 2 represente-
rar lastbilar, där vi antar att medelantalet fordons-
axlar är 3 samt att den specifika bränsleförbrukningen
uppgår till 4,0 l/mil. Vi utgår från ett fordonsflöde
med 80 personbilar och 20 lastbilar. Om vi nu antar,
att en drivmedelsransonering resulterar i att antalet
personbilar minskar från 80 till 65 under det att last-
bilsantalet är oförändrat, så kan Vi notera följande
procentuella förändringar i bränsleförbrukning respek-
tive trafikarbete.

   

Bränsleförbrukning Trafikarbete
(1/mil) (axelparkm)

Före 80-l,0+20-4,0=l60 80-1,0+20-l,5=1101,

Efter 65-l,0+20-4,0=l45 65-l,0+20-l,5= 95

Förändring 15 o 15 _ 9
9,4 0 "" o

  

 

  

Enligt ovanstående räkneexempelså medför en minskning
av trafikarbetet med ca 15 % en lägre bränsleförbrukning
på ca 10 %. Räkneexemplet visar att det inte finns nå-
got enkelt och entydigt samband mellan förändringar i
trafikarbetet och bränsleförbrukning. Enligt vår bedöm-
ning ger likväl uppgifter om trafikarbetets förändringar
en för ändamålet tillräcklig noggrann bild av föränd-
ringar i bränsleförbrukning.

va mvnnwrnmnw 10:
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6«2-2 Qaéêäêêägiagêrêäiêäles

Vi måste utgå från att antalsräkningen sker maskinellt.
Härvid registreras varje fordonsaxel. Vägverket redo-
visar trafikflödet på vägnätet i sorten "axelpar". I
de s k helårsräknepunkterna kan man få uppgift om flö-
dets storlek per timme. För närvarande uppgår antalet
helårsräknade punkter på landsbygdsvägnätet, till 70-
80 stycken. Vår hypotes är, att förändringar i trafik-
flödet är starkt korrelerade med trafikarbetets varia-
tioner.

Antalsräkning av bilar bör kompletteras med undersök-
ningar av beläggningsgraden i personbilar för att få
ett mått på samåkningsgraden och dess förändringar.
Vidare bör resanderäkningar genomföras i kollektivtra-
fiken för att få ett grepp om eventuell överföring
från individuell till kollektiv trafik. Antalsräkning
av trafik bör omfatta följande variabler

e Antal fordonsaxlar per dygn. Räkningar sker både
på landsbygdsvägnätet och i tätort

Antal personer per fordon

Antal passagerare med kollektiva färdmedel

6-2 3 MsEgg_äê:_:esiêääs:229-99ä-ässäêe§2299

När det gäller antalsräkning av trafik kan vi konstatera
följande. Vägverket har redan en organisation för maski-
nell antalsräkning på landsbygdens allmänna vägnät.
Sålunda finns redan utrustning, erfaren personal och
administrativa rutiner utvecklade. Förmodligen behövs
en översyn och eventuell komplettering av nu gällande
räknesystem för att säkerställa det speciella informa-
tionsbehov som föreligger i detta fall. Som exempel kan
nämnas att man troligen behöver ta fram särskilda ADB-
program och rutiner för att få en riktig och framför
allt snabb bearbetning av data från de fasta helårsräk-
nade punkterna.

Beträffande det kommunala vägnätet sker också årligen
antalsräkningar av trafiken. Vi vet att omfattningen
av de kommunala trafikräkningar varierar kraftigt från
ort till ort. Framför allt saknas en samordning och
uniformitet i dessa trafikräkningar. Med all säkerhet
krävs kompletterande insatser samt en samordning för
att räkningar i tätort skall ge önskad information.

När det gäller undersökningar av beläggningsgrad i per-
sonbilar samt resanderäkningar i kollektivtrafiken så
saknar vi i dagsläget ett system för riksomfattande och
samordnade studier av aktuella variabler. Vi tror inte
att det krävs några större resursinsatser för att få
tillräckligt noggrann information om eventuella föränd-
ringar för dessa variabler. Det krävs dock en ordent-
lig utredning av hithörande frågor - bl a en statistiskt
korrekt undersökningsplan - för att få ett grepp om kost-
nader, möjlig information och tillförlitlighet.
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6.2-4 BsessêssääsiyizsEssäsêlsmsz
Så vitt vi vet, så finns det i dagsläget inte några upp-
gifter om med vilken precision man kan skatta trafikar-
betets förändringar med hjälp av data från s k fasta
helårsräknade punkter. Vi bedömer dock att data från
Vägverkets nuvarandefasta räknepunkter skall ge till-
räckligt underlag för skattning av trafikarbetets för-
ändringar på landsbygdens allmänna vägnät. Enligt
uppgift så fördelar sig det totala trafikarbetet på
gator och vägar enligt följande

Statsvägnätet 65 %
Statskommunala vägnätet 20 %
Kommunala/enskilda vägnätet 15 %

2 = 100 %

Om man kompletterar Vägverkets fasta räknepunkter
på landsbygdens vägnät (för närvarande ca 80 stycken)
med förslagsvis 20-25 helårsräknepunkter på det stats-
kommunala vägnätet, så torde man få ett tillräckligt
dataunderlag för att skatta trafikarbetets föränd-
ringar både på landsbygd och i tätort. Dessa senare
förmodanden måste dock undersökas närmare.

Beträffande studier av samåkningsgrad i personbilar
samt resfrekvens på kollektiva färdmedel så måste
representativitetsfrågan bli föremål för en särskild
utredning.

6 2.5 EQêEEêéêE

Det har inte varit möjligt att inom ramen för denna
utredning få ett grepp om kostnaderna för antals-
räkning av trafiken. Den enda bedömning vi vågar
göra är, att en utökning av antalet helårsräknade
punkter från ca 80 på landsbygdsvägnätet till att
även inkludera 25 punkter på det statskommunala
vägnätet medför merkostnader på 1,0 - 1,5 Mkr.

VTI MEDDELANDE l 9 5
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6m3 Resvaneundersökningar

 

6 3-1 lslsêsisg

För att kunna göra nödvändiga uppföljningar av att en bensin-
ransonering har åsyftad effekt på drivmedelsförbrukningen är
det troligtvis inte tillräckligt att endast studera enstaka
uppföljningsvariabler såsom trafikarbete och hastigheter,
utan vissa kompletteringar kan behöva göras i form av res-
vaneundersökningar för att fånga upp bilförarnas förändrade
resvanor och attityder. Det primära syftet med resvaneunder-
sökningar är att undersöka det totala resmönstret för samtliga
trafikanter (se kapitel 3). Genom denna större ansats kan
man också få en redovisning för hur t ex en ransoneringsåtgärd
påverkat det totala resandet. Vid en lägre ambitionsnivå
kanske man nöjer sig med att beräkna vissa sparpotentialer och
enbart bilförarnas förändrade situation. Detta kan då belysas
med en mer förenklad resvaneundersökning.

Eftersom resvaneundersökningar förutsätter att trafikanterna
intervjuas ellerbesvarar en enkät innebär detta att en rela-
tivt stor insats måste göras. Denna typ av undersökningar blir
därför kostsamma och ställer stora krav på att noggranna för-
beredelser kan göras beträffande planering och upprättande av
frågeformulär samt utbildning av intervjuare. Ytterligare en
svårighet med resvaneundersökningar är att dessa är relativt
tidskrävande när det gäller att insamla och analysera data
Vilket kan vara ett problem då det gäller att ta fram snabba
resultat under en påbörjad ransoneringsperiod för att t ex
informera trafikanterna om ransoneringens effekter. Ju längre
ransoneringsperiod desto större är behovet av att kompletter-
ande resvaneundersökningar görs.

6-3-2 IQêêEllES§E§EQQ§E

De insamlingsmetoder som står tillbuds är i princip tre olika
nämligen telefonintervjuer, besöksintervjuer och postenkäter.

Enligt SCB har de olika typerna av insamlingsmetoder följande
för- och nackdelar:

Telefonintervjuer

 

Omfattning: 5-20 minuters längd
Fördelar: Snabb datainsamling. Möjlighet att ställa

attitydfrågor
Nackdelar: Intervjuerna måste hållas relativt korta, helst

inte över 20 minuter. Frågorna måste vara enkla
och kunna klaras av utan alla visuella hjälpmedel
eller stöd av svarskort etc.

V'T'T MEDDELANan 19:.
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Besöksintervjuer

 

Omfattning: 30-60 minuters längd.
Fördelar: Metoden ger möjlighet till att samla in mycket

information. Ganska komplicerade-frågor kan
ställas t ex med flera olika svarsalternativ vilka
kan åskådliggöras med hjälp av svarskort, kartor
etc. Besöksintervjuer måste alltid tillgripas när
informationsmängden är större än att den kan in-
samlas på 20-25 minuter. Den ger möjlighet att
ställa attitydfrågor.

Nackdelar: Denna metod är den mest kostsamma. Datainsamlingen
kan dra ut på tiden.

Postenkäter

 

Omfattning: Varierande längd. Bortfallet troligen stigande med ,

stigande längd och svårighetsgrad.
Fördelar: Den mest ekonomiska formen räknat per person. Bra

för vissa typer av frågor där intervjupersonen (ip)
behöver tillfälle att fundera över svaren.

Nackdelar: Frågorna blir mer ofullständigt besvarade, och det

A är svårt att kontrollera om ip har uppfattat frå-
gornas innebörd riktigt. När det gäller attityd-
frågor finns ingen kontroll över vem som påverkat
ips svar; Om enkäten är lång och svår minskar den
ekonomiska fördelen då kanske 50-70% av materialet
måste följas upp med telefon eller t o m besöks-
intervjuer. En ganska utsträckt insamlingsperiod
behövs med tid för påminnelser och intervjuuppfölj-
ning.

En ytterligare nackdel är att man ej har kontroll
över mätperioden (de som påminns eller följs upp
måste antingen ges en ny mätperiod eller man får
ta risken för ev. minneseffekter).

Problemet med mätfel och andra systematiska fel hänger något
samman med valet av insamlingsmetod, men i stort är det sådana

problem som måste lösas, t ex genom särskilda metodstudier.

6.3.3 Insamlingsmetod vid uppföljning av en drivmedelsranso-
nering

Inför en ev ransonering är utgångsläget för att göra

uppföljningar bättre än vid den ransonering som genom-

fördes i januari 1974. Sedan denna genomförts har

bland annat en rikstäckande resvaneundersökning gjorts

1978 (RVU 78), vars resultat nu börjar publiceras och

som kommer att ge en grundläggande kunskap om svenska

folkets resvanor, en kunskap som till stora delar

inte fanns 1974. Erfarenheter finns också från andra

mindre omfattande resvaneundersökningar, bl a en som

VTI tillsammans med SCB genomförde för att följa upp

1974 års ransoneringseffekter (VTI-rapport nr 64:

Bensinransoneringens effekt på resvanor). Denna under-

sökning har intresse särskilt ur metodsynpunkt eftersom

den genomfördes som en intervjuundersökning vid sex

av AB Svensk Bilprovnings stationer. Fördelen med

denna teknik är att undersökningspopulationen utgörs

av hela fordonsparken (utom de två senaste utkomna
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årsmodellerna), som tillsammans med fordonsägaren eller
annan medföljande person måste göra ett obligatoriskt
besök för kontrollbesiktning vid någon av bilprovningens
stationer. Intervjuerna kan dessutom genomföras medan
t ex en fordonsägare väntar på att få sin bil besiktigad.
En annan fördel är att man når den målgrupp som direkt
berörs av en drivmedelsransonering.

En nackdel med metoden utgörs av det faktum att de senaste
årsmodellerna inte kommer med inom ramen för Svensk Bil-
provnings verksamhet. Eventuellt måste en undersökning
kompletteras med sådana uppgifter att man kan få kunskap
om det finns anledning att tro att denna grupp av bilägare
har samma trafikbeteende som den övriga populationen (t ex
körs nyare bilar mer, används de kanske av personer som
kör bil mycket och därför byter ofta etc). En möjlig och i
viss mån dyr variant är att komplettera bilprovningsinterv-
juer med ett mindre antal telefonintervjuer till ett urval
av ägare till nya bilar.

Andra sätt att nå hela målgruppen finns också,rt ex ,1
intervjuer vid bensinstationer resp vägkantsintervjuer,

men för att få ett lika representativt urval, som vid

bilprovningsstationerna skulle ett mycket stort urval
behöva göras och därmed till avsevärt högre kostnader.

När det gäller att göra en intervjuundersökning i an-
slutning till Svensk Bilprovnings stationer kan kon-
stateras att av praktiska och kostnadsmässiga skäl
även antalet stationer bör begränsas till i den stor-'
leksordningen som gällde 1974 dvs sex â åtta stationer.
Urvalets storlek kommer därvid att omfatta ca 1500-2000
intervjuer. Ett sådant urval måste ske relativt sub-
jektivt men så långt möjligt ta hänsyn till regional
spridning och stationernas storlek. Resultaten kan
inte med statistisk säkerhet generaliseras till att
gälla hela fordonsparken, men kommer troligtvis ändå

ge en god bild av hur och varför resvanorna har för-
ändrats. Om SCB skall utföra intervjuerna bör i en
förberedande planering berörda stationer väljas samt
Vissa utbytesstationer som kan väljas som alternativ
för att en anpassning skall kunna ske med avseende på
SCB:s befintliga kapacitet. Det sistnämnda är av stor
betydelse eftersom resvaneundersökningarna i en kris-
situation måste utföras med mycket kort varsel.

Det bör dock framhållas att om det finns ekonomiska
resurser vore det en stor fördel att förutsättningslöst
diskutera antalet stationer i urvalet med avseende på
behov och krav på redovisning resp precisionen på mät-
ningarna och vad detta innebär för urvalsstorlek och
antal stationer. 1974 års undersökning var en stark be-
gränsning av vad som ursprungligen diskuterades i detta
avseende. Om antalet stationer görs för litet är det
möjligt att man missar helt de skillnader som kan finnas
mellan olika stationer och därmed landsändar.

VTI MEDDELANDE 195
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Vad gäller Övriga insamlingsmetoder som nämndes i avsnitt

6.3.2 kan konstateras att hemintervjuer inte är lämpliga

p g a den troligtvis stora population som erfordras, vilket

bl a erfordrar relativt lång såväl förberedelsetid som
genomförande- och bearbetningstid.

Det mest betydelsefulla är dock troligtvis de mycket stora

kostnader som är förknippade med denna typ av undersökning

jämfört med andra former. Slutligen nås troligen en större

målgrupp än vad som kanske är nödvändigt för detta ämdamål.

Enkäter är inte heller någon lämplig metod för upp-
följning av en ransonering med anledning av den långa
genomförandetiden och kanske begränsade mängd frågor
som kan ställas. Det finns dock en vid SCB pågående
postenkät "Hushållens energianvändning" (HEA), där
vissa frågor skulle kunna "hängas på" redan nu. Denna
undersökning görs kontinuerligt var tredje månad.
Inom ramen för HBA skriver bl a de utvalda individerna
(4000/år) dagbok över gjorda bensininköp och körd
sträcka. I enkäten görs också försök till att skatta
ändamålet med resorna under ett kvartal (resor i
tjänsten, arbetsresor, till och från fritidshus, båt
el dyl, semesterresor och övrigt). Vad beträffar in-
delning i resornas ändamål så är det energisparkommit-
tên (ESK) som har "hängt på" dessa frågor i efterhand.

Syftet med HEA är att vara en löpande urvalsundersök-
ning för attbeskriva hushållens energiförbrukning
(inkl för resor) och hur den varierar mellan dels
olika säsonger och dels olika år samt hur energiför-
brukningen fördelar sig på olika typer av hushåll och
användningsområden. Inom transportområdet undersöker
man främst innehav och utnyttjande av personbilar,
drivmedelsförbrukningen för personbilar samt tillgången
till fritidsbåt.

De första delresultaten av HEAs verksamhet har nu
kunnat utvärderas och det kan konstateras att relativt
stora svårigheter föreligger då det gäller att få bil-
förarna att föra den nämnda dagboken över bensininköpen.
Dessutom har HBA samma problem med svarsfrekvenser och
insamling av data som är kännetecknande för enkäter
som;är;svåra för den utvalde personen att fylla i.

Den sista typen av insamlingsmetoder är telefoninterv-
juer. Denna kan ha vissa fördelar jämfört med hemin-
tervjuer och enkäter om frågornas antal och komplexitet
kan begränsas. Insamlingen kan ske relativt snabbt
förutsatt att berörda ip kan anträffas utan alltför
många sökningar.

VTI MEDDELANDE l 9 5
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6-3-4 59§29ê422_f§5-942§§-iaêêgliagêeszeés:

Kostnaderna varierar relativt kraftigt mellan de olika
insamlingsmetoderna. SCB har gjort en överslagsmässig be-
räkning och kommit fram till följande i 1979 års priser:

- Besöksintervjuer 300-400 kr/intervju. För en omfattande
resvaneunderSökning blir kostnaden ca 3,0-3,5 Mkr.
Det bör dessutom tilläggas att de nämnda kostnaderna
gäller för en stor undersökning. Om urvalet är mindre

s

(2000 a 3000 up) stiger styckkostnaden avsevärt.

- Telefonintervjuer ca 150 kr/intervju. Detta medför en
totalkostnad på ca 300-400 kkr. Även vid telefoninterv-
-juer gäller att styckkostnaden stiger snabbt för små
urvalsstorlekar.

- Postenkät. Svåratt skatta beroende på bortfall resp
antal kompletterande intervjuer per telefon eller besök.
Totalkostnaden ligger troligtvis i närheten av telefon-
intervjuerna.

- HEA. Ca 70 000:- för att få med ett mindre antal frågor
i enkäten.

- Intervjuer Vid Svensk Bilprovnings stationer, ca 150 kr
/intervju. Detta medför en totalkostnad på ca 75-150 kkr.
Mycket av de nämnda kostnaderna för dessa intervjuer
är att betrakta som initialkostnad. Om mer regelbundna
undersökningar av detta slag skulle genomföras skulle
styckkostnaden sjunka avsevärt.

6o3 5 Eiêêåzgêag_äê:_9445ê_iaêêmliagêmsêeêsäê_gseemäêäêaês

Oavsett vilken insamlingsmetod som används kan konstateras
att om de skall kunna sättas in med kort varsel bör för-
beredelse och planeringsarbetet vara gjort så långt som
möjligt. Detta innebär att metoden måste vara beslutad,
liksom urvalets storlek och övriga statistiska kriterier
uppfyllda (t ex regionala avgränsningar, ev utbytesstationer

Övalda etc ,_Intervjuformulär med frågor fastställda m m.
Om alla dessa förberedelser är gjorda kan man räkna med
en igångsättningsfas med ca 2-4 veckor. Själva genomförandet
varierar därefter beroende på insamlingsmetod.

Besöksintervjuer 2-12 månader
Telefonintervjuer 1-2 månader
Enkäter min 2-3 månader
HEA 3 månader
Bilprovningsintervjuer 2-4 veckor

Det bör dock framhållas att för besöksintervjuer är 12
månader en övre gräns, som innebär att man erhåller säsongs-
täckning, spridning över hela året m m. De mer tekniskt be-
tingade restriktionerna som finns för besöksintervjuer inne-
bär att sådana kan genomföras under en 2-3 månaderSperiodL
Jämförelsen i tabellen ovan innebär att besöksvarianten
är såväl volymmässigt/innehållsmässigt som antaganden om
urvalsstorlek så mycket mer omfattande än de andra alterna-
tiven.
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Bearbetning och redovisning av inkomna svar är beroende
på omfattning och ambition. Vid en ansats där snabbheten
är viktig och en begränsad redovisning därför accepteras
kan tiden för bearbetning och redovisning begränsas till
2-4 veckor. Detta förutsätter dock att den förberedande
planeringen inklusive tabellplaner hunnit genomföras plan-
enligt. För den mer omfattande datamängden från besöks-
intervjuansatsen gäller dock knappast denna korta tid.

Ytterligare en svårighet att bedöma en metods tidsåtgång
utgörs av det faktum att SCBs ordinarie produktion är
föremål för vissa säsongsvariationer. Kapacitetssvårig-
heter kan i princip sägas föreligga månaderna april-maj
samt oktober-november. En beställd resvaneundersökning
över en drivmedelsransonerings effekter som har kort varsel
påverkas troligtvis av säsongvariationerna även om denna
har hög prioritet.

6 3-6 Eêäêl§9-§29_§§§yê2§99ês5§êkaiagêäê_geaemâêäêaês

I enlighet med vad som-nämnts i detta kapitel kan
konstateras att omedelbara förberedelser och planering
för genomförande av en resvaneundersökning bör utföras.
Den mest lämpliga metoden synes därvid vara intervjuer
vid några av Svensk Bilprovnings stationer. För detta
bör nödvändiga kontakter tas med Svensk Bilprovning.
Intervjuerna och analysen bör utföras av SCB. Intervju-
formuläret kan med vissa justeringar vara detsamma som
användes vid undersökningen 1974 (se förslag i bilaga
ll. Detta formulär böromgående ses över av Transport-
rådet_,g Och-SCB. _W SCB bör få i uppdrag att göra
nödvändiga förberedelser (urval av stationer resp
utbytesstationer),utarbetande ev omarbetning av tidi-
gare intervjuinstruktion.

För att förkorta tiden för resultatredovisning och
underlätta förberedelserna bör tas fram s k tabell-
dummies för de resultat som önskas.

Ytterligare ett intressant alternativ utgörs av att
SCB utformar en resvaneundersökning som är tillämpar
på ransoneringsproblematiken och som kan ge direkt
jämförbara resultat med RVU-78. Denna resvaneundersök-
ning bör vara av begränsad omfattning och lämpligen
utformas som en telefonintervju. De fördelar som skul-
le uppnås med detta förfarande är att RVU-78 kan ut-
nyttjas för jämförande analyser av olika variablers
förändring över tiden. Det bör dock framhållas att denna
metod inte är helt problemfri, eftersom själva mät-

metoden kan påverka resultaten eller i varje fall be-
gränsa möjligheten att ställa frågor på samma sätt.

?rm-1- nzrhnnrn-r'nrrhw 1 m:
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7. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG

Av genomgången i denna rapport framgår att uppföljnings-
studier är av stor vikt vid ett eventuellt införande av
en drivmedelsransonering. Uppföljningar behövs för att
kontrollera dels att en ransonering haft åsyftad effekt w
d v 5 sänkning av bränsleförbrukningen - dels att oönskade
bieffekter inte har uppstått. En uppföljning bör dessutom
ge information om speciella olägenheter som kan ha drabbat
trafikanterna samt slutligen ge ytterligare underlag för
nya beslut t ex kompletterande åtgärder utöver ransonering
eller införande av restriktivare ransonering.

Uppföljningsstudier får dessutom ses som viktiga instrument
för att kunna hålla allmänheten kontinuerligt informerad
om hur ransoneringen utvecklas. Sådan information är tro-
ligtvis av stort värde när det gäller att hålla allmänhetens
motivation uppe för att stödja en ransonering. Genom olika
uppföljningsstudier erhålles det underlagsmaterial som är
nödvändigt för att uppfylla samtliga nämnda syften.

Med utgångspunkt från de diskussioner som förts i TranSport-
rådets projektgrupp samt samråden med SCB och vägverket
föreslås därför följande vad beträffar uppföljningsstudier
av en ev drivmedelsransonering.

l. Effekterna av en ransonering bör följas upp medelst tre
kompletterande metoder nämligen
- trafikräkningar
- hastighetsmätningar
'- resvaneundersökningar.

2. Transportrådet bör initiera och samordna planerings-
och förberedelsearbetet så långt möjligt för de tre nämnda
metoderna så att en tillfredsställande beredskap upprätt-
hålles.

3. Förberedelserna bör utformas i konkreta beredskapsplaner
i samråd med vägverket när det gäller antalsräkning av
trafik, VTI beträffande hastighetsmätningar samt SCB vad
gäller resvaneundersökningar. En samarbetsgrupp bör till-
sättas som leds av Transportrådet och där berörda myndig-
heter ingår. Inom ramen för denna grupp bör med jämna
mellanrum, (t ex 1 gång/kvartal) eller när behov föreligger,
diskuteras revideringar av uppföljningsberedskapen och
eventuella förändringar i gällande planer o dyl.

4. Transportrådet bör medverka till att resurser på sikt
skapas så att nödvändig beredskap kan upprätthållas. Detta
innebär konkret att kontinuerliga räkningar/mätningar av
trafiken bör göras så att en kunskapsbas erhålles i form av
ett referenssystem (där trafikens variationer mätts upp med
avseende på säsong, volym etc) mot vilka uppföljningar vid
behov kan göras. Hur ofta ett sådant system behöver ses
över och hur stora kostnaderna är bör bli föremål för utred-
ning. Att även utföra resvaneundersökningar i beredskaps-
syfte är angeläget. Dessa kan ev rutiniseras i ett längre
perspektiv för att hålla en viss beredskap, t ex genom att
ingå som en del i någon annan undersökning som exempelvis
HEA.
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Bilens regnr:

Station:
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Stationsintervju:

Telefonintervju:

Ãterbesöksintervju:

Bortfall:

Bortfallsorsak:
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VTI MEDDELANDE 195



Fråga 4a

Fråga 4b

 

Var bilen på verkstad igår?

1 JA '---» FRÅGA 4b

2 NEJ --- FRÅGA 5

5 VET EJ --- FRÅGA 4b

Var bilen på verkstad i förrgår?

1 JA '---e FRÅGA 15a

2 NEJ ---» FRÅGA 5

5 VET EJ - FRÅGA 15a

 

FRÅGA 5-12 SKALL STÅLLAs FÖR VARJE TIDSINTERVALL I TABLÃN NEDAN. SVAREN FÅ
FRAGA 5-12 SKALL NOTERAs I TABLAN NEEAN FOR AKTUELLT TIDSINTERVALL OCH FOR
AKTUELLA RESTYPER (INKL EGEN (IPs) KORNING ELLER KORNING AV ANNAN PERSON).

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 11

Fråga

 

Startade Ni eller någon annan person någon eller några resor ....

(LAS UPP TIDSINTERVALLET) med den här bilen igår/i förrgår?
("I FORRGAR" ANVANDS ENDAST OM BILEN VAR PA VERKSTAD IGAR ENLIGT
FRÅGA 4a)

OM JA-SVAR FÖR DETAKTUELLA TIDSINTERVALLET, GÅ TILL FRÅGA 6, OM
NEJ-SVAR FOR DET AKTUELLA TIDSINTERVALLET, UPPREPA FRAGA 5 EUR
NASTA TIDSINTERVALL.

Vilken eller vilka typer av resor var det frågan om?

Var det Ni själv eller någon annan person som körde bilen (medföljde

i bilen) vid resan/resorna?

Hur många olika .... (DEU AKTUELLA RESTYPEN) företog Ni/någon annan

person med bilen .... (LAS UPP AKTUELLT TIDSINTERVALL) igår/i förrgår?

Hur många km kördes bilen vid denna typ av resa? Vet Ni inte exakt
sträckans längd så försök att uppskatta den.

Hur säker är Ni på att körsträckan är just .... km?

Helt säker '-9 1

Ganska säker -9 2

Osäker --*'3

FÖR ÖVER SVARSKODEN TILL TABLÅN NEDAN

Hur stor del av denna körsträcka på .... km ägde rum inom vad man
brukar kalla tättbebyggt område? Inom sådant område brukar det oftast
råda hastighetsbegränsning till 50 eller 70 km i timmen.

Företogs ytterligare någon resa under den här tiden (LÄS UPP AKTUELLT
TIDSINTERVALL) med den bil Ni just besiktigat?

[:]JA -- FRÅGA 6
[:]NEJ - 'FRÅGA 5 OCH FORTsATT MED NASTA TIDSINTERVALL
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Fråga 15a Hur långt är avståndet med bil mellan Er bostad och arbetsPlats?

Är det .....?

1 mindre än 5 km

2 5 - 10 km

511-15km
4 -16 - 20 km

521-501cm
6 mer än 50 km

8 7 VET EJ

 

Fråga 15h Hur lång tid tar det i allmänhet att resa med bil mellan bostaden
- ooh arbetsplatsen? Tar det .....?

... mindre än 15 min

... 15 - 50 min

... 51 - 45 min

... 46 - 60 min

61 - 90 min

... 91 - 120 min

... mer än 120 min

... VET EJm
-
q
o
x
m
n
w
m
n

O

9

Fråga 150 Finns det allmänna kommunikationsmedel mellan Er bostad och arbets-
plats?

1 JA -- FRÅGA 15a

2 NEJ --- FRÅGA 14

10 , 5 VET EJ-> 'FRÅGA 14

 

Fråga 15d Hur lång tid tar det i allmänhet att resa med allmänna kommunika-
tionsmedel mellan bostaden och arbetsplatsen? Tar det 00.-?

1 ... mindre än 15 min

... 15 - 50 min

... 31 - 45 min

... 46 - 60 min

61 - 90 min

... 91 - 120 min

... mer än 120 min

VET EJm
q
m
m
p
w
m

2

11
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Fråga 13e Kan Ni ange vad det kostar att färdas med allmänna kommunikations-

medel mellan Er bostad och arbetsplats?

1 MÅNADSKORT: ..... kr ..... öre

V 2 VECKOKORT: ..... kr ..... öre

[ÃI I I [4] 3 TUR OCH RETUR ..... kr ..... öre
72-71

4 ENKEL RESA: ..... kr ..... öre

5 VET EJ

Fråga 14 Som Ni nog kommer ihåg hade vi bensinransonering från efter tretton-
dagshelgen och januari månad ut. Användes Er b;l.för samåkning till
och från arbetet före denna bensinrânsöneriñgSPeriod?

1 JA, REGELEUNDET ; FRÅGA 15

2 JA, NÅGON ENSTAKA GÅNG ---e FRÅGA 16

3 NEJ, INTE ALLs : FRÅGA 16

18 4 VET EJ = FRÅGA 16

Fråga 15 Hur många personer utöver bilföraren brukade medfölja i bilen?

1 EN PERSON

2 TVÅ PERSONER

3 TRE PERSONER

4 FYRA PERSONER ELLER FLER

19 5 VET EJ

Fråga 16 Användes Er bil för samåkning till och från arbetet ander bensin-
ransoneringsperioden?

1 JA, REGELBUNDET : FRÅGA 17

_2 JA, NÅGON ENSTAKA GÅNG--e FRÅGA 18
3 NEJ, INTE ALLS : FRÅGA 18

20 4 VET EJ :-FRÅGA 18

Fråga 17 Hur många personer utöver bilföraren brukade medfölja i bilen?

1 EN PERSON

2 TVÅ PERSONER

3 TRE PERSONER

4 FYRA PERSONER ELLER FLER

21 5 VET EJ
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Fråga 18 Har Er bil använts för samåkning till och från arbetet efter

bensinransor.eringsperiodenC

1 JA, REGEIBUT ET : FRÅGA 19

2 JA, NÅGOE ENSTAKA GÅNG -- ERÅGA 20

5 NEJ, INTE ALLs : FRÅGA 22

22 4 VET EJ e»r : FRÅGA 22

Fråga 19 Hur många personer utöver bilföraren brukar medfölja i bilen?

1 EN PERSON

2 TVÅ PERsouER

5 TRE PERSONER

4 FYRA PERSONER ELLER FLER

23 5 VET EJ

  

FRÅGA 20 SKALL BARA STALLAS OR BILEN ANVÅNTS FÖR RESA TILL OCH FRÅN ARBETET
IGAR ELLER I FORRGAR (SE TAELAN PA SID 3). FORTSATT ANNARs MED ERAGA 22.

  

Fråga 20 AnvänQes Er ?il för samåkning till och från arbetet iåår/i förrgir?
("T FORRGAR" ANVANDS BARA OM BILEN VAR PA VERKSTAD IGÅR ENLIGT
ERAGA 4a.)

1 JA FRÅGA 21

2 NEJ'---* FRÅGA 22

24 3 VET EJ -# FRÅGA 22

Fråga 21 Hur många personer utöver bilföraren medföljde i bilen?

1 EN PERSON

2 TVÅ PERsovER

3 TRE PERSONER

4 FYRA PERSHNER ELLER FLER

25 5 VET EJ
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STÄLL FEÅGORNA 22, 25 OCH 24 I TUR OCH OEDNIEG, FÖRST AVSEENDE
TIDEN FÖRE RANSONERINGSPERIODEN, DAEEETEE UNDER OCH SIST EFTER
RAHSONERINGSPERIODEN.

   

 

  

   

  

Fråga
22,25,24 Vilket kommunikationsmedel använde/använder Ni Er oftast av för

att ta Er till och från arbetet före/under/efter bensinransonerings-
perioden?

Arbetsresor

Fr 22 Fr 2; Fr 24

före under efter

B11 1 1 1

Andra kommunikationsmedel 2 2 2

26_28 VET EJ .3 3 5

Fråga 25 Fick Ni under bensinransoneringsperioden någon extra bensintilldel-

ning, dvs tilldelning utöver standardransonen på 100 liter?

1 JA --- EEÅGA 27

2 NEJ --e FRÅGA 26

29 3 VET EJ'-w FRÅGA 28

Fråga 26 'Vilken var anledningen till att Ni inte fick någon extra bensin-
tilldelning? Var det därför att Ni 0000

1

1 ... inte ansökte om extra tilldelning

2 ... ansökte, men fick avslag

3 ... ansökte, men beslut hann ej fattas? .____.__ FRÅGA 28

50 4 'VET EJ J

Fråga 27 'Vilken var anledningen till att Ni ansökte om extra bensintilldel-

ning? Var det därför att Ni behövde bensin för ....?

1 ... yrkestrafik eller för resor i tjänsten

2 ... resor till och från arbetet

5 ... ANNAT ÄNDAMÅL

51 4 ... VET EJ
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Bilaga 2

Platser för hastighetsmätning

 

 

   

 

  

*) Antal
Mät- Vecko- - m 1 Antal Väg- mät-» Å

vecka dag ort vagtyp DTA2 rp In: platser

A 3? Gistad MV 4 E4 2
7 Man

Oskarshamn 12 i m @ 2 x 15 1

A Tls' Gamleby 12 m ® 1 x 15 1
Ons

Vena 6,5 m ® 1 130 1

Eskilstuna 13 m ® 2 X E3 1

A Fre_ lmk" ' 8 @ 1 55 1Lör Ma oplng, m

Hallstahammar 6,5 m 70 1 252 1 =

' *Söderköping 13 m-110 1 15 1

B Mån' Stavsjö 9 m ® 2 E4 1
Tls

' Finspång 6,5 m a 1 51 1

Tor- .
tv_ k" 'B Fre Ny oplng MV 110 4 E4 2

Ödeshög 13 m 2 E4 1

B L?? Tranås 5,5 m 90 1 x 32 1
Son v

Boxholm 6,5 m 70 1 32 1 =

       

 

*) Årsrâknepunkt i närheten
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