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Urban transport regulation.
A welfare economic analysis of the
need for research and develOpment.

by Jan Owen Jansson
National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)

8-581 01 LINKÖPING SWEDEN

SUMMARY

The purpose of this study is twofold:

(1) The problems of urban transport policy are analysed
from a welfare economic standpoint with a view to
demonstrating for traffic engineers, planners, etc
without a background of economics that old problems
can look rather different in a new light.

(2) A scheme of analysis is outlined by which we seek
to make an inventary of problems in need of R&D in
the area of "urban transport regulation".

The scheme of analysis involves the focusing on three dif-

ferent markets: the market for public transport services,

the market for parking space, and the market for road

space for motor traffic. "Problems" exist to the extent

that the marginal conditions for optimality in these mar-

kets are unfulfilled. The discussion points out a number

of indications that large discrepancies in fact exist be-

tween the Optimum and the present situation in each of

the three markets, but also that much moreresearch is

necessary to get a more complete picture of in which re-

spects the current state of affairs is inOptimal.

However, there is no doubt that the greatest problem is

that none of the methods of restraining private car use

is inexpensive in terms of social costs - neither the

conventional means of traffic restraint including park-

ing control and pricing and public transport sibsidiza-

tion, nor direct road pricing. In large cities the bene-

fit of introducing road pricing is probably well above

the cost, but in smaller towns it is indeed an open

question, which transport policy measures would yield

the greatest net social benefit.
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INLEDNING

Bakgrund och syfte

På uppdrag av statens råd för byggnadsforskning (BFR)

har statens väg- och trafikinstitut (VTI) utfört före-

liggande problemanalys av problemkomplexet "Styrning av

tätortstrafik". Syftet med studien är tvåfaldigt:

(1) Problemanalysen är gjord i enlighet med det väl"

färdsekonomiska (% samhällsekonomiskar*r synsättet,

men vänder sig lika mycket till tekniker, planen

rare, etc utan ekonomisk skolning i syfte att på-

visa att med ett annorlunda synsätt kan nya lös-

ningar på gamla problem framstå som beaktansvärda.

(2) Studien har också till syfte att skapa ett analys

schema enligt vilket vi försöker göra en systema-

tisk inventering av forskningsbehovet inom problem_

omrâdet "Styrning av tätortstrafik".

Grundfilosofi för problemanalysen

 

Bebyggelse- och trafikplanering i tätorter är ett gigan-

tiskt problemkomplex. Det gäller frågor om fundamentala

livskvalitéter.

En blygsam inställning hos forskaren - och planeraren -

är på sin plats. "Revolutionerande" arkitektidêer av

genier som Le Corbusier kan visa sig vara mer eller

mindre misslyckade i praktiken trots storslagenheten

 

* I ekonomisk-teoretisk terminologi är begreppen "välfärdsekono-

misk" och "samhällsekonomisk" i stort sett synonyma. Med ut-

trycket "samhällsekonomisk" vill man framför allt markera att

exempelvis en viss investeringskalkyl inte är rent företags-

ekonomisk, utan beaktar effekter för hela samhället; i så fall

blir den s k välfärdsekonomiska teorin den relevanta teoribasen

för kalkylen.
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i själva idén. I västerländska blandekonomier finns

ett stort mått av individuell valfrihet vad gäller val

av arbete och arbetsplats, bostadsform och bostadens

belägenhet, resmönster och färdmedel. Det vore en

kolossal uppgift att bygga "Optimala städer" med till-

börlig hänsyn tagen till enskilda individers preferen-

ser i ovannämnda avseenden, liksom till yttre miljö

och allmänna estetiska värden.

Det är kanske lika gott trots allt att helt genompla-

nerade städer inte byggs, utan att städernas slutliga

utformning är resultatet av en kombination av million-

tals enskilda val och initiativ och stads- och trafik-

planering.

Föreliggande skrift som syftar till att ge en samhälls-

ekonomisk belysning åt frågan om styrning av tätortstra-

fiken intar en dylik blygsam inställning till trafikpla-

neringens svåra uppgift. Trafikplanering behövs, men

det är en illusion att tro att planeraren i alla stycken

vet bäst. Ju större utrymme som kan ges åt trafikanter-

nas "revealed preferences", desto bättre.

Det samhällsekonomiska bidraget till trafik- (och stads)

planeringen är främst att se till att relevant informa-

tion som avslöjas på olika marknader inte går förlorad,

utan utnyttjas - på rätt sätt bör kanske tilläggas.

Därmed ingalunda sagt att "fria marknader" förespråkas

eller är ens möjliga på berörda områden. Resursfördel-

ningsproblemen är så komplexa och svåra inom tätortsom-

rådet just på grund av betydande inneboende marknadsim-

perfektioner. Fullständig planhushållning är dock en

lika extrem och orealistisk ansats. Det politiska sy-

stemet demokrati bör inte missuppfattas på så sätt att

valhandlingen på valdagen ger politikerna och deras

tjänstemän fullständigt mandat och nödig kompetens att

företräda individerna vid utformningen av det totala tra-

fiksystemet i alla avseenden. Mellan valdagarna träffar
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varje medborgare hundratals stora och små val på olika

marknader, som avslöjar dennes preferenser i samman-

hanget_relevanta avseenden. Den information som kan

avläsas på transporttjänstmarknaderna i form av kost-

nader, priser m m bör uppfattas som oundgänglig för

trafikplaneringen. Till exempel det faktum att Anders"

son väljer att ha bil medförande en nettokostnad på

10 000 kr/år, bör uppfattas så att Andersson har nytta

av sin bil motsvarande eller överstigande det beloppet.

Eller om Pettersson visar sig föredra låghus framför

höghus, allt annat lika, trots att det innebär en netto-

merkostnad på säg 1 000 kr/mån, betyder det att nyttan är

så mycket högre uttryckt i pengar. Planerarens uppgift

är inte att desavuera dessa avslöjade preferenser och

sätta in sina egna värderingar, eller sin politiska

huvudmans värderingar i stället för Anderssons och

Petterssons värderingar av egen bil respektive eget hus.

Tvärtom borde uppgiften vara att på effektivaste sätt

utröna individernas värderingar i dylika avseenden.

En helt annan sak är, att en viktig ytterligare uppgift

för trafikpolitiker och planerare är att på lämpligt

sätt komplettera enskilda individers beslutskalkyler

med eventuella s k externa kostnader. Enskilda indi_

vider kan (lika väl som offentliga myndigheter) träffa

samhällsekonomiskt irrationella beslut om ett ofull-

ständigt beslutsunderlag föreligger. Om Anderssons bil-

innehav (utnyttjande) och Petterssons småhquörvärv föra

orsakar "onytta" eller kostnader för andra individer av

det ena eller andra slaget, som alltså Andersson och

Pettersson inte själva bär, gäller det att på något

lämpligt sätt eliminera dessa potentiellt snedvridande

imperfektioner. Vår grundfilosofi är att ett olämpligt

sätt vore att "kasta ut barnet med badvattnet", dvs att

ignorera all marknadsinformation, och i stället tillämpa

en planhushållning med alltigenom politiskt/administra-

tivt bestämda â-priser på resurser och nyttigheter, med

motiveringen att eftersom transporttjänstmarknaderna
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inte är perfekta, är varje inslag av marknadshushållning

av ondo, och alla på marknaderna framkomna priser endast

vilseledande.

Uppläggning

Efter den omedelbart följande inledande översikten över

problemområdet diskuteras kort i kapitel 2 olika sätt

 

att identifiera forskningsuppgifter rent allmänt. I

kapitlen 3 och 4 kontrasteras därefter den gängse "pla-

 

neringsansatsen" till frågan om styrning av tätortstra-

fiken mot den fortsättningsvis applicerade välfärdseko-

nomiska ansatsen. I kapitel 5 utnyttjas det omfattande 

Nordkoltprojektet rörande den framtida tätortstrafiken

för att illustrera att planeringsansatsen leder till i

princip inkonklusiva resultat.

Därefter företar vi en nedbrytning av styrningsproble-

matiken i forskningsbara problemområden, som inleds i

kapitel 6 där det på välfärdsekonomisk teori grundade

 

analysschemat presenteras. De följande tre kapitlen

går sedan in i detalj på i tur och ordning marknaden

för kollektiva transporttjänster, parkeringsmarknaden

och marknaden för gatutjänster utnyttjade av biltrafiken.

Kapitel 7 har rubriken "Styrning av kollektivtrafiken",

 

kapitel 8 heter "Styrning av bilparkeringen" och

 

kapitel 9 "Styrning av biltrafiken". Det sista kapitlet

 

(kapitel 9) är uppdelat i två huvudavsnitt: Det första

avsnittet behandlar frågan om styrriktning beträffande

biltrafiken analogt med behandlingen av styrningsfrå-

gorna avseende kollektivtrafiken och bilparkeringen,

och det andra avsnittet tar upp frågan om valet av styr"

medel för biltrafiken, som är ett unikt problem på grund

av avsaknaden av en prismekanism.
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Inledande Översikt över problemområdet

Urbaniseringsprocessen i västerlandet under vårt århund-

rade har medfört en nästan total förändring av den tra-

ditionella stadsbilden. Urbaniseringsprocessens slut-

skede sammanföll med bilismens expansionsskede med re-

sultat att många gamla städer byggdes om till "bilstäder"

under efterkrigstiden. Detta har gjort ett outplånligt

intryck på allmänheten, politikerna och planerarna. I

dag är det många som ångrar att den nya persontransport-

teknologin - bilismen - anammades så reservationslöst

i städerna såväl som på landsbygden. Det är dock lätt

att vara efterklok.

Dagens mest uppmärksammade problem är ju bilismens nega-

tiva miljöeffekter. Det är förvissa inte ett nytt pro-

blem, men tidigare såg man på tätortstrafikens problem

med andra ögon.

Under 50-talet och början av 60-talet, då bilinnehavet

ökade mycket snabbt, var åtminstone beträffande stor-

städerna de mest uppmärksammade problemen bristande

 

kapacitet för rörlig trafik och parkering, som yttrade

 

sig i olika kostnader för bilisterna själva, såsom

trängsel och köer under rusningstid, och irritation

och tidsförlust orsakad av svårighet att hitta en par-

keringsplats i närheten av målpunkten. "Lösningen" på

dessa problem var under 10-15 år av bilismens expan-

sionsskede helt följdriktligt att öka gatukapaciteten

och antalet P-platser i innerstäderna.

Redan på 60-talet var dock många helt på det klara om

att det expanderande biltrafiksystemet hade oönskade

"bieffekter". En växande känsla av otillfredsställelse

med den bristande funktionella separeringen av städer-

nas gatunät började påverka trafik- och stadsplaneringen.

Den engelska Buchananrapporten från 1963 siade om en

radikal attitydförändring:
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...."Fnamtáda generationen kommen hanbhe att betnahta

vänt Aongzöba godiagande av att männibhon och

gandonátnaáih använden Aamma gatan,och vän 66a-

häadezée Lnáöa det ounduLhZiga neéuztatet dänau

med Aamma avbhg och oáönáiåefée, 50m vi kännen

66a tidigane geneaaiáonená Kihgiåtághet 66a eke-

menrän hygien."*

Den förespådda attitydförändringen har åtminstone hos

många viktiga Opinionsbildare intäffat, och en klar

kursändring av trafikpolitiken i storstäderna har i

allmänhet gjorts i riktning mot att prioritera de pro-

blem som andra gatutrafikanter och i innerstäderna bo-

ende har av den växande biltrafiken. En kungstanke i

trafikplaneringen på senare år har varit att söka åüad-

komma en funktionell separering av olika trafikslag.

Tung trafik och genomfartstrafik bör gå för sig - på

kringfarter runt (inner)städerna. Cykeltrafik och

gångtrafik bör erbjudas segnata banor, som inte nöd-

vändigtvis alltid måste komma i andra hand i konflikt-

situationer. Det har dock visat sig att trafiksane-

ringar innebärande en långtgående separering av genom-

fartstrafik och lokaltrafik knappast är en fullgod lös-

ning på miljöproblemen för de boende i innerstäderna.

De som bor längs huvudlederna för biltrafiken får ännu

sämre miljö och dessa trafikleder får betydande, nega-

tiva "barriäreffekter".

Dagens syn på trafikproblemen i storstäderna är att

trafiktekniska modifikationer är i längden otillräck-

liga. Bl a på grund av att förhoppningarna om att

tekniska lösningar finns på alla trafikproblem, som

präglade utvecklingsoptimismen under bilismens genom-

brottsår, har kommit på skam vad gäller storstadsbi-

lismen - dagens bilar är nästan lika farliga, bullriga

och avgasemitterande som gårdagens - har under senare

år en allt allmännare åsikt blivit att det finns ingen

* "Traffic in Towns" H.M.S.O. London 1963
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annan lösning än att radikalt minska biltrafiken i de

större städernas kärnor. Vid en uppmärksammad OECD-

konferens år 1975 med temat "Better towns with less

traffic" sammanfattades slutsatserna kort och gott:

...."Siäden §5 bättne med mindne Inaáth".

Ett typiskt exempel på dennya synen på storstadstra-

fiken är Trafikplan 77 för Stockholm. Enligt den tra-y

fikplanen är biltrafiken framför allt i innerstaden'

för närvarande betydligt högre än vad som bör efter-

strävas. Genom trafiksanering skall bostadsområdena

befrias från den meSta genomfartstrafiken, som hänvisas

till huvudgator och andra trafikleder. Dessa kan emel-

lertid inte klara den trafikökning somdet skulle bli

fråga om, såvida den totala biltrafiken till innersta-

den är oförändrad - varken från en ren kapacitetssyn-

punkt eller från miljöstandardsynpunkt. Därför säger

man i trafikplanen att :

...."Aom ett genománrti 66a Lnnenéiaden kan man nähna

med att eáien áukåt genomáänd taaáihéanenáng hom-

men 20 % av Inaáihen anden den mebt beåaátade

timmen att áönåhjutab i tiden ezåen nedueenab på

annat Aätt."

(Trafikplan 1977. Stockholms kommunstyrelses
planeringsberedning.)

Denna prognos är i själva verketett mål. Frågan är,

vilka medel krävs för målets uppfyllande? I trafik-

planen sägs att:

...."zonbiådnángen än inte ett Iiåånäekåigt medeå 66%

att dämpa biåtnaáihzngehet geneneååi i inneháta-

den. Fän det behäub åigándea bom diheht dikten

big mot biztnaáihvoâymen."
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Ett ganska allmänt omfattat slutomdöme om tätortsutveck-

lingen under bilismens genombröttsår i västerlandet är

alltså att för mycket Väg- och gatukapacitet har erbju=

dits bilisterna i tätorterna, och att därmed för stora

 

ingrepp i stadsmiljön har gjorts.

Detta är lätt att säga. Om man helt eller delvis låtit

bli att anpassa gatunätet till den (i takt med bilinne"

havets utveckling) snabbt växande efterfrågan, skulle

*ännu mycket längre köer och Värre trängsel än vad vi

faktiskt upplevat ha uppstått. Det är en illusion att

tro att efterfrågan skulle ha på något sätt automatiskt

ha anpassat sig till utbudet av gatukapacitet. Vilka

politiker skulle ha kunnat motstå det fysiskt mkaet på*

tagliga trycket av ständiga bilköer, som säkert hade uppe

fattats som förorsakade av "dålig planering"?

Det är viktigt att ärligt göra upp med vårt förflutna,

och inte bara förfasa sig över resultatet av bilismens

genombrott. Vad borde man ha gjort i stället för det

man gjorde? Den frågan har många högröstade kritiker

 

av dagens bilanpassade städer förvånansvärt svårt att

ge ett konsistent svar på. Det är speciellt viktigt

att ägna denna "historiska" fråga ordentlig uppmärksam-

het med tanke på att utvecklingsländerna nu är i bör-

jan av bilåldern. Situationen i de många snabbt väx-

ande storstäderna i u-länderna är alarmerande.* Trots

att bilinnehavet är många gånger lägre än i väster-

ländska städer, håller städer som Mexico City, Sao PaUlo,

Rio de Janeiro, Caracas, Bangkok m fl på att bokstavli-

gen kvävas av biltrafiken. Även i mycket fattiga stä-

der som Calcutta, Bombay, Jakarta, och Kairo där bil-

innehavet är endast ca 1/30 av bilinnehavet i Norden,

råder kronisk svår trängsel på gatorna. Det allmänna

rådet att inte göra om våra misstag är man föga hjälpt

av i u-länderna, om man inte specificerar vilka "våra

misstag" faktiskt var. I de japanska storstäderna, i

* Se t ex World Bank Sector Policy Paper: Urban Transport, May 1975
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Singapore och i Kuala Lampur där man tagit saken i egna

händer, så att säga, och tillämpat i västerlandet opröm

vade trafikpolitiska medel, har man lyckats bäst tycks_

det. Särskilt "Singapore-lösningen" (= direkt prissätt-

ning av gatuutrymme under rusningstid) har utsikt att

bli banbrytande.

Den mycket dramatiska miljonstadsproblematiken som är så

påträngande just i u-länderna kan kanske tyckas något

främmande för svenska förhållanden.

I Sverige liksom i övriga nordiska länder finns endast

ett fåtal storstäder. Frågan är, om trafikproblemen i

mindre och medelstora tätorter är av samma karaktär som

i miljonstäderna? En aktuell probleminventering beträffn

ande trafiken i de nordiska tätorter i intervallet

2N)000-200000 invånare har gjorts i Nordkoltprojektet.*

Om man skulle våga sammanfatta Nordkolts mycket omfat-

tande och detaljrika problembeskrivning i några få me-

ningar blir resultatet det följande: Bilismens negativa

effekter för stadsmiljön är ett stort problem också i

relativt små tätorter. Bilköer och trängsel är däremot

inget betydande problem i nordiska tätorter med mindre

än 200 000 invånare. Existerande Väg- och gatukapacitet

kan, om bara någon enstaka flaskhals elimineras, bygg

ligt klara en avsevärt större biltrafikvolym-med undan-

tag dock för parkeringsutbudet. Det senare problemet

är delvis en följd av miljökraven. Ytterligare parke-

ring på gatumark i innerstäderna är i allmänhet inte

acceptabelt, och någon mer betydande reserv av outnytt-

jade parkeringsplatser på centralt belägen tomtmark

eller i centralt belägna P-hus och garage finns inte.

* Trafik i nordisk tätort. En framtidsstudie med tonvikt på kollek-

tivtrafiken i medelstora städer.

NU A 1978:14, 15 och 16.
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TVå strukturella olikheter mellan transportsystemen i

miljonstäder och transportsystemen i mindre och medel-

stora tätorter är att i de senare orterna (1) gcm-tra_

fiken spelar en mycket stor roll, och (2) kollektivtra-

fikens andel av totaltrafiken är betydligt mindre. Som

framgår av figur 1 är cykel- och mopedtrafiken ungefär

lika omfattande som busstrafiken i medelstora tätorter..

Detta är både positivt och negativt. Det är bra att

hälsobefrämjande och billiga transportsätt som gång och

cykling är konkurrenskraftiga, men det är beklagligt att

det relativt låga trafikunderlaget i mindre tätorter gör

att busstrafiken blir dyr och/eller av låg standard. I

små tätorter och i glesbygd är som synes busstrafiken

en närmast marginell företeelse.
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Källa: SCBs resvaneundersökning 1978 efter bearbetning av Olle

Lundin, Göteborgs universitet

Figur 1. Färdmedelsfördelningens beroende av tätorts-
storleken.
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Hur ser morgondagens problem och utvecklingsmöjligheter

ut för den svenska tätortstrafiken? Med ledning av de

attityder och politiska klimat som råder i dag Vågar

man kanske göra följande grova generalisering:

Vägbyggnadsepoken är slut för tätorternas del oavsett

hur biltrafikefterfrågan kommer att utvecklas*. Mer

vägkapacitet för fler bilar tycks bara inte vara accep-

tabelt längre i tättbebyggda områden. Därmed är emeller-

tid inte sagt att biltrafiken nödvändigtvis kommer att

minska i våra städer. Byggandet av vägar och gator är

offentlig investeringsverksamhet, som självklart är po-

litisk styrd. Bilinvesteringar är emellertid till helt

övervägande del "privata angelägenheter". Enligt flera

prognoser förVäntas bilinnehavet fortsätta att öka.

Att ha bil upplevs av många som en nödvändig förutsätt-

ning för att kunna bo i de eftertraktade småhusen i tät-

orternas expansionsområden. Och varje nytt bilhushåll

antas oftast vara nästan liktydigt med ytterligare en

bilpendlare i innerstaden. Restiden för bilpendlare

är i allmänhet mindre än en tredjedel av restiden för

busspendlare. Om biltrafiken i våra städer kommer att

fortsätta att öka, kan man förutspå en allt skarpare

konflikt mellan "miljövänner" - fotgängare och cyklis-

ter som vill färdas säkert och under angenäma former,

bullerstörda boende och arbetande m fl - och bilägare

som vill utnyttja sitt betydande transportkapital så

mycket som möjligt.

Det finns dock två stora frågetecken - utvecklingen av

drivmedelspriset och den allmänna realinkomstutveck"

lingen. Den snabba expansionen av bilinnehavet under

50-, 60- och första hälften av 70-talet skedde samti-

digt med att bensinpriset stadigt föll i reala termer,

* Kringfarter, tunnlar o dyl är inte inbegripna i denna förut-

sägelse, dvs om den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

för en rimlig kostnad "bygga bort" inte bara bilköer och träng-

sel utan också själva trafiken så att säga, kan en ny investe-

ringsvåg naturligtvis inträffa.

VTI MEDDELANDE 205



12

medan hushållens disponibla inkomster var stigande. Båda

dessa trender har nu brutits. Är det temporära avbrott,

eller är det fråga om permanenta trendriktningsförbätt-

ringar? I det senare fallet talar mycket för att bil-

innehavet inte kommer att fortsätta att öka i tätorts-

regionerna* - åtminstone inte i de större städerna där

förutsättningar finns för goda kollektiva transportför-

bindelser.

* 'Se t ex SLL Trafikkontoret informerar. Nr 6, oktober 1979,

Ca hälften av bensinpriset vid macken är skatt. Det finns

således ett stort spelrum för politikerna att alltefter

önskan medverka till, eller motverka den dämpning av efter-

frågan som bensinprisutvecklingen kan antas leda till.
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OLIKA SÄTT ATT IDENTIFIERA FORSKNINGSUPPGIFTER

Det gängse sättet att finna forskningsuppgifter är ju

att söka Väsentliga problem, som det gäller att hitta

lösningen till. Vid närmare skärskådande är det dock

inte så lätt att följa denna ytligt sett rättframma

procedur, om man eftersträvar en systematisk invente-

ring av forskningsbehovet inom ett visst område -

helt enkelt därför att nyckelordet "problem" är så

föga entydigt.

Problemdefinitioner

 

I den föregående exposén av tätortstrafikproblemen har

vi medvetet underlåtit att närmare ange vad vi i sam-

manhanget menar med "problem". Inledningsvis har det

förefallit lämpligt att helt enkelt ansluta till vad

som i normalt språkbruk innefattas i begreppet, d v 5

"hinder för framkomligheten", "trafikolyckor" liksom

andra oönskade biverkningar som "avgaser och buller"

m m. På trafikområdet liksom på andra områden är före-

komst av problem liktydigt med att systemet ifråga inte

fungerar på det friktionsfria sätt, som är önskvärt.

Problem är uppenbarligen ett relativt begrepp, som är

högst beroende av de förväntningar man har på ett visst

system. För att identifiera forskningsuppgifter är den

Oprecisa problemdefinition som gängse språkbruk repre-

senterar inte tillfyllest. Det kan dock konstateras å

ena sidan, att i praktiken är forskningens inriktning

till stor del bestämd av vad en majoritet av avnämare

av forskningsresultat (eller några "tunga" forsknings-

anslagsgivare)inom olika områden uppfattar somssärskilt

viktiga problem enligt ovannämnda lösliga definition.

Å andra sidan kan konstateras att en av de mest angeläg-

na forskningsuppgifterna är att upptäcka problem, som i

rådande situation inte är fullt synliga, eller rent av

att "skapa problem" t ex genom att påvisa alternativa,
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mindre resurskrävande metoder att utföra en viss upp-

gift.

Den i forskningssammanhang* mest allmänna, närmast tru-

istiska definitionen av problem är "bristande kunskap

om verkligheten". Ett absolut ideal till vilket rå-

dande tillstånd skall relateras, är vinnande av "full-

ständig kunskap". Det idealtillståndet är i praktiken

ouppnåeligt. Det är dock inte huvudorsaken till att

en ganska annorlunda problemsyn faktiskt är (och bör

vara) styrande för forskningen framför allt inom sam-

hällsvetenskaperna. Strävan till samhällsförbättringar

är den viktigaste vägledande principen. Kunskapssökan-

de för sin egen skull tenderar att prioriteras lågt i

jämförelse med kunskapssökande, som kan motiveras exem-

pelvis genom att kunskapsbristen ifråga utgör en flask-

hals för en önskvärd samhällsutveckling i något visst

avseende**.

Sammanfattningsvis är alltså definitionen av problem

helt beroende på målet för verksamheten ifråga. Prob-

lem är bristande måluppfyllelse, och anledningen till

att problemens karaktär kan tyckas vara så olika på 0-

lika områden är förmodligen att målens karaktär är oli-

ka.

 

* Jämför B Schwarz & J E Svensson: Transporten och transport-

forskning. Ett framtidsperspektiv. Forskningsprogrammet för

Systemanalys och Planering (EFI/FOAl) 1978:5, avsnitten 3.6
och 8.2.

** Observera att denna distinktion inte sammanfaller med distink-

tionen mellan grundforskning och tillämpad forskning. Inom

avdelningen grundforskning är det fullt möjligt att särskilja

forskningsuppgifter som är relevanta respektive irrelevanta

för den övergripande strävan till samhällsförbättringen.

VTI MEDDELANDE 205



15

Mål- och problemtyper

 

Man kanske kommer sanningen ännu närmare om man betonar

att det är måluppfattningen hos olika fackmän snarare

 

än själva målen, som skiljer sig åä. Samhällsmålen är

på gott och ont i allmänhet ganska vagt formulerade av

våra politiker. För att samhällsfrågorna skall bli

forskningsbara, eller för att den offentliga tjänste-

produktionen skall kunna organiseras på ett vettigt

sätt, krävs att de vaga övergripande formuleringarna

operationaliseras på det ena eller andra sättet, och

poängen är att dessa operationaliseringar tenderar att

styras av den dominerande "paradigmen" inom varje sär-

skilt fack.

kommer i vardera av följande tre fall vad beträffar

Tre av de vanligaste problemtyperna upp-

målformuleringen:

(l) Kravsatisfiering

(2) Kostnadsminimering

(3) Optimal avvägning av nytta mot kostnad, vilket

innebär nettonyttomaximering, som (med tanke

på den höga ambitionsnivån) lämpligen kan för-
kortas till NN-maximering

Olika kombinationer av (1) och (2) är naturligtvis ock-

så vanliga, och en målformulering enligt (3) måste ofta

kompletteras med en eller flera restriktioner.

De flesta tekniker sysslar företrädesvis med problem

som uppstår då enviss kravspecifikation är att betrak-

ta som given, eller då en given prestation bör utföras

till lägsta möjliga kostnad. Så snart tekniken blir

mer komplicerad är dock även ren kostnadsminimering of-

ta alltför krävande. Antalet frihetsgrader är helt enkelt

för stort för att det skall vara praktiskt möjligt att be-

stämma den optimala bron över ett visst sund, det optimala

lastfartyget för en viss trad, det Optimala vattenkraft-

verket för en viss älv, 0 s v i meningen att den kost-
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nadsminimerande utformningen skulle kunna beräknas,

utan att vissa designvariabler tas för givna, och/eller

att minimi- respektive maximigränser fastställes för

andra variabler. Att under sådana omständigheter infö-

ra ytterligare en frihetsgrad genom att låta nyttan av

prestationerna ifråga vara en variabel, genom att an-

tingen tjänsternas kvalitet eller kvantitet varieras,

kan förefalla långsökt.

Ekonomer däremot är genom utbildning och "ohejdad vana"

böjda att uppfatta avvägningenmellan nytta och kostnad

som den centrala frågan beträffande all produktiv verk-

samhet. Det kan inte nog starkt betonas att detta inga-

lunda beror på att ekonomer är i besittning av mer so-

fistikerade analysinstrument än tekniker. Förklaringen

till ekonomernas skenbart djärvare ansats är helt och

hållet att man nöjer sig med en mycket mindre detalje-

rad bild av produktionssidan. Det är då möjligt att

höja ambitionsnivån till NN-maximering. Det betyder å

andra sidan inte att ekonomer menar att man kan eller

bör bortse från alla de produktionstekniska problem,

som syns klart först när detaljeringsgraden ökas. Grund-

tanken är i stället att en naturlig arbetsfördelning

mellan tekniker och ekonomer är - schematiskt uttryckt -

att de förra svarar för att produktionseffektivitet upp-

 

nås inom varje särskilt företag eller industri, medan

de senare svarar för att en optimal resursallokering

 

åstadkommes mellan företag och industrier. Produktions-

effektivitet innebär helt enkelt att varje särskild upp-

sättning av kvantiteter av olika varor och tjänster bör

produceras till lägsta möjliga kostnad för företaget i-

fråga, eller för samhället, d v 3 för alla individer

som ingår i samhället ifråga, om ett samhällsekonomiskt

snarare än företagsekonomiskt kriterium appliceras.

Produktionseffektivitet är ett nödvändigt men inte till-

räckligt villkor för total optimalitet. Det krävs dess-
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utom att olika varor och tjänster produceras i vissa

kvantiteter. De slutliga optimumvillkoren är att pro-

duktionsvolymen av varje nyttighet skall vara just så

stor att marginalkostnaden (=kostnaden för att produ-

cera ytterligare en enhet av nyttigheten ifråga) är

lika med den marginella betalningsviljan.

Styrning av tätortstrafiken - ett ekonomiskt problem i

händerna på "teknokrater"

 

När vi nu går in på tätortstrafikområdet kan det först

konstateras att trafikplanering i teori såväl som prak-

tik är ett fack som domineras av tekniker och "plane-

rare" (med kulturgeografisk eller liknande bakgrund).

Ekonomer som utövande trafikplanerare är en sällsynt

företeelse, och inslaget av ekonomiskt tänkande inom

detta problemområde är jämförelsevis litet.

Å andra sidan är den här aktuella frågan om styrning

av tätortstrafiken ett typiskt "ekonomiskt" resurs-

allokeringsproblem. Huvudtesen som här drivs är att

väsentliga forskningsuppgifter inom detta problemområ-

de inte uppmärksammas med den problemsyn som baseras

på den typiska teknikerparadigmen, som den rådande grund-

filosofin för trafikplanering representerar.

Den tesen kommer att utvecklas i det följande genom att

först kort diskutera hur frågan om styrning av tätorts-

trafiken betraktas av trafikplanerare. Den utveckling

som skett inom trafikplaneringen innebär faktiskt att

ett närmande till det ekonomiska synsättet har skett.

Enligt det traditionella synsättet hos planerare var

målet för trafikplanering först och främst att satisfie-

ra ett visst transportbehov. Numera ser man målet för

trafikplanering främst som att söka åstadkomma en lämp-

lig avvägning mellan transportstandard och miljöstandard.
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Det typiska för planeringsansatsen är dock fortfarande

obenägenheten att gå in på nyttosidan för olika trans-

portsystem. Det är som om man uppfattade "nyttan" av

olika varor och tjänster som ett närmast dubiöstbegrepp,

som i långt lägre grad än "kostnaden" är möjlig att vär-

dera i pengar. Detta är märkligt med tanke på att det

relevanta kostnadsbegreppet, d v 5 alternativkostnaden,

inte är något annat än värdet av de nyttigheter som en

viss resurs skulle kunna producera i bästa alternativa

användning.
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PLANERINGSANSATSEN TILL FRÅGAN OM STYRNING AV TÄTORTS-

TRAFIKEN: KORT ÅTERBLICK OCH NULÄGESBESKRIVNING

Den traditionella synen på bebyggelse- och trafikplane-

ring var schematiskt uttryckt, att arkitekter/stadsplane-

rare skall bygga så vackra och trivsamma städer som möj-

ligt med tillbörlig hänsyn till vad som är ekonomiskt

realistiskt, medan trafikplaneringen - liksom planering-

en av vattenförsörjning, alepp m m - skall se till att

städerna fungerar.

Satisfiering'av transportbehov

 

Den traditionella trafikplaneringens grundfilosOfi var

"att tillfredsställa existerande transportbehov". Det

gällde för det första att se till att transportkapaci-

teten matchar tranSportbehoven, och för det andra, att

de transportlösningar som väljs uppfyller olika trafik-

tekniska krav och normer beträffande trafiksäkerhet och

"service" (kvalitet) i andra avseenden.

Med detta synsätt föreligger problem i första hand då

transportbehoven inte kan tillfredsställas. Under bilis-

mens expansionsskede inträffade detta allt som oftast.

Det visade sig regelmässigt att trafikökningen blev stör-

re än väntat och många nya trafikleder kom att framstå

som underdimensionerade. De viktigaste problemen var

följaktligen att göra någorlunda tillförlitliga prognoser.

Givet befolkningens storlek och de demografiska förhåll-

andena i övrigt, är transportbehovet i första hand be-

stämt av lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser, sko-

lor, butiker och andra serviceinrättningar. Trafikpla-

neringen uppfattades därför som betingad av, och besluts-

hierarktiskt underordnad stads- eller bebyggelseplanering-

en:
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Trafikplanerare har sedan länge klagat över stadsplane-

rarnas bristande förståelse för de konsekvenser för tra-

fiken som olika lokaliseringsmönster får. På senare tid

har man dock uppmärksammat interdependensen mellan lokali-

sering av bebyggelse och trafikleder.

Som ett resultat av bilständernas uppkomst blev det myc-

ket uppmärksammat att trafiksystemets utformning i hög

grad påverkar såväl befolkningstillväxten i tätorterna

som lokaliseringen av bostäder, och olika ekonomiska

aktiviteter. Man har insett att antagandet om ett abso-

lut transportbehov - trafikplaneringens traditionella

hållpunkt - är en överförenkling. "Transportbehovet"

är en relativ storhet. Utbudet av transporttjänster kan

i högre eller lägre grad sägas skapa sin egen transport-

efterfrågan. Om man exempelvis förlänger en viss gren

av Stockholms tunnelbana, kommer ett ökat resande på den

ifrågavarande linjen att kunna registreras. Det kan till

viss del vara omfördelad trafik - resenärer som tidigare

åkt bil eller buss. Med stor sannolikhet kommer också

ett helt nytt resande att uppstå. Det kommer att bli

jsärskilt betydelsefullt på längre sikt, då nya bostads-

områden uppstått längs den förlängda tunnelbanegrenen.

Avvägningwmellan'transportstandard'ochåmiljöstandard

En annan viktig orsaktill en framväxande ny syn på sam-

bandet mellan bebyggelse- och trafikplanering var helt

enkelt att man mer och mer insåg att biltrafik är en vik-

tig - negativ - miljöfaktor i och för sig. Stadsplaner-

arens vision av en viss stadsmiljö kan komma helt på skam

efter att trafiken lagts till stadsbilden. Bebyggelse

och trafik måste planeras samtidigt för att resultatet

skall bli fullgott. Följande citat från Buchanan-rap-

porten fångar väl bakgrunden till det moderna synsättet.
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Med en arkitekturhistorisk analogi illustrerar Buchanan-

rapporten hur dess Vision av hur storstadslivet och stor-

stadens ofrånkomliga behov av täta person- och godstran-

sporter bör bringas i harmoni:

...."eii iappiäche av enhiavea med männibhoväniig miijä,

omnåden áaån viiha annan inaáih än Aådan iom han

daenden dii aieéiängá, viiha än åibhiida Adväi iom

áöabandna av eii näiveah av iaaáihiedea iiaáiheaade

av moioaáoadon och enbaat moioaáoadon. En använd-

baa anaiogi han gäaai med det Aioaa bgggnadihompiex-

ei med veiiibaian och honnidoaea 56a den genomgående

inaáihen och med Aepanaia nam hepaeienienande de

iaaáihánia enhiaveana. Om vid áöaiia anbiichen

diiiinhiionen meiian gaioa 56a enbaat áoadoniiaaáih

och iaaáihánia omaåden han áöneáaiia honáiiad, han

genmäiai aii Aäaihiijandei av nam och hoaaidonea

ochiå än en aeiiiv nyhet i aahiiehiaaenb hinioaia.

Ännu Ad benz iom på 1600-iaiei vaa det en Aiändig

inaáih av männiihoa och tiii och med djaa genom Aa-

iongeana i Veaiaiiiei, på Aamma Aäii iom vi idag

användea Oxáond Atneei 56a genomáaniiinaáih tili

dochoana, Ahåpbiian iom ombeoönjen iohaia ievenanien,

baiian Aom inannponienan de aniiäiida på vanahaé

och honioa iami Ahoppande gotgängane, aiii i en

Ahän biandning."*

Framför allt på 1970-talet har det vidare blivit allt'

vanligare att se på biltrafikleder som något i och för

sig negativt. Före bilismen ansågs ju allmänt breda

esplanader och dylikt som positiva inslag i stadsbilden.

Hur långt från det synsättet är man inte i dag! Nu upp-

märksammas i stället de stora trafikledernas barriär-

effekter, och deras allmänt människoovänliga karaktär.

 

*' Traffic in Towns, 1963 op cit
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Därmed framstår kärnproblemet som en avvägningsfråga.

Trafikplaneringens uppgift uppfattas inte längre som att

tillfredsställa ett av exogena faktorer bestämt trans-

portbehov, utan det gäller att avväga biltrafikens

positiva effekter ifråga om restidsstandard för bilister-

na själva mot biltrafikens kostnader för gatuhållaren och

negativa effekter för andra trafikanter och boende i stä-

derna. Ett helt nytt huvudproblem uppstår för trafikpla-

neringen, nämligen att åstadkomma en lämplig styrning

av tätortstrafiken.

§552§§1--§§Ei§9§é§_99ä_säsäiegêés_959929§§r

Därmed har det gamla huvudproblemet - prognosproblemet -
kommit något i skymundan, eller kanske snarare ändrat
karaktär. När nu möjligheten och framför allt önskvärd-
heten av att styra trafikutvecklingen har accepterats,
står trafikplaneraren/prognosmakaren inför ett nytt pro-
blem som dock är likartat det mycket diskuterade dilemmat
för kunjunkturprognosmakare: Är olika konjunkturpolitiska
åtgärder att uppfatta som exogent givna, eller som endo-
gena variabler? I det förra fallet gör man antingen en
prognos under förutsättning av oförändrad konjunkturpoli-
tik, eller också ett antal alternativa prognoser, vilka
var och en förutsätter olika kombinationer av konjunk-
turpolitiska åtgärder. I fall prognosen är anpassad till
i första hand olika enskilda förtags och organisationers
behov bör prognosen inte vara betingad utan försöka säga
"hur det verkligen går", d v 5 även innefatta en förut-
sägelse av hur konjunkturpolitiken kommer att utformas i
olika skeden. Den senare typen av konjunkturprognos är
mindre vanlig, därför att den är mycket svårare att göra,
men är på senare tid alltmer efterlyst. Den förda kon-
junkturpolitiken är så betydelsefull för hur konjunkturen
faktiskt blir, och då man dessutom tycker sig kunna se
ett mönster i hur finansministrar och andra beslutsfatt-
are reagerar i olika situationer - ej nödvändigtvis "ra-
tionellt" i gängse samhällsekonomisk mening - börjar man
bli mer och mer otillfresställd med den traditionella
prognosansatsen. Ett nytt forskningsfält har öppnat sig
i de beteendevetenskapliga och statsvetenskapliga gräns-
markerna. På kommunal nivå är problemet för prognosti-
sering av trafikutvecklingen av precis samma slag. Tra-
fikpolitiken i tätorterna är avgörande för hur utveck-
lingen faktiskt kommer att gestalta sig. Om man betrak-
tar kommunalpolitikerna som målgrupp, är det naturligt
att göra framtidsstudier av trafikutvecklingen under för-
utsättning av olika trafikpolitiska alternativ, för att
presentera konsekvenserna för politikerna som underlag
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för dessas faktiska beslutsfattande. Det finns dock
många andra intressenter - "avnämare" av prognoser för
utvecklingen av trafik och bebyggelse - såsom byggmästare,
handels- och industriföretag. Dessa är mest betjänta av
prognoser som förutsätter "endogena politker".

EEE§§5ê2ê§_äêä293§l§§_:_QEE_EEê§lEElêE§ElEQW

De nya planerings- och styrningsproblemen har gjort att

det traditionella synsättet på relationen mellan bebygg-

elseplaneringen och trafikplaneringen har ändrats i den

riktning som antyds i principskissen i figur 2. Grund-

tanken är numera att översiktlig bebyggelse-och trafik-

planering bör vara integrerade delar av den totala fy-

siska planeringen.

 

Översiktlig

Bebyggelse o Trafikplanering

     

 

  

Detaljplanering Detaljplanering

i av bebyggelse .+-- av trafiksystem

 

 

 

 

 

 

Schematisk grundmodell för planering i tät-r
orter.

Figur 2.

I praktisk planering är det emellertid ändamålsenligt

att när man kommer ner på detaljnivå avgränsa arbets-

uppgifterna i stort sett enligt den i figur 2 angivna

tudelningen. Detaljplaneringen av bebyggelse respektive

trafiksystem är uppgifter med stora "specialiseringsför-

delar". Den integrerade översiktliga bebyggelse- och tra-

fikplaneringen sörjer för att inga allvarligare inkonsi-

stenser uppstår på detaljplaneringsnivån genom att förse

bägge underavdelningar med befolkningstal 0 d i olika

områden samt eventuella planerade .utvidgningar av huvud-

vägnätet och linjenätet för kollektivtrafiken. Detalj-

planeringen av trafiksystemet kan således drivas i stort
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sett enligt traditionella linjer, d v s målet är att till-

fredsställa ettpgivet resbehov på lämpligaste (billigaSte)

sätt under bestämda förutsättningar beträffande huvud-

dragen i trafiksystemet.

En mer intrikat fråga är däremot hur den översiktliga,

"integrerade" bebyggelse- och trafikplaneringen faktiskt

bör bedrivas? Det kan förväntas att samordningen av

dessa två planeringsverksamheter bör leda till att den

ena vet vad den andra gör, så att säga, och att man tar

ömsesidig hänsyn till den skilda krav som gäller för res-

pektive verksamheter. I mer konkreta termer kanske det

kan uttryckas på det sättet att arkitekten/"esteten" för-

hoppningsvis tar större hänsyn till de krav på trafiksy-

stemets dimensionering och kostnader som dennes visioner

medför, medan trafikplaneraren/"teknikern" tar större

hänsyn till estetiska värden vid sträckningen och utform-

ningen av olika trafikleder. Detta kan vara nog så be-

tydelsefullt.

Esa_Erêaâpeäzäeägyea_aermerêê?

Den stora frågan är dock: Enligt vilka kriterier skall

avvägningen mellan transportstandard och miljöstandard

göras?

På den frågan gives inget entydigt svar. Så mycket lät-

tare det var att bedriva trafikplanering på den "gamla

goda tiden"! Kunde man då bara prognostisera bilinne-

havets utveckling någorlunda hyggligt, gav sig resten

mer eller mindre av sig själv: Man kunde då resonera som

så, att de som har tillgång till bil använder också detta

överlägsna färdmedel för att tillfredsställa sitt resbe-

hov och det gäller att se till att tätortsstrukturen an-

passas till detta genom att eliminera flaskhalsar i de

av äldre transportsätt betingade gatusystemet, genom lämp-

liga parkeringsnormer, m m. De som inte har tillgång

till bil är hänvisade till kollektiva färdmedel eller att
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7färdas till fots eller med cykel - på egen risk. Kollek-

tivtrafiken hade en relativt undanskymd position i pla-

neringssammanhang, eftersom det var ett stagnerande tra-

fikslag, som inte hörde framtiden till.

När detta synsätt inte längre är acceptabelt uppstår di-

lemmat att trafikplaneringen blir mer eller mindre hän-

lös. Man strävar naturligtvis efter att komma ur detta

tillstånd, genom att försöka uppställa olika standard-

krav på miljön t ex beträffande frihet från luftförore-

ningar och störande buller, liksom på de transportmöjlig-

heter som erbjuds de icke-bilburna resenärerna. Om man

skulle kunna enas om "normer" i dessa olika avseenden,

vore det ju möjligt att tillämpa den traditionella pla-

neringsansatsen d v s ett satisfieringsproblem av väl-

känt slag skulle kunna formuleras, och den enda skill-

naden vore att ett antal nya restriktioner tillkommit.

Det har dock i praktiken visat sig vara mycket svårt att

uppnå enighet om tjänliga normer, i synnerhet vad beträf-

far utbudet av kollektiva transportmedel. Det är kanske

fråga om tjänster som varken kan eller bör "normeras"?
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DEN VÄLFÄRDSEKONOMISKA ANSATSEN TILL FRÅGAN OM STYRNING

AV TÄTORTSTRAFIKEN

Simulerad marknadsekonomi

 

Den välfärdsekonomiska teorins grundsats är att en mark-

nadshushållning med väl fungerande marknader leder till

en i viss mening optimal resursallokering. Därmed me-

nas i yttersta korthet att under förutsättning att in-

divider och företag handlar rationellt (w vet sitt eget

bästa i meningen t ex att man hellre köper en bestämd

produkt för ett lägre än ett högre pris) så uppnås en

bestämd typ av optimalitet - s k Paretooptimalitet - om

var och en "betalar för sig". Den något lösa sistnämnda

frasen skall i detta sammanhang ges en mycket exakt in-

nebörd. Innebörden är att priserna på produktionsfak-

torer liksom varor och tjänster skall vara sådana att

den privata marginalkostnaden (= den totala kostnad in-

klusive monetära utlägg en viss individ kalkylerar med

vid förvärv (konsumtion) av enviss vara (tjänst)) skall

sammanfalla med samhällets marginalkostnad (= den tota-

la reala kostnad som alla samhällsmedlemmar inklusive

producenten och konsumenten av ifrågavarande nyttighet

åsamkas). När dessa förhållanden råder uppkommer en

situation (= viss resursallokering samt visst konsum-

tionsmönster för varje hushåll) från vilken ingen för-

ändring kan göras som inte innebär att någon eller någ-

ra individer förlorar mer än andra vinner. Varje för-

ändring från ett paretooptimalt läge kommer att ge upp-

hov till en förlust för vissa, som i pengar räknat är

större än den eventuella vinst (i pengar räknat) som

andra gör. Omvänt gäller alltså att, om man befinner

sig i ett läge som inte är paretooptimalt, man kan

åstadkomma en förbättring (högre välfärd) för någon el-

ler några, utan att någon annan skall behöva komma i

ett sämre läge. Det följer av att "vinnarna" (på att

ett paretooptimalt läge kan uppnås) kan kompensera "för-
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lorarna" och ändå få något över.

Det väsentliga är nu att i en marknadsekonomi karaktä-

riserad av s k perfekt konkurrens är det genom marknads-

krafternas fria spel uppkomna jämnviktsläget paretoopti-

malt.

Problemet är från välfärdsekonomisk synpunkt att i en

blandekonomi av västerländsk typ finns en betydande

sektor, där marknaderna antingen fungerar mindre väl,

eller inte fungerar alls. Den s k tillämpade välfärds-

ekonomiska teorin är i första rummet ägnad frågor om

hur resursallokeringen bör vara med hänsyn till existen-

sen av imperfekta marknader, respektive den totala av-

saknaden av marknader inom vissa avsnitt av ekonomin.

Om marknadsimperfektionerna är inneboende karaktäristi-

ka för vissa ekonomiska aktiviteter, och det alltså in-

te går att undanröja roten till det onda, gäller det

att ange sådana handlingsregler som leder till samma

resultat, som hypotetiskt skulle erhållas om perfekt

fungerande marknadshushållning tillämpades. Det bör

tilläggas att den förhärskande ståndpunkten numera är

att imperfektionerna i det ekonomiska systemet är så

betydande, att det är alltför optimistiskt att tro, att

man någonsin hamnar i paretooptimala lägen. Däremot

tycks insikten ha vuxit sig allt starkare - bl a genom

att mera erfarenhet av planhushållning har erhållits -

att alternativa system för resursallokering, som är helt

frikopplade från marknadshushållningen, kan lätt leda

mycket galet framför allt på grund av att den informa-

tion om "nyttor" och kostnader som marknadsprisbildning-

en ger är mycket svår att erhålla på något annat sätt*-

_...,_-f--... .M_.._-.w

* Jämför t ex Staffan Viotti: Nirvana-ansatsen. Ekonomisk Debatt

Nr 8, 1979
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Styrning mot Optimum

 

Tillämpad på tätortstrafikområdet innebär den välfärds-

ekonomiska ansatsen dock i princip att man bör syfta

till att maximera en objektfunktion för trafiksystemet.

Denna objektfunktion skall i princip inkludera alla

individers nettonytta (mätt som betalningsvilja) av oli-

ka trafiksystem. Med tanke på det stora antalet variab-

ler som är relevanta, liksom alla komplicerade samband

på nyttosidan såväl som på kostnadssidan är det emeller-

tid uppenbart att det ifrågavarande optimeringsproble-

met ställer övermänskliga krav på trafikplaneraren. En

motsvarande iterativ ansats är att nytto/kostnadskalky-

ler ett antal alternativa trafiksituationer Tl, T2, ...

Ti... Tn. För att kunna välja ut det alternativ som

ger den garanterat högsta nettonyttan måste ett mycket

stort - i princip i det närmaste oändligt stort - antal

alternativ räknas igenom.

Det karaktäristiska med den välfärdsekonomiska ansatsen

är att i görligaste mån söka undvika dessa i praktiken

oövervinnerliga problem genom att "gå bakvägen" så att

säga. Den välfärdsekonomiska ansatsen går ut på att

härleda generella optimumvillkor. Det är en ofantligt

 

mycket enklare uppgift att i allmänna termer ange vill-

koren för att ett Optimum föreligger, än att explicit

ange optimumlösningen. Poängen är sedan att det är för-

hållandevis enkelt att konstatera huruvida Optimumvill-

koren är uppfyllda eller inte i en rådande situation*.

Om optimumvillkoren skulle visa sig vara uppfyllda, ja

då existerar inga resursallokeringsproblem enligt vårt

sätt att se saken. Den rådande situationen är optimal.

I den mer sannolika situationen där ett flertal avvikel-

ser från optimumvillkoren kan konstateras, är det så-

* Framställningen är måhända överförenklad. Notoriska problem

rörande t ex lokala optima och diskontinuerliga funktionssam-

band tas inte upp för att inte diskussionen av generella väl-

färdsekonomiSka frågor skall bli alltför lång.
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ledes möjligt att identifiera problem på ett menings-

fullt sätt. Det är också möjligt att grovt rangordna

problemen med hänsyn till "gravhet" genom att undersöka

avvikelsernas relativa storlek.

När det sedan gäller att anvisa erforderliga trafikpoli-

tiska åtgärder i ett läge, där det har konstaterats att

vissa Optimumvillkor inte är uppfyllda, är det i regel

inte praktiskt möjligt att med någon större säkerhet

ange annat än riktningen av en påkallad parameterför-

ändring. Om man har ambitionen att också ange exakt

hur mycket en viss handlingsparameter bör förändras,

möter man samma stora svårigheter som påtalades ovan,

d v 5 problemet blir detsamma som att söka en explicit

optimumlösning för utformningen av trafiksystemet. Det

är i allmänhet orealistiskt att tro att man skulle kun-

na uppnå optimum utan en kortare eller längre process

av "trial and error". Den processen är dock ändlig.

Även om det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga

hur Optimumläget exakt ser ut, är det möjligt att kon-

statera, om och när Optimum till slut har uppnåtts.
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NORDKOLTPEOJEKTET SOM ILLUSTRATIONSEXEMPEL PÅ PLANE-

RINGSANSATSENS SVAGHETER

För att riktigt kunna sätta fingret på var den avgöran-

de skillnaden mellan planeringsansatsen och den väl-

färdsekonomiska ansatsen ligger, är det lämpligt att

diskutera ett konkret exempel.

Planeringsansatsen i dess moderna tappning har fått ett

representativt uttryck i Nordkoltprojektet. Enligt

det där anlagda synsättet är persontransportförsörj-

ningen i tätorter inte främst ett trafiktekniskt pro-

blem, utan i hög grad en fråga om att välja stadsmiljö.

En annan typisk vinkling är, som antyds i projektbe-

nämningen, att tonvikten lagts på kollektivtrafiken.

Under bilismens expansionsskede såg trafikplanerarna

som sin främsta uppgift att se till att den växande

efterfrågan på individuella transporter kunde till-

fredsställas genom tillräcklig kapacitetsutvidgning

vad gäller trafikleder och parkeringsplatser. För

Nordkoltprojektet är transportbehoven för de billösa

den viktigaste frågan. I dagens och framtidens tät-

orter kommer bilisterna under alla omständigheter att

ha den överlägset högsta transportstandarden. Det

vore mycket olyckligt om desuxnär hänvisade till kol-

lektiva transporter skulle behöva uppleva en sjunkande

resstandard, vilket kan befaras bli fallet om trafik-

underlaget för det kollektiva transportsystemet ytter-

ligare tunnas ut.

Så långt är Nordkoltprojektets grundsyn helt förenligt

. med den välfärdsekonomiska ansatsen. Först när denna

grundsyn skall tillämpas och ett beslutsunderlag för

trafikplanering och trafikpolitik tas fram, går man en

helt annan än vad den välfärdsekonomiska ansatsen im-

plicerar.
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rondheim

Jyvöéky Ö

4% '
11

âKorlsf

  

Befolkning 1 1.000 Tätortens yta

Kommun Tätom km2 m2 per* inv.

 

70 71-73 70 11-73 70 'VFTG T0 T1-T3

 

HA 21 32 16 29 6,7 12,9 418 446
8(31) 19 26 24 41 22,8 30,2 952 737
HE 53 69 42 60 29,8 48,7 708 812
KA 73 75 53 69 37,8 52,2 712 757
01/2) 61 77 90 97 40,3 62,6 448 645
UP 147 165 117 114 49,2 51,6 420 452
TR 134 164 134 164 57,8 83,6 431 410

    

AA 155 180 140 166 56,5 79,2 364 440

 

1) Kommun = Borgå stad

2) Kommun I Jyväskylä stad

Figur 3. De åtta studieorterna i Nordkolt.
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Problemet

 

Formellt kan problematiken som behandlats i Nordkolt-

projektet sägas vara strukturerad som en samhällseko-

nomisk investeringskalkyl. Det gäller att med utgångs-

punkt från dagens situation (T0) välja ett av tre al-

ternativa trafiksystem benämnda Tl, T2 och T3 för år

2000 i var och en av åtta nordiska städer (se figur

3 och 4) under vissa givna förutsättningar. Ett i sam-

manhanget mycket restriktivt grundantagande som görs

är att befolknings- och bebyggelseutvecklingen är exo-

gent given. Tjänligheten av "integrerad bebyggelse-

och trafikplanering" kommer därmed helt i skymundan.

  

 

Biltrafik

A Tl

T0 T2

T3
+ v»Tid

1975 2000

Figur 4. Utvecklingsalternativen i Nordkolt.
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Förutsättningar om resandet år 2000

De viktigaste förutsättningarna om resandet år 2000 i

två av studieorterna framgår av tabellerna i figur 5.

Nyckelförutsättningen i sammanhanget är att antalet

bilresor per invånare är nästan fyra gånger större i

Tl än i T3.

att bilinnehavet i Tl ökar från ca 0,3 i dag till 0,5

år 2000, medan bilinnehavet i T3 minskar ända till 0,1

Denna stora skillnad antas uppkomma genom

bilar per invånare*.

Trafikunderlaget för busslinjerna kommer därigenom att

vara mycket större i T3 än i Tl. Man antar att antalet

bussresor i T3 blir inte mindre än sju gånger större

än i Tl i Karlstad och nästan tre gånger större i

Uppsala. Jämfört med dagsläget är antalet bussresor

133 % respektive 120 % större i T3. Som framgår av

tabellerna är skillnaden mellan Tl och T3 mycket mindre

vad gäller gmc-resornas antal. Endast 50 % fler gmc-

resor antas göras i T3 än i Tl.

En intressant och viktig fråga är hur det mer än för-

dubblade trafikunderlaget för kollektiva transportlös-

ningar i T3 (jämfört med T0) kan tänkas påverka trafik-

företagens ekonomi och transporttjänsternas kvalitet?

Denna fråga har fått en utförlig behandling i Nordkolt-

projektet. Följande korta sammanfattning kan inte göra

full rättvisa åt det fylliga materialet som redovisas i

rapporterna; ett studium av Nordkolts resultat rekommen-

deras varmt.

 

* Det låga bilinnehavet i T3 kan tyckas vara ett extremt antagande.

En rimligare hypotes tycks oss vara att den låga biltrafikvolymen

i T3 uppkommer genom att bilutnyttjandet för tätortsresor ned-

bringas kraftigt. Då skulle det dock bli något svårare att kal-

kylera fordonskostnadsdifferensen mellan T1 och T3, eftersom

fullständig kunskap om kapitalkostnadernas beroende av tiden

respektive körsträckan inte föreligger.
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Bilar och

 

 

 

   

 

   

 

  

Karlstad och Uppsala.
tes gäller Uppsala.)
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biltrafik TO T1 T2 T3

Personbilar 0,32 0 5 0 3 0 1
per invånare (0,29) ' ' '

Bilförflytt-
ningar per 3,97
bil och (2,76) 3'66 3'80 4'0
vardagsdygn

Persoger 1,5 1,2 1,4 1,5
per bll

Resor per

invånare och T0 T1 T2 T3
vardagsdygn

. 1,90
B11resor (1,20) 2,20 1,60 0,60

Kollektiv- 0,30 0,10 0,40 0,70
resor (0,50) (0,40) (0,70) (1,10)

_ 1,20 1,70 1,90 2,50

GMC resor (2,00) (1,40) (1,60) (2,10
3,40

Z resor (3,70) 4,0 3,90 3,80

Figur 5. Förutsättningar om bilinnehav och resor i
(Siffrorna inom paran-

  



35

Huvudslutsatsenlüir-kanske något förvånande- att man

reservationslöst förutser att konventionell linjebunden

busstrafik kommer att, liksom i dag, vara det helt domi-

nerande kollektiva transportmedlet. Den enda egentliga

nyheten man tror på är taxibuss (dial-a-bus) som komple-

ment till vanliga busslinjer i särskilt trafiksvaga rela-

tioner och/eller under utpräglad lågtrafiktid. Man tycks

inte förutse någon nämnvärd produktivitetsökning för buss-

trafiken.

Jämförelser mellan nuläget och Tl-T3 på basis av mate-

rialet i Nordkolt är något svåröverskådliga på grund av

att studieorterna antas växa såväl ytmässigt som befolk-

ningsmässigt, varav följer att den genomsnittliga res-

längden också ökar. Jämförelser inom utvecklingsalter-

nativen Tl-T3 är lättare att göra, eftersom städernas

strukturer är konstanthållna; Nedanstående diagram

ger en representativ bild av hur restiderna med olika

färdmedel skulle bli i Tl, T2 respektive T3. Bilen är

som framgår mycket överlägsen bussen. I illustrations-

exemplet Karlstad tar en genomsnittlig bilresa ungefär

10 min i alla alternativ, medan en genomsnittlig buss-

resa (som ändå är något kortare) tar ca 40 min i Tl och

drygt 30 min i T3. Förchansom reser med buss 1 samt-

liga alternativ kan en väsentligt högre restidsstandard

som synes uppnås då trafikunderlaget växer. Det mesta

av kvalitetshöjningen uppnås dock redan i T2, där antalet

bussresor är fyra gånger större än i Tl. Den sjudubb-

ling av resvolymen (jämfört med Tl) som T3 innebär resul-

terar uppenbarligen i en mycket måttlig ytterligare

standardhöjning.

De som övergår från bil till buss i T2 och T3 kommer

att uppleva en högst avsevärd restidsökning, som samman-

lagt långt överskrider den totala restidsbesparing som
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a'o
Min.

  

  

a'o 60
Min.

Eigur 6 Andel resor med bil, buss, cykel och till
fots med kortare restid än angivet i de
olika trafiksituationerna. Restiderna av-
ser tidsförbrukningen dörr-till-dörr in-
klusive dold väntetid vid bussresor.

de ursprungliga busstrafikanterna gör. Detta är ingen

självklar följd av ovannämnda skillnaderi genomsnitt-

liga restider utan beror på ett strategiskt antagande

om det totala resandet i de tre situationerna. Som fram-

går av figur 5 utgår kalkylerna i Nordkolt från att det

totala resandet är nästan detsamma i Tl, T2 och T3.

Närmare bestämt så antar man, att "restalet" - antalet

resor per invånare och dygn - är 4,0 i Tl, 3,9 i T2,
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och 3,8 i T3,' Detta antagande är ganska märkligt med

tanke på att i texten görs stor affär (med rätta) av

skillnaderna i "åtkomlighet" och "tillgänglighet" mel-

lan de som har tillgång till bil och de som måste åka

buss. Bör inte dessa skillnader avspeglas i det fak-

tiska antalet gjorda resor i betydligt högre grad än

vad (ka antagna restalen ger vid handen?

Kalkylmetoden i Nordkolt

 

Med det gjorda antagandet kan skillnaderna i resstan-

dard mellan situationerna Tl, T2 och T3 i stort sett

mätas i form av skillnader i total restid för alla in-

vånare. Man kan misstänka att förutsättningen att res-

talet är nästan detsamma i Tl, T2 och T3 var "bekvämt"

ur metodologisk synvinkel. Därigenom slapp man ta

ställning till frågan hur nyttan av de ytterligare re-

sor som rimligtvis borde företas i Tl där bilinnehavet

är fem gånger större än i T3, skall värderas. Nu gör

man inga uppskattningar alls på nyttosidan, utan kal-

kylen gäller enbart olika kostnader.

Å ena sidan har drift- och kapitalkostnaderna för tra-

fikanläggningar och fordon angivits för år 2000, För

enkelhets skull och för bättre överskådlighet har kost-

nadsjämförelsen gjorts på årskostnadsbasis, vilket be-

träffande de investeringar 1 fasta anläggningar som

prognostiserats för perioden 1975-2000 innebär att

kostnaderna för dessa uttrycks som en annuitet.

Å andra sidan har den årliga restidsuppoffringen samt

trafikolyckorna kostnadsberäknats i Tl, T2 och T3.

Övriga direkta effekter som buller och luftföroreningar

har inte kunnat uttryckas i kronor och ören, men så

långt som möjlgt har man sökt kvantifiera dessa miljö-

kostnader på andra sätt.
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Trots att någon fullständig nytto/kostnadskalkyl inte

kunnat göras, har man emellertid ansett att en bestämd

slutsats kan dras: Alternativet T3 är bäst i samtliga

åtta studieorter.

Huvudmotiveringen är att den restidsbesparing som kan

åstadkommas med en större andel personbilstrafik än i

T3 inte är värd merkostnaderna för trafiksystemet. De

i pengar kvantifierbara totalkostnaderna per inbespa-

rad restimme genom en övergång från T3 till T2, respek-

tive från T2 till Tl blir betydligt större än de "res-

tidsvärden som man normalt använder i trafikplaneringen"*

Eftersom olyckskostnadsjämförelsen utfaller till T3:s

förmån, och alla andra negativa effekter kan bedömas

vara av den minsta omfattningen i T3, har ett entydigt

slutresultat ansetts ha framkommit.

Ett första spår av tvivel om entydigheten i en sådan

slutsats kan uppstå, då man ser lite närmare på vilka

de viktigaste kostnadsbesparingarna är som kan göras

genom att T3 väljes. I figur 7 är sammansättningen av

de totala drift- och kapitalkostnaderna för trafiksyste-

men i Tl, T2 och T3 angivna. Som framgår av staplarna

i figuren utgörs den särklassigt största besparingen

i T3 av fordonskostnader. Det behövs ju mycket färre

personbilar och den ytterligare busskapacitet som er-

fordras uppväger inte på långt när denna pluspost för

alternativet T3.

 

* Nordkolt A 1978:14 sid 250.
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I denna grova översikt över årskostnadernas fördelning har investeringarna

fördelats efter följande riktlinjer:
- Hela vägnätet i trafiksituation T3 antas vara ett basvägnät nödvändigt för

att avveckla varutransporter, betjäna nya bebyggelseområden eller lösa
andra viktiga uppgifter oberoende av biltrafikens utveckling.

- Väginvesteringar utöver T3-situationen antas i T1- och T2-situationerna
bero på ökad personbilstrafik och kostnadsmässigt belastas dessa.

- Separata gång- och cykelvägar belastas gång/cykeltrañken.
- Separata bussvägar samt investeringar i terminaler och hållplatser

belastas kollektivsystemet.
- Investeringar i parkeringsanläggningar belastas bilsystemet.

Investeringar i separata vägar för gång/cykeltrafik och för busstrafik
orsakas visserligen ofta av att personbiltrafiken minskar framkomligheten
och säkerheten för dessa trafikslag i det befintliga vägnätet. Men investe-

ringar i vägar för personbiltraf'iken kan också bidra till att avlasta det äldre
vägnätet och ge bättre förhållande för gång/cykel- och busstrafiken.

  

 

Figur 7. Sammansättningen av de totala drift-
och kapitalkostnaderna för trafiksystemen
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I andra hand görs besparingar beträffande drift- och

kapitalkostnader för fasta trafikanläggningar*u En

ytterligare nedbrytning av dessa kostnader avslöjar

ett anmärkningsvärt förhållande: Den dominerande del-

posten visar sig vara kostnaderna för anläggning och

drift av parkeringsplatser. Särskilt i de svenska stä-

derna dominerar dessa koStnader stort över motsvarande

koStnader för den erforderliga Vägkapacitetsökningen.

Staplarna i figur 7 för Karlstad och Uppsala har över-

satts till siffror i figur 8.

Det är tydligt att de nuvarande gatunäten i de stude-

rade tätorterna kan klara åtskilligt fler bilresor utan

att några större kapacitetsproblem uppstår vad gäller

den rörliga trafiken. De relativt låga siffrorna för

merkostnaderna för vägnäten i Tl och T2 är troligen

också ett indirekt uttryck för att investeringar i

stadsvägar och gator som ger bilisterna högre restids-

standard är politiskt omöjliga projekt oavsett om de

ger hög avkastningmmulgängSe kalkylmetoder. Däremot

tycks parkeringsutbudet redan idag vara fullt utnyttjat.

De höga nyanläggningskostnaderna för parkering i T2 och

framför allt Tl skall ses mot bakgrund av att ingen

ytterligare gatumarksparkering antas kunna komma ifråga.

Vart tog nyttan av bilinnehav vägen?

Det kan observeras att praktiskt taget hela merkostna-

den för biltrafiksystemet utav en övergång från T3 till

T2, respektive från T2 till Tl, förutsättes bilisterna

själva vara direkt betalningsansvariga för. Den enda

post enligt tabellen i figur 8 som någon annan betalar

i första omgången är merkostnaderna för huvudvägnätet,

* Av någon inte närmare redovisad anledning förutsätts att stora
'besparingar också för godstrafiken kan göras i Karlstad och

Uppsala i T3; vilket inte kan antas vara fallet i de övriga

sex städerna.
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som dock endast uppgår till 1-3 % av den totala mer-

kostnaden i vardera fall. Om kostnaderna i tabellen

nedan anges per bil och år blir kontentan helt enkelt

att varje ytterligare bilägare kommer att vidkännas en

totalkostnad som uppgår till ca 10 000 kr/år exklusive

parkeringsavgifter, och de bilägare som regelbundet an-

vänder bilen för resor till innerstaden kommer att

åsamkas en ytterligare kostnad på ungefär 2 000 kr/år för

parkering i P-hus och garage. (Merkostnaden per ytter-

ligare bil i systemet för gatuhållaren uppgår till ett

belopp av den i sammanhanget blygsamma storleksordning-

en 100 kr/år).

   

Kapitalkost- Karlstad Uppsala
nader för trafik-
anläggningar Tl T2 T3 T1 T2 T3

Huvudvägar 12 6 2 5 3 -

GCM-vägar 3 3 3 5 5 5

Parkering 52 19 1 88 37 -

Busshållplatser _ _ _ _ _ _
o.d

 

Kostnader för

drift av trafik-

   

anläggningar

Vägar 4 3 2 6 4 3

Parkering 23 9 2 34 15 -

V Fordons-

kostnader

Personbil 240 152 54 153 98 39

Buss (inklu-

sive förarlön) 7 16 28 28 44 55

   

 

 

 

 

   

Färdtjänst 3 3 3 4

Lastbil 163 125 82 103 81 58

Summa 507 336 177 426 291 164

Figur 8. Trafiksystemens kostnader i Karlstad och
Uppsala, miljoner kronor per år
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Det visar sig sedan att om man åsätter gängse tids-

värden på den genomsnittliga årliga tidsvinst som bil-

innehav ger upphov till, så uppnås ett totalbelopp som

klart understiger den privata årskostnaden för bilen.

Huvudslutsatsen av Nordkoltprojektet är således att

folk bör inte köpa bil. Följaktligen kommer Tl inte

att kunna inträffa! Hårdrar man resonemanget i Nord-

kolt, är implikationen faktiskt att T2 eller T3 kommer

inte att kunna inträffa heller. Ingen vettig människa

bör av rent privatekonomiska skäl ha bil. Den oro för

att politkerna inte skall agera tillräckligt kraftfullt

och målmedvetet mot en utveckling innebärande ökad

bilism, som genomsyrar slutkapitlen i Nordkolt, är helt

inkonsekvent. Enligt resultaten från Nordkoltprojektet

är en sådan utveckling otrolig, även om politikerna

förblir helt passiva.

Det absurda i detta resonemang behöver inte ytterligare

framhållas. Det naturliga sättet att se saken på är

naturligtvis, att de som faktiskt har bil värderar in-

nehavet till ett belopp som är lika med eller högre än

(den privata) bilkostnaden. Om det sedan visar sig im-

plicera tidsvärden som är högre än de som "kommittén

för den långsiktiga vägplaneringen rekommenderar", så

kan man inte göra annat än att hänvisa till den slitna

truismen, att om teori och verklighet inte överensstäm-

mer, etc . . . . . ..

Kärnproblemet ligger i försöket att förvandla nytto/

kostnadskalkylen till en ren kostnadskalkyl genom att

anta att restalen förblir nästan desamma i Tl, T2 och

T3. Så snart det orimliga antagandet släppes, blir kal-

kylresultatet helt inkonklusivt.

Hur skall man göra istället? Det är uppenbart att nytto-

sidan i kalkylsituationen inte kan bortopereras. Å
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andra sidan är det enligt vår åsikt en alltför svår

uppgift att beräkna nettonyttoskillnaderna för alla

individer i en viss tätort i olika situationer med av-

seende på bilinnehav. Vilka individer skall antas

vara bilägare i de olika situationerna? Det kan på

goda grunder antas att nettonyttan för bilinnehav och

bilanvädning är högst olika för olika individer. Å

ena sidan finns ett antal "marginella" bilägare som är

på gränsen att göra sig av med bilen på grund av att

nyttan av bilinnehavet med knapp nöd överstiger kost-

naden. Å andra sidan finns desmeSäkert vore beredda

att betala dubbelt så mycket som för närvarande hellre

än att avstå från bilen. Välfärdseffekten av den re-

ducering av bilinnehavet som förflyttningen Tl-â T2 -9

T3 innebär beror helt på i vilken ände av efterfråge-

kurvan (kurvan för "nytta av bil" i figur 9) beskär-

ningen görs. Det enda punkt på bilnyttofunktionen man

känner till är skärningspunkten med den privata bil-

kostnadsnivån,som måste inträffa i ett läge motsva-

rande det faktiska bilinnehavet. Hur kurvans sträckt

ning är till vänster om den punkten är höljt i dunkel,

Med den kalkylmetod som man vill tillämpa i Nordkolt-

projektet borde man ha försökt att uppskatta kurvans

hela sträckning. Något sådant försök gjordes inte.

Enligt vår åsikt skulle det dock ha varit en alltför

krävande uppgift.

Alternativ ansats

 

Den välfärdsekonomiska ansatsen tar dessa beräknings-

svårigheter ad notam, och ställer problemet på ett helt

annat sätt. Istället för att fråga sig, vilket alter-

nativ av Tl, T2 och T3 ger den högsta totala nettonyt-

tan, ställer man frågan, om några avvikelser från op-

timumvillkoren föreligger i nuläget, d v s TO. Det är

en fråga som är i princip möjlig att besvara.
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44

kr/år

.A #1
nytta av bil uttryckt
i betalningsvilja

12 000

   

representativt värde på
den privata kostnaden
för bilinnehav

 

  

    

_ á

faktiskt an- antal

tal bilar bilar

 

   

Figur 9. Principskiss av marginalnyttan av bilinnehav
(d v 3 nyttan för olika individer i fallande
ordning med avseende på betalningsviljan) som
funktion av det totala antalet bilar i en viss
tätort.
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Mycket forskning krävs Säkerligen för att i varje spe-

cifik tätort kunna fastställa huruvida avvikelser från

optimumvillkoren föreligger för närvarande. Där så be-

finnes vara fallet, går det i allmänhet att ange rikt-

ningen för erforderliga styråtgärder. ,Sedan bör atti-

tyden vara att man kan låta utvecklingen ha sin gång

- givetvis kontinuerligt tillseende att nya avvikelser

från optimumvillkoren inte uppkommer - varefter man får

Se var man hamnar till slut. I T1, T2 .... Ti .... el-

ler Tn?

Denna anspråkslösa attityd hos den välfärdsekonomiskt

*inspirerade trafikplaneraren kan lätt misstolkas som

"laissez-faire", d v 5 som sanktionering av låt-gå-

politik. Som positiv kontrast framhålls "kraftfull"

och "målmedveten" regleringspolitik. Politikerna är

tyvärr ofta känsliga för dessa ytliga värderingar av

politiskt agerande. Vem vill inte framstå som hand-

lingskraftig och målmedveten?

Det är emellertid en i grunden felaktig tolkning av

den välfärdsekonomiska ansatsen. Det är istället frå-

ga om en högst befogad respekt för de Värderingspro-

blem som uppstår, då man försöker jämföra nettonyttan

o\
°av Olika uppdelningar av trafiken påfärdmedel - 20

bil, 80 % buss, 30 % bil, 70 % buss, osv - utan att ut-

nyttja resenärernas egna, på marknaden avslöjade vär-

deringar. Ett närliggande avskräckande exempel från

godstransportmarknaden är att, som då och då föreslås,

och som i den tyska s k Leberplanen fick en uppmärk-

sammad tillämpning, uppdelningen av godstrafiken mellan

Väg och järnväg bestäms av en myndighet. Liknande

tankar förekommer inte sällan också beträffande tätorts-

trafiken. Den gängse kategoriseringen:mitrafik med

avseende på ärende, som är högst ändamålsenlig när det

gäller t ex analys av färdmedelsval, bäddar dessvärre

för tanken att man skulle kunna rangordna olika trafik-
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kategorier med hänsyn till "nyttighet". Som bekant har

det ju också blivit gängsespråkbruk att tudela total-

trafiken i nyttotrafik och övrig trafik. Det är oklart

om man ursprungligen menade att den förra trafikkatego-

rin är mer värdefull än den senare, men en sådan tolk-

ning har i alla fall sakta men säkert Vunnit insteg.
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NEDBRYTNING AV TÄTORTSTRAFIKPROBLEMATIKEN I.FORSKNINGS-

BARA PROBLEMOMRÅDEN I ENLIGHET MED DEN VÄLFÄRDSEKONOMISKA

ANSATSEN

Mot bakgrund av den föregående övergripande diskussionen

om hur tätortstrafikproblemen kan angripas är frågan nu,

hur man bör bryta ner problemen till sådan detaljerings-

nivå att enskilda forskningsuppgifter tydligt kan urskil_

jas.

Som tidigare påpekats kan några egentliga problem inte

identifieras utan att något mål eller jämförelsenorm

finns att tillgå.

Med den VälfärdsekonomiSka ansatsen blir jämförelsenor-

men naturligen den resursallokering som skulle uppstå

om marknaderna i fråga vore "perfekta".

Tre relevanta marknader

 

Vi kan urskilja i huvudsak tre relevanta delmarknader

inom tätortstrafikområdet - marknaden för kollektiva

transporttjänster, marknaden för väg- och gatuutrymme

för biltrafiken, och parkeringsmarknaden. Varje del-

marknad kan och bör sedan vid fördjupad analys disaggre-

geras mycket långt såväl i tiden som i rummet.

En tillståndsbeskrivning av var och en av dessa marknader

bör göras med avseende på avvikelser från optimumvilln

koren för resursallokeringen.

De ifrågavarande optimumvillkoren kan delas in i två

kategorier. Den ena kategorin kan benämnas produktions-

effektiVitetsvillkor, eller bara effektivitetsvillkor

för korthets skull. Dessa innebär som nämnts att varje

särskild uppsättning av kvantiteter av transporttjänster

bör produceras till lägsta möjliga kostnad för samhället.
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\ Produktionseffektivitet är ett nödvändigt men inte till-

räckligt villkor för pareto-optimalet. Det krävs dess-

utom att transporttjänsterna produceras i vissa kvanti-

têter. Den slutliga Optimumvillkoren är att produktions-

volymen av varje särskild transporttjänst skall vara

just så stor att marginalkostnaden (=kostnaden för att

producera ytterligare en enhet av nyttigheten i fråga)

är lika med den marginella betalningsviljan.

Produktionseffektivitetsproblem och resursallokerings-

problem

Att uppfylla effektivitetsvillkoren inrymmer en hel rad

framförallt tekniska problem, medan de slutliga Optimum-

villkorens uppfyllande snarare är ett ekonomiskt resurs-

allokeringsproblem. Det är praktiskt att kunna göra

denna enkla, grova arbetsfördelning mellan.trafiktekniker

och -ekonomer, och denna tudelning är också tjänlig på

så sätt att den förhindrar en viss vanlig enögdhet hos

tekniker såväl som ekonomer. För ekonomerna förtjänar

det att påpekas att tätortstrafikproblemen inte bara är

en fråga om hur resandet skall fördelas mellan individu-

ella och kollektiva transportmedel. Mycket stora pro-

blemområden representeras också av frågor som:

6 Hur skall varje given biltrafikvolym avvecklas på

samhällsekonomiskt mest effektiva sätt?

o Hur skall varje given parkeringsefterfrågan till-

fredsställas på samhällsekonomiskt mest effektiva

sätt?

o Hur skall varje given volym av kollektivt resande

utföras på samhällsekonomiskt mest effektiva sätt?

Vår problemanalys är koncentrerad till de ekonomiska

problemen beträffande styrning av tätortstrafiken. Det
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skall dock inte tolkas på det sättet att de problemen

nödvändigtvis är mer angelägna forskningsobjekt än de

ovannämnda tekniska problemen.

Frågan om styrriktning ooh frågan om styrmedel

Frågan om styrning av tätortstrafiken kan i sin tur delas

upp i (1) bestämning av styrriktning, och (2) val av styr-

medel.

Att frågan om vilket styrmedel som bör väljas över huvud

taget uppstår, beror naturligtvis främst på att - på

goda eller mindre goda grunder - direkt differentierad

prissättning av gatuutrymme för biltrafiken hittills

inte ansetts möjligt eller önskvärt att tillämpa någon-

stans i vårt land.v Som bekant tillämpas sådan prissätt-

ning för närvarande endast i Singapore*. Om man gör

tankeexperimentet att ett smidigt system för uttag av

bilavgifter var i bruk i våra tätorter, så kan man före-

ställa sig att den i dag använda styrmedelsarsenalen

som olika former av parkeringsreglering i syfte att av-

skräcka bilister, subventionerad infartsparkering, sub-

ventionering av kollektivtrafiken m m, skulle framstå

som i stort sett obehövlig.

Eftersom kollektivtrafikföretagen har starka företags-

ekonomiska traditioner är prissättning av deras tjänster

ett självklart inslag i driften av företagen. Även om

självfinansieringsgraden har varit stadigt sjunkande har

varken allmänheten eller våra politiker ifrågasatt prin-

cipen att kollektiva transporttjänster skall betinga

något slags pris.

* För en utvärdering av hittills gjorda erfarenheter, se World

Bankm§taffmügrking Paper No 281 (prepared by Peter Watson and

Edmard Holland): Relieving Traffic Congestion: The Singapore

Area Licence Scheme

VTI MEDDELANDE 205



50

Avgifter för parkering på gatumark är av långt senare

datum. Det var långt efter bilismens genombrott som

det blev mer allmänt accepterat att man skall betala

för att ställa upp bilen på allmän gatu- eller tomtmark.

Prissättning av rörlig biltrafik är allmänt förekommande,

om man uppfattar drivmedelsskatten som ett pris på väg-

och gatutjänster. Det kan också hävdas att utöver detta

priser utgår för rörlig biltrafikinbakade i parkerings-

avgifterna i de större tätorterna. .De parkeringsavgifter

som förekom i det första skedet av bilismens expansions-

period var bestämda enligt självkostnadsprincipen. Det

gällde att medelSt avgifterna finansiera administra-

tionen av avgiftsuttaget och övervakningen av parken

ringen. På senare tid har emellertid parkeringsavgifw

terna mer och mer bestämts med hänsyn till målet att

minska biltrafiken. Det är sällan explicit uttalat,

men det faktiska förhållandet måste uppfattas vara att

parkeringsavgifterna består av i princip två priser:

Ett pris på det gatuutrymme som utnyttjas för själva

parkeringen, och ett pris på det gatuutrymme som utnytt-

jas för den föregående bilfärden. De två prisen är helt

ihopbakade, dels av avgiftstekniska orsaker, men säkert

också på grund av att många politiker bedömer att all-

mänheten inte ännu är mogen att acceptera ett pris på

gatuutrymme för den rörliga trafiken. Då priser på

gatuutrymme för parkering började införas fanns ett lik"

nande motstånd. Parkeringsförbud var lättare att för-

lika sig med, men det tog rätt lång tid innan avgifts-

beläggning av parkering på gatumark var allmänt accep-

terad. Man kan i och för sig vara kritisk mot att så

att säga "smyga på" bilisterna ett pris på gatuutrymme

för bilåkande inbakat i parkeringsavgiften. Det är in-

konsekvent att å ena sidan säga nej till ett (separat)

pris för bilåkande med hänvisning till att "ransonering

med plånboken" av gatuutrymme för bilåkning inte gillas,

och å andra sidan säga ja till höjda parkeringsavgifter

syftande till att minska biltrafiken.
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"Second-best"aproblematiken

 

De flesta ekonomer som ägnat intresse åt tätortstrafik-

problemen anser att direkt "road pricing" borde införas

i större städer. Det är dock helt klart (1) att varje

system för direkt prissättning av gatuutrymmet för bil-

'trafiken medför avsevärda styrmedelskostnader, samt (2)

att politikerna för närvarande är mycket tveksamma om

detta direkta styrmedel är "politiskt möjligt"; man får

nog räkna med att i'de allra flesta tätorter kommer olika

indirekta styrmedel för biltrafiken att tillämpas - åt-

minstone under den närmaste framtiden - trots att styra

medelskostnaderna i många fall säkerligen blir högre än

om direkt prissättning tillämpades. Dessa två förhållanw

den komplicerar onekligen en välfärdsekonomisk analys

av tätortstrafikproblemen. Den mest ändamålsenliga fram"

gångsvägen tycks oss vara att först undersöka villkoren

för "the first-best optimum". Detta motsvarar ett läge

där styrmedelskostnaderna är praktiskt taget lika med

noll - dvs som läget är på de flesta marknader där nor-

mal prisbildning kan ske utan hinder, vilket innebär att

man (som man gör i all pristeoretisk analys) kan anta

att styrmedelskostnaderna är negligerbara.. Därefter tas

hänsyn till förhållandena (1) och (2), dvs till det fak-

tum att beträffande biltrafiken kostnaderna för varje

styrmedel är icke negligerbara, vilket torde innebära

att endast "the second-best optimum" är vad som till

slut kan vara uppnåeligt. Anledningen till att analysen

av "the second-best" bör_gå via "the first-best" är att

styrmedelskostnaderna för olika indirekta sätt att styra

biltrafiken inte kan beräknas med mindre man vet Vilka

*avvikelser från villkoren från "the first-best optimum"

som man tvingas till genom indirekt styrning av biltra-

fiken.

Det kan dessutom nämnas att mycket talar för att avstån-

det mellan "the-firstwbest" och "the secondnbest" inte

är särskilt stort i de flesta fall - under förutsättning
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av rimlig "politisk öppenhet" för nytänkande på tätorts-

trafikomrâdet bör kanske tilläggas. De resultat som ett

studium av "the first-best Optimum" på marknaden för

kollektiva transporttjänster liksom på parkeringsmark-

naden avkastar, torde inte behöva modifieras i alltför

hög grad, när man sedan tar hänsyn till att "the first-

best Optimum" är ouppnåligt på biltrafikmarknaden på

grund av styrmedelskostnaderna beträffande biltrafiken.
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STYRNING AV KOLLEKTIVTRAFIKEN

Det talas ju mycket omatt man borde höja kvalitêten på

de kollektiva transporttjänsterna på olika sätt. Huvud"

motivet tycks oftast vara att man därigenom skulle kunna

få ett ökat resande med kollektiva transportmedel eller

snarare ett minskat individuellt.resande. Om vi nu läm-

nar denna "styrmedelsfråga" utan avseende, är det ändå

intressant att ställa frågan, om rådande utbud av kollek"

tivtrafik är kvalitétsmässigt Optimalt för den existe_

rande resandevolymen? Denna viktiga aspekt på kvalitets-

frågan har helt kommit i skymundan i debatten. I det

närmast följande avsnittet kommer vi att diskutera even-

tuella avvikelser från optimumvillkoren i detta avseende.

Också ganska lite känt är huruvida den rådande prispoli"

tiken för kollektiva transporter är optimal i meningen

att de samhälleliga och privata marginalkostnaderna för

busstransporter liksom spårbundna kollektiva transporter

i stort sett sammanfaller. Som bekant går nästan alla

kollektivtrafikföretag med betydande driftunderskott.

Att detta är ett finansiellt problem för kommunerna (och

 

staten) är uppenbart. Frågan är om detta faktum också

är ett resursallokeringsproblem? Vissa preliminära

kalkyler som skall närmare redogöras; för i det följande

tyder på att från ren resursallokeringssynpunkt borde

självfinansieringsgraden vara ännu lägre än för.närva"

rande. Noll-taxa borde i många fall tillämpas under

lågtrafiktid, medandet optimala biljettpriset under

högtrafiktid kan tänkas vara ungefär motsvarande dagens

kostnader för periodkort.
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Kollektivtrafikens kvalitét från samhällsekonomisk syn-

punkt*

Alla transporttjänster kännetecknas av att trafikanternas

egna kostnader, dvs restid, väntetid, etc utgör en stor

andel av de totala kostnaderna för tjänsterna i fråga.

Under dessa förhållanden är ett strategiskt val av an-

sats vid investeringskalkyler 0 d mellan att antingen

behandla trafikantkostnadsskillnader i olika alternativ

som skillnader i tjänsternas kvalitét, eller att över

sätta alla trafikantkostnader i kronor och ören genom

att ansätta â-priser per restimme, trafikolycka, osv.

Som bekant har vägverket i Sverige - liksony9vägverken" i

många andra länderr- utvecklat en rutin för väginvesteb

^ringskalkylerirmy som går ut på att minimera summan av de

"generaliserade" trafikantkostnaderna och väghållarens

kostnader för varje given trafikvolym. På andra håll

inom transportsektorn som t ex i kollektivtrafikföretagen

tycks man däremot ha valt den andra ansatsen; dvs man

talar om "kvalitét" och "standard" vid utformningen av

transportförbindelserna, och gör i allmänhet inga för-

sök att översätta detta i termer av generaliserade tra=

fikantkostnader. Orsaken till detta kan inte vara att

kollektivtrafikanternas kostnader är svårare att värdera

i pengar än vägtrafikanternas kostnader (som ju inklude-

rar de notoriskt svårvärderade olyckskostnaderna).

Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka om

busslinjer i tätorter i allmänhet är utformade på så

sätt att summan av trafikantkostnaderna och trafikföre-

tagets kostnader är så låga som möjligt för den rådande

trafikvolymen. Mycket tyder på att så inte är fallet.

* Den följande diskussionen bygger på J 0 Jansson: A simple bus

line model for optimisation of service frequency and bus size.

Journal of Transport Economics and Policy. Jan 1980.
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Med en enkel optimeringsmodell av enbusslinje går det_

att visa att totalkostnadsminimum uppnås vid radikalt

annorlunda utformade busslinjer än vad som är typiskt

i dag. Först och främst tycks existerande busstorlekar

vara i största laget. Med mindre bussar erfordras för"

stås ett större antal bussar för att maxtimmens kapaci"

tetskrav skall mötas; en reducering av busstorleken inne-

bär en motsvarande ökning av turtätheten under högtrafik"

tid. Det kan vidare göras troligt med en modellanalys,

att det under vitt skilda förhållanden är inoptimalt att

väsentligt ndnska turtätheten under lågtrafiktid , trots

att efterfrågan per timme är bara omkring hälften av

efterfrågan per timme under högtrafiktid. Merkostnaderna

i form av ökad väntetid för resenärerna under lågtrafik-

tid av att dra in en buss tycks i allmänhet vara högre

än bortfallskostnaden för trafikföretaget.

Dessa slutsatser är naturligtvis högst avhängiga av an-

tagna tidsvärden för resenärernas restid och väntetid

vid hållplatserna. Vi har räknat lågt jämfört med vad

som framkommit i ekonometriska studier av färdmedelsval

och dylikt. Det finns dock stor anledning för trafik

företagen själva såvål som de för den övergripande tra-

fikpolitiken ansvariga att ägna ökad uppmärksamhet åt

frågorna om trafikanternas tidsvärdering.

Prispolitiken*

 

Nästa stora fråga är, om kollektivtrafikföretagens pris-

politik harmonierar med de relevanta optimumvillkoren?

* Den följande diskussionen bygger på kapitel 6 "The level and

structure of optimal bus fares" i J 0 gansson: Transport system

optimization and pricing. EFI, 1980:
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Det går att direkt peka på ett betydande missförhållande.

Den största avvikelsen från en optimal busstaxa i dagens

busstaxor är att det kostar lika mycket att färdas under

högtrafiktid som under lågtrafiktid. Den avvikelsen bör

rättas till inte i första hand genom att höja priset

under högtrafiktid, utan genom en kraftig sänkning av

lågtrafikpriset. Under lågtrafiktid är den pris-rele-

vanta kostnaden så pass låg att det från ren resurs-

allokeringssynpunkt står och väger mellan att erbjuda

transporttjänsterna gratis, eller att ta ut en närmast

nominell avgift - motsvarande ett månadskort giltigt

endast under lågtrafik som kostar 10-20 kr. Det optin

mala priset under högtrafiktid torde inte avvika i sär"

skilt hög grad från den nu rådande taxenivån. Med ett

i grunden mycket enkelt resonemang kan storleksordningen

på det optimala högtrafikpriset inringas relativt snävt.

Den stora stötestenen i diskussionerna * bland ekonomer

såväl som icke-ekonomer n«av samhällsekonomiskt base-

rad prissättning av kollektiva transporttjänster har

alltid varit att relevansen av trafikanternas egna kost"

nader för prissättningen missuppfattats eller helt glömts

bort.

Det enda teoretiskt fullödiga försöket att besvara frågan

hur en optimal busstaxa skall bestämmas som gjorts tidi-

gare är redovisat i en artikel från 1975 av Ralph Turvcy

och Herbert Mohring benämnd "Optimal bus fares"*. Det

är en tillämpning av den allmänna principen för kortsiktig

marginalkostnadsprissättning. Turvcy & Mohring definierar

"kort sikt" genom att anta att det totala antalet buss-

timmar som kan utnyttjas på en viss busslinje är givet.

På så sätt kommer det optimala priset enbart att bestå

av två kostnadskomponenter som båda bärs av trafikanterna

* Ralph Turvcy &m§erbertdmohring; Optimal bus fares. Journal of

Transport Economics and Policy. Sept 1975.
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själva, nämligen (1) den ytterligare "kökostnad" som en

ökning av beläggningsgraden kan leda till, och (2) den

fördröjning för passagerarna på bussen som varje ytter-

ligare av- och påstigning ger upphov till.

Enligt vår åsikt är dock en formulering av teorin för

optimal prissättning på medellång sikt mer ändamålsenlig

när det gäller busstransporter - inte därför att resul-

tatet kommer att bli annorlunda, utan därför att en opera-

tionalisering av teorin väsentligt underlättas.

Genom att uppfatta bussflottans storlek somvvariabel

slipper man ifrån beräkningsproblemen med kö- och för-

dröjningskostnaderna, och den pris-relevanta koStnaden

kan formuleras så enkelt som: "Kostnaden per passagerare

av en marginell buss". >Det måste dock observeras att

denna kostnad består av två komponenter - en "självklar"

kostnad för busstrafikföretaget, och en mindre uppenbar

kostnadsbesparing för trafikanterna. Föjande uttryck

 

representerar den pris-relevanta kostnaden per passager-

are som under högtrafiktid passerar den "bestämmande sek-

tionen" på den ifrågavarande busslinjen:

PC=A_:__B_
d o S

PC = pris-relevant kostnad

A = merkostnad för busstrafikföretaget per ytterligare
insatt buss

B = total besparing av väntetidskostnader för de ur-
sprungliga trafikanterna som resultat av ytter-
ligare en buss på linjen i fråga

S = busstorlek mätt som det maximala antalet passager-
are som bussen rymmer
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o = högsta acceptabla beläggningsgrad i den "bestäme
mande sektionen"

d = antalet turer somvarje buss i genomsnitt hinner
med under högtrafiktid varje dag

Under de plausibla förutsättningarna att (1) busskost-

naden A kan beskrivas av det linjära sambandet a+bS (där

a och b är konstanter), och (2) den genomsnittliga vänte-

tiden för trafikanterna på hållplatserna är lika med

halva turintervallet, erhålles följande attraktivt enkla

uttryck för den pris-relevanta kostnaden:

_ b
PC - a $

Det är inte lika lätt att ge ett entydigt värde för PC

i kronor och ören, eftersom b är stadd i snabb ökning i

takt med bensinprisets uppgång, d kan vara antingen 2

eller 4*, och även o kan tänkas variera något. Det är

dock intressant och värt att notera, att den pris-rele-

vanta kostnaden PC är beroende av ett ändå mycket be-

gränsat antal parametervärden. Busslinjens sträckning,

hållplatsavstånd, trafikvolym, värderingen av restid och

väntetid, osv spelar ingen roll för Värdet på PC. En

grov uppskattning av b/G$ för svenska förhållanden under

år 1980** ger som resultat ett biljettpris per resa på

3 kr eller 6 kr beroende på om a är 4 eller 2.

Det kan nämnas att värdet på d (liksom värdet på o spelar

ingen roll för kostnadstäckningsgraden, dvs för förhål-

landet mellan de totala biljett intäkterna och de totala

kostnaderna för busstrafikbolaget. Om antalet bussar på
....... _...--....ø..._.,..v.-_ ...0...

* P g a att den kapacitetsbestämmande högtrafiktiden f n är ganska

kort, kan man förmoda att a är normalt endast lika med två - en

tur under rusningstid på morgonen och en tur under eftermiddags-

rusningen. Efter införandet av "peak-load pricing" är det dock

möjligt att en sådan nedpressning och utvidgning av trafiktoppar-

na sker att d får värdet fyra.

** Den ursprungliga estimeringen av sambandet A = a+bS bygger på

5 år gamla data som dessutom gäller brittiska förhållanden.
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den ifrågavarande linjen under högtrafiktid är N, så är

de totala busskostnaderna lika med aN + bSN. De totala

intäkterna under högtrafiktid erhålles genom att multi-

plicera ovanstående värde för PC med det totala passa-

gerarflödet i denübestämmande sektionen, vilket är det-

samma som antalet bussar som passerar den bestämmande

sektionen under högtrafiktid dN multiplicerat med belägg-

ningen per buss os:

Totalintäkterna = d$SN a§$v= bSN

De totala intäkterna kommer således att täcka endast de

totala "busstorleksberoende" kostnaderna för busstrafik-

företaget.

Andelen bS/a+bS är uppenbarligen stigande allteftersom

busstorleken ökar. Det absolut högsta rimliga värde som

denna andel kan anta understiger l/2. Detta maxvärde

motsvarar ett värde på S omkring 120 passagerare*. För

den vanligare busstorleken 60 passagerare blir kostnads-

täckningsgraden 1/3, och för minibussar under 30 passa-

gerare understiger kostnadstäckningsgraden l/4.

Finansiella problem i dag och i framtiden

Den föregående analysen startade från det välkända fak-

tum att subventioneringen av den lokala kollektivtrafiken

håller på att bli en allt tyngre och tyngre börda för

 

* Det finns en ekonomisk övre gräns för busstorleken, nämligen det

värde på 8, som om det överskrides resulterar:Lenrbotaliaastnads-

ökning, även under den extrema förutsättningen att turtätheten

redan är så stor att väntetiderna för passagerarna vid hållplat-

serna är negligerbara. Det som i ett sådant läge ändå sätter en

övre gräns för den optimala busstorleken är den totala fördröj-

ning som varje av- och påstigning åsamkar busspassagerarna.
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skattebetalarna. Inte desto mindre tycks lågtrafiknivån

för busstaxorna i våra tätorter vara alldeles för hög

för uppfyllandet av optimumvillkoren. Om noll-taxa

skulle införas under lågtrafiktid, och nuvarande bil-

jetter och periodkort endast skulle krävas under högtra-

fiktid, skulle totalintäkterna för trafikföretagen minska

till ungefär hälften. Det är ett grovt mått på skärpan

i konflikten mellan resursallokeringseffektivitet och

full kostnadstäbkning. Om man sedan dessutom skulle

vilja utnyttja prispolitiken avseende kollektiva tran-

sporttjänster som styrmedel för biltrafiken skärpes den-

na konflikt ytterligare. Den frågan tas upp i avsnittet

om styrmedelskostnaderna för biltrafiken.

Vad gäller busstaxans struktur finns dock en speciellt

svårknäckt nöt somhittills inte berörts, och för vilken

den för resonemanget underliggande modellen inte heller

är väl anpassad, nämligen frågan om taxans avståndsbe-

roende. Är det rimligt att det skall kosta en spott-

styver att resa kollektivt oavsett resands längd, så

länge man håller sig inom periodkortens giltighetsområde?

Det frågar sig många som trorenjzdetta (liksom reskost-

nadsavdragen) på sikt kommer att leda till inoptimalt

utspridda tätorter.

En rimlig hypotes är att allteftersom en viss tätort ex-

panderar ytmässigt, så blir det finansiella läget för

busstrafikföretaget sämre och sämre vid oförändrat real-

pris per resa. Den successiva utsträckningen av buss-

linjerna till nya uppväxande förortsområden tycks ound-

vikligen leda till en sänkning av den genomsnittliga be-

läggningsgraden.

Är denna utveckling opåverkbar med trafikpolitiska medel?

Eller snarare, bör man söka moderera denna utveckling

genom att ändra på kollektivtrafiktaxans struktur i rikt-

ning mot ett starkare avståndsberoende?
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STYRNING AV BILPARKERINGEN

Det "gamla" och det "nya" parkeringsproblemet

I våra städer vars kärnor ju med få undantag tillkommit

långt före bilåldern blev det snabbt ökande behovet av

parkeringsplatser det kanske mest akuta problemet orsakat

av bilismens genombrott under 1950-talet. Den år 1960

tillsatta parkeringsutredningen slog fast i inlednings-

kapitlet av sitt slutbetänkande att "Parkeringsfrågans

existens gör sig framför allt märkbar som en brist på

bilplatser.. . . . . .. Genom tidsbegränsning och avgiftsbe-

läggning söker man råda bot för de mest akuta svårighe-

terna"*r På längre sikt framstod dock huvudproblemet för

parkeringskommittên som att skapa institutionella förut-

sättningar för att parkeringsutrymme tillskapas i takt

med bilismens expansion. Två huvudskäl mot att lösa

parkeringsproblemet genom utökad gatuparkering, som par-

keringskommittên anförde var att "väsentliga miljövärden

går förlorade", samt trafiksvårigheter på grund av att

gatornas kapacitet blir otillräcklig för den rörliga

trafiken. Kommittén gick så långt som att säga "att

gator och vägar i första hand skall tillgodose den rör-

liga trafiken och i princip vara reserverade för denna.

Det kan visserligen endast bli fråga om att successivt

förverkliga denna målsättning, men det bör vara angelä-

get att utvecklingen styrs mot tomtmarksparkering"**-

Det kan nämnas att den nu så omhuldade boendeparkerings-

frågan inte visades särskild uppmärksamhet. Som exempel

på den dåvarande synen på denna fråga kan anföras föl-

jande retoriska fråga av medlemmen i Parkeringskommittên

Helge Berglund: "Vad skulle folk säga om man ställde sitt

piano på gatan utanför sitt hus?".

* Parkering. Betänkande avgivet av Parkeringskommittén.

SOU 1968:18, sid 16.

** Parkering, op cit sid 440.
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Som bekant har under 1970-talet en betydande opinions-

omsvängning skett beträffande tätortsbilismen. För en

majoritet(?) av politiker och allmänhet framstår nu

parkeringspolitikens främsta uppgift - åtminstone vad

gäller de största städerna - som att åstadkomma en be-

gränsning av biltrafiken. Med någon överdrift kan sägas,

att det största problemet är nu att det finns för många

parkeringsplatser, som - det bör tilläggas - ligger utan-

för kommunens kontroll. En kluvenhet i målsättningen

kan dock skönjas. Å ena sidan önskar man fortsätta på

den gamla vägen och skapa fler parkeringsplatser på icke-

gatumark för att avlasta gatorna, och å andra sidan vill

man begränsa de totala parkeringsmöjligheterna för att

begränsa den rörliga biltrafiken. I det av Stadsbygg-

nadskontoret i Göteborg utarbetade parkeringSprogrammet

för den centrala staden heter det att "Byggnadsnämndens

beslut i juni 1978 rörande kommunikationsprogrammet inne-

bär att parkeringsprogrammets syfte skall vara att minska

den enskilda biltrafiken i centrala staden samt att rest-

riktionerna i första hand skall gälla de sysselsattas

parkering och i andra hand de besökandes. Boendeparke-

ringen skall tillgodoses, dock med en lägre norm (0,6bp/lgh,

i city 0,4bp/lgh) än för kommunen i övrigt"* . I den

parkeringSplan för Stockholms innerstad som i skrivande

stund är på remiss sägs inledningsvis att trafikpolitiken

syftar till att dämpa biltrafiken i känsliga områden,

samt att "Parkeringen utgör det viktigaste styrmedlet

som kommunen för närvarande förfogar över för att genom-

göra trafikpolitiken". Under rubriken "Mål för parke-

ringsplaneringen" sägs längre fram att målen "är att med-

verka till att förbättra boendemiljön, öka trafiksäker-

heten, minska bilpendlingen, och underlätta boendeparke-

ringen. På mycket lång sikt skall all långtidsparkering

ske på tomtmark medan gatumarken reserveras för rörlig

trafik och korttidsparkering"**-

* Göteborgs kommun. Stadsbyggnadskontoret. Trafikplaneavdel-

ningen. Parkeringsprogram för centrala staden. Del 1. Huvud-

principer. Inriktning på lång sikt. Januari 1979.

** Kommunstyrelsens planeringsberedning: Parkeringsplan för

Stockholms innerstad. Februari 1979.
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Precis som pris- och produktionspolitiken för kollektiv-

trafiken är således parkeringspolitiken i storstäderna

numera mestuppmärksammad i samband med frågan om styr-

ning av biltrafiken.

Vi anser att man i dag tenderar att se alltför enögt på

parkeringsfrågorna. De rymmer många viktiga och intres-

santa delproblem vid sidan av styrmedelsproblematiken.

Som framgått av de ovan redovisade resultaten från Nord-

koltprojektet kommer kapital- och driftkostnaderna för

parkeringsanläggningar att vara en mycket större post

än motsvarande kostnader för själva gatunätet i händelse

av en fortsatt expansion av bilismen i mindre och medel-

stora tätorter. Det bekräftar det allmänna intrycket att

för trafikplanerare i dessa tätorter är trafikproblemen

nästan liktydiga med parkeringsproblemen.

Vore bilresor och bilparkeringar fullständigt komplemen-

tära tjänster, funnes ingen anledning att analytiskt

särbehandla dessa två led. Så är emellertid inte fallet.

Ser man på ett Visst område i en tätort, är alltid en

viss del av biltrafiken genomfartstrafik, och parkeringar

kan ha mycket olika varaktighet (liksom bilresor kan

vara av mycket olika längd). Allra viktigast är kanske

dock att parkeringen kan ta flera olika former såsom

utomhusparkering på gator eller tomter, och inomhuspar-

kering i garage eller P-hus.

I idealtillståndet bör optimumvillkoren vara uppfyllda

såväl på parkeringsmarknaden som på biltrafikmarknaden.

I detta avsnitt skall vi analysera parkeringsmarknaden

och parkeringspolitiken enbart med hänsyn till först-

nämnda villkor under förutsättningen att biltrafikpoli-

tiken förs på så sätt att man också på biltrafikmarkna-

den befinner sig i optimum. Det faktum att parkerings-

politiken i praktiken är och kommer framöver att använ-

das som ett styrmedel också för biltrafiken i många

tätorter, ändrar inte det förhållandet, att det är vik-
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tigt att studera hur en samhällsekonomiskt effektiv

parkeringsmarknad skulle se ut, liksom vilka parkerings-

politiska åtgärder som skulle krävas för att uppnå ett

sådant läge.

Parkeringsmarknaden i dag 

Unyttjande av parkeringsplatser är en nyttighet av samma

karaktär som t ex utnyttjandet av hotellrum eller lager-

lokaler, med det viktiga tillägget dock, att när det

gäller gatuparkeringen är s k externa effekter av stor

betydelse. Som senare kommer att ytterligare understry-

kas är kunskap om de externa kostnaderna av på gatumark

parkerade fordon i form av nedsatt framkomlighet för den

rörliga trafiken, eventuellt ökad olycksrisk, samt miljö-

olägenheter av strategisk betydelse för utformningen av

en samhällsekonomiskt effektiv parkeringspolitik.

Dagens parkeringsmarknad ser väsentligt annorlunda ut

än det "ideal" som skall tecknas i nästa avsnitt. En

mer inträngande analys av dagens parkeringsmarknad krä-

ver en långtgående disaggregering av utbudet såväl som

efterfrågan.

Vad beträffar typen av parkeringsanläggning/anordning

är det vanligt att särskilja följande kategorier:

gatuparkering

tomtmarksparkering

gårdsparkering

P-däck

P-hus

garage

En annan viktig indelning av det totala utbudet av para

keringsplatser baseras på företagsformen för drivandet

av parkeringsrörelse. Tre former av parkeringsrörelse

förekommer i de allra flesta större städer.
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0 Privatägd eller kommunalägd "kommersiell" parkerings-
rörelse där avgifterna i stort sett sätts för att ge
så god avkastning som möjligt på investerat kapital.

0 Kommunal gatuparkering där avgifterna sätts i syfte
att bidra till "trafikens ändamålsenliga ordnande"

(ett syfte som dock i praktiken tycks tolkas ganska
olika på olika håll)*. Gratisparkering på gatumark
är ett ytterlighetsfall av denna form av parkerings-
rörelse.

o Privat, icke marknadsförd parkering. Man kan här
skilja på sådana privata parkeringsplatser som fri-
villigt undanhålles den allmänna marknaden, och så-
dana privata parkeringsplatser som man inte har rätt
att bjuda ut.

De typer av parkeringsanläggningar som drivs kommersiellt

är huvudsakligen P-husen och tomtmarksparkeringen, medan

det privata parkeringsutbudet omfattar gårds- och P-däcks-

parkeringen samt med vissa undantag garagen. En princi-

piellt viktig fråga är hur man skall behandla den privata

parkeringen, dvs de parkeringsplatser som inte utbjuds

på marknaden, och den motsvarande parkeringsvolymen i en

parkeringspolitisk diskussion? Närmare bestämt är frågan,

om denna sektor helt bör hållas utanför diskussionen,

eller om man skall diskutera den eventuella önskvärdheten

av, liksom praktiska och rättsliga möjligheten att "få

ut" de privata parkeringsplatserna på marknaden. När

det gäller parkeringsmarknaden sedd på lång sikt är det

svårt att utelämna denna sektor. Det offentliga spelar

ju en mycket aktiv roll för tillskapandet av privata

parkeringsplatser genom de normer som fastställs be-

träffande fastighetsägares ansvar för att det förväntade

parkeringsbehovet som uppstår vid nybyggnad tillfreds-

ställs.

* Frågan är om inte också gatuparkeringen på vissa håll t ex i

Stockholm i praktiken drivs efter i stort sett kommersiella

kriterier, dvs parkeringsavgiftsnivån och övervakningsinsatsen

är så avpassade att gatuparkeringen går med största möjliga
vinst under givna institutionella förhållanden. '
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En tredje högst väsentlig dimension för disaggregering

av parkeringsutbudet är förstås den rumsliga dimensionen.

Parkeringsplatser på gator, på tomter, eller i P-hus som

ligger endast något hundratal meter åtskilda är ingalunda

perfekta substitut. För att parkeringsplatser av en

given typ skall kunna uppfattas approximativt likvärdiga

av bilisterna, krävs att den rumsliga differentieringen

görs relativt fin.

När det sedan gäller frågan hur effektivt de olika del-

marknaderna fungerar, kan man konstatera att det är näre

mast helt okänt huruvida mer avsevärda skillnader (posi-

tiva eller negativa) finns mellan de samhälleliga och

privata marginalkostnaderna för bilparkering*.- Det är

uppenbart att förhållandena kan vara högst olika under

olika tider och på olika platser, och framför allt för

olika parkeringsformer (gatumarksparkering, tomtmarks-

parkering, inomhusparkering). Det faktum att det ofta

råder "brist" (efterfrågeöverskott) på parkeringsplatser

på central gatumark tyder på att den privata marginal-

kostnaden är lägre än den samhälleliga, och det kan ock-

så tyda på att för lite gatumark utbjudes för parkering.

Å andra sidan tyder den omfattande permanenta överkapa-

citeten beträffande parkeringshus på attden privata

marginalkostnaden överstiger den samhälleliga.

För att kunna göra en mer systematisk jämförelse mellan

nuvarande parkeringsmarknad och en hypotetisk, samhälls-

ekonomiSkt effektivt fungerande parkeringsmarknad måste

dock följande fråga först besvaras: Hur ser det hypoten

tiska "idealet" ut?

* Observera att kostnader för parkering skall uppfattas ordagrant,

dvs som kostnaden för parkerade fordon (till skillnad från i

trafik varande fordon).
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Så borde parkeringsmarknaden fungera

 

De fundamentala begreppen är "betalningsvilja" och "alter-

nativkostnad" för parkeringsplatser. Den i grunden mycket

enkla huvudprincipen är att varje bilist som är Villig

att betala alternativkostnaden för en viss parkerings-

plats skall erbjudas platsen. På kort sikt - när utbudet

av parkeringsplatser kan uppfattas som givet - betyder

det att tillgängliga platser kommer att tillfalla de

bilister som visar den största betalningsviljan. En

sådan "plånboksransonering" av parkeringsutrymmet ses

ofta som orättvis eller allmänt oetisk. Det är dock

viktigt att inte låta sig blockeras av huvudprincipens

kortsiktiga innebörd. Dess fundamentala betydelse fram-

står bäst i ett långsiktigt perspektiv. När utbudet av

parkeringsplatser är en handlingsparameter skall ingen

potentiell parkerare behöva känna sig "överbjuden" av

penningstarkare konkurrenter om parkeringsplatserna,

utan principen är helt enkelt att var och en som är be-

redd att betala merkostnaden för ytterligare parkerings-

platser skall bli tillmötesgådd.

Detta förhållande kännetecknar ju alla väl fungerande

marknader för varor liksom tjänster. I en krissituation

då t ex oljetillförseln stryps kan ransonering (efter

någon annanprincip än betalningsvillighet) bedömas som

önskvärd bl a därför att man fruktar att priset annars

skulle bli så högt att vissa oljekonsumenter skulle få

stora ekonomiska svårigheter. Det är å andra sidan

ovanligt att tanken på ransonering får gehör när det

gäller en nyttighet, som kan importeras eller produceras

inom landet i större eller mindre kvantiteter, utan att

några våldsamma prishöjningar blir följden. Varför

skulle man betrakta parkeringsmarknaden på annat sätt?
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êêrgpêrksriagsaê_särställniag

Utbudet av parkeringsplatser på gatumark kan dock också

på lång sikt tyckas motsvara bilden av engiven kvanti-

tet av en nyttighet, som det gäller att fördela till dem

som bäst behöver den, och inte nödvändigtvis till dem

som har högsta betalningsviljan. Med andra ord: Är.inte

'gatuutrymme för parkering lämplig att ransonera på annat

sätt än med plånboken? Det är inte realistiskt att räkna

med att avsevärt mer gatumark någonsin kommer att till-

skapas i stadskärnorna. Det skall dock inte glömmas

bort, att det övergripande allokeringsproblemet beträffw

ande gatumark där motorfordon är tillåtna gäller hur

mycket av gatumarken bör reserveras exklusivt för den

rörliga trafiken, och hur mycket som bör utbjudas också

på parkeringsmarknaden. Så länge det inte har demonstre-

rats att bilisterna som kollektiv har större nytta av

gatumarken då totalförbud för parkering råder, än då

gatumarken delvis användes för parkering, förefaller

den vanliga målsättningen att på sikt gatorna bör befri-

as från alla parkerade fordon högst godtycklig. Det är

naturligtvis inte helt uteslutet att ett generellt par-

keringsförbud skulle kunna ge en högre nettonytta i en

samhällsekonomisk nytto/kostnadskalkyl än alla tänkbara

alternativa blandningar av trafik och parkering, men

det verkar osannolikt även med tillbörlig hänsyn tagen

till eventuella externa kostnader för tredje man av

parkerade fordon. Om ett "blandalternativ" är att före-

dra, bör man inte betrakta utbudet av gatuparkering som

en given storhet. Om potentiella parkerare är villiga

att betala för ytterligare parkeringsplatser på gatu-

mark bör sådana ytterligare platser tillskapas.

Det föreliggande synsättet står i bjärt kontrast till

den vanliga tanken att existerande parkeringsutrymme

och eventuella kapacitetstillskott bör fördelas i enlig-

het med olika bilistkategoriers "behov" av gatuparkering,

som de uppfattas av planerare och politiker. En vanlig
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kategorisering är följande grova tredelning av parken

ringsefterfrågan i ett visst område:

(1) Besökare (korttidsparkerare)

(2) Boende

(3) Sysselsatta

(långtidsparkerare)

(långtidsparkerare)

IRangordningen mellan (1) och (2) är något svävande ibland,

men det är helt entydigt att bilpendlarnas behov alltid

bedöms som minst angeläget. Man kan förvisso fråga sig,

på vilka grunder parkeringsbehovet hos exempelvis affärs-

kunder prioriteras i förhållande till parkeringsbehovet

hos personalen bakom disken? Båda kategorier är ju lika

oundgängliga för "handelns blomstring". Tanken är väl att

en långtidsparkerare hindrar flera korttidsparkerare från

att utnyttja gatuutrymmet. Detta leder in på den viktiga

delfrågan, om den allmänt tillämpade ransoneringsmetoden

att tidsbegränsa den tillåtna parkeringen till kortare

eller längre perioder skulle tjäna något meningsfullt

syfte under ideala förhållanden.

IE,§§§§§E§E§§§-E§EE§EEE??

Under förutsättning att en samhällsekonomiskt effektiv

pris- och utbudspolitik förs förefaller alla ransonerings-

inslag i marknadsbilden inklusive tidsbegränsningar av

parkeringen överflödiga. Om en viss långtidsparkerare

(mot förmodan) är beredd att betala lika mycket för sin

parkeringsplats som tio korttidsparkerare finns ingen

rimlig anledning att inte ge honom den möjligheten, i

synnerhet som de tio korttidsparkerarna ej skall lida

brist på parkeringsutrymme under de förhållanden som

skulle uppstå med en effektivt fungerande parkerings-

marknad. En fundamental egenskap hos en samhällsekono-

misk optimumlösning av parkeringsproblemen bör framhållas

ånyo. Precis som fallet är beträffande de flesta andra
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marknadsförda nyttigheter bör det sällan eller praktiskt

taget aldrig inträffa att parkeringsplatserna är "slut".

Då vi går till en livsmedelsaffär för att handla blir vi

med rätta irriterade om någon basvara som bröd, mjölk,

ost, etc inte finns. Detaljhandelns lagerhållning tjänar

syftet att kunderna sällan skall behöva uppleva sådana

besvikelser. På samma sätt bör det vara beträffande

parkeringsplatser på gator, gårdar, eller i parkerings-

hus. Skillnaden är endast att, när det gäller en icke

lagringsbar nyttighet som parkeringstjänster, viss re-

serv-kapacitet bör upprätthållas. Det bör finnasen

mycket god chans - en hög sannolikhet - att man skall

finna en parkeringsplats varhelst man önskar parkera

sitt fordon - förutsatt naturligtvis att ett utbud av_

parkeringsplatser överhuvud taget existerar i området

i fråga*. Den exakta innebörden av att alla parkerings-

platser "sällan eller praktiskt taget aldrig" bör vara

upptagna finns inte utrymme att gå närmare in på här.

Det är i själva verket en viktig forskningsuppgift att

med tillämpning av köteori och teori för optimal pris-

sättning, samt på basis av empiriska uppskattningar av

bilisternas kostnader för att söka efter en parkerings-

plats, bestämma optimala priser, utnyttjandegrader, och

sannolikheter för överefterfrågan på olika parkerings-

anläggningar under olika yttre omständigheter.

Partialanalytisk karaktäristik av en parkeringspolitik

grundad på samhällsekonomiska kriterier

 

Frågan är nu vilka parkeringspolitiska åtgärder som er-

fordras för samhällsekonomisk effektivitet? Det bör

kanske påpekas att en effektivt fungerande parkerings-

marknad inte kan uppnås utan kommunal parkeringspolitik.

* Den ovannämnda "fundamentala egenskapen" hos den optimala parke-

ringslösningen innebär inte att parkeringsförbud på vissa gator

_aldrig kan förekomma.
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I avsaknad av en fullständig modell av parkeringsmarkna-

den går det inte att göra några kvantitativa förutsägel-

ser. Vissa kvalitativa egenskaper hos en effektiv lös-

ning för hela parkeringsmarknaden kan dock antydas genom

några schematiska partianalytiska resonemang.

Optimal fördelning av parkeringen i tiden

"Peak/off-peak"-förhållandena är ju av grundläggande be-

tydelse för såväl biltrafik som kollektivtrafik i tät-

orter. De problem som de två trafiktopparna på dygnet

skapar för trafikapparaten har med rätta fått en central

plats i diskussionerna om tätortstrafiken.

Toppigheten i tidsprofilen över dygnet vad beträffar

parkeringsefterfrågan är långt mindre uppmärksammad,

trots att det egentligen är ett lika centralt problem

inom parkeringsområdet som inom trafikområdet. Det som

gör problemet särskilt intrikatär att parkeringsefter-

frågans "peak" inträffar under "off-peak" för biltrafiken.

Särskilt under morgontimmarna - rusningstid in mot cent-

rum - finns normalt betydande ledig kapacitet för parke-

ring på gator såväl som på tomter. Parkeringshusen har

med få undantag överkapacitet hela dagen. Omkring lunch-

tid och - med stora lokala variationer - framåt efter-

middagen brukar parkeringsplatserna på gatorna och de

mest tillgängliga tomterna vara "Överfyllda" i meningen

att den illegala parkeringen får en stor volym.

Prispolitiskt tyder detta på att "peak-load pricing"

inom parkeringsområdet har en betydande potential, men

också på att nuvarande system för uttag av parkerings-

avgifter kan vara ett svårt hinder för en rationell

tidsdifferentiering av parkeringsavgifterna.
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FigurlO. Kapacitetsutnyttjandet under dygnet för olika
parkeringsformer: Stockholms city

Källa Stockholms stadsbyggnadskontor, trafikavdelningen: Parke-

8.4.2

ringsavgifter, parkeringsböter och Övervakningsinsatser

- _sammanfattning_och slutsatser rörande gatuparkeringens

ekonomi och biltrafiknivå. 1976-09-03

Qpäimêl_i§5sel9299_êy_pêääsäisgsa_i_Esmmsä

Antag att den totala parkeringsvolymen i en Viss stadsê

del under en Viss tidsperiod är Ö. Frågan är, hur den

optimala fördelningen i rummet av denna parkeringsvolym

ser ut.
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Den optimala parkeringslösningen kan på kort sikt defi-

nieras som det parkeringsmönster som ger upphov till de

lägsta möjliga totala kostnaderna avseende

visuellt intrång (av parkerade fordon)

e söktid för parkerare

o gångtid för parkerare

o körtid för alla gatutrafikanter

9 fordonskostnader för alla gatutrafikanter

o trafikolyckor

o avgasemissioner

o

o drift av parkeringsanläggningar (inklusive gatumarks-
parkering)

Optimumvillkoret är helt enkelt att (de samhälleliga)

marginalkostnaderna för de aktuella alternativa parke-

ringsformerna skall vara lika. Om det villkoret inte

är gällande, om t ex marginalkostnaden för gatuparkering

är högre än marginalkostnader för parkering i P-hus går

det ju att sänka de totala kostnaderna genom en omför-

delning av den totala parkeringsvolymen från gatumark

till P-hus. Formellt är optimumvillkoret lätt att här-

leda: Antag att de totala kostnaderna (på kort sikt)

för parkering i olika kvarter i stadsdelen i fråga i

olika parkeringsanläggningar (inklusive på gatorna) ut-

görs av summan av följande monotont stigande kostnads-

funktioner:

TC = :2 Fk k
. -. O.
3k :J (1)

där

k k
. O1%

är den totala samhällsekonomiska kostnaden för parkering

i kvarteret j avseende anläggningstypen k. Den kan ob-

serveras att, under förutsättning att totalkostnaderna
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stiger i accelererad takt då man närmar sig kapacitets-

gränsen, det är inte nödvändigt att markera existensen

av kapacitetsgränser. Den förutsättningen förefaller

realistisk åtminstone beträffande parkering på icke-

gatumark.

Som nämnts antas den totala parkeringsvolymen i området

under perioden i fråga för given.

ZZjk Q? = ö (2)

Följande "lagrange"-ekvation är relevant:

H = TC + Å (ö - ZZ Q3) (3)

jkJ

Första ordningens villkor för ett totalkost-

nadsminimum är,

k
en 83'_; = - A = 0 (för alla j och k) (4)

an ack
j j

samt ovannämnda villkoret (2). Marginalkostnaderna för

de olika parkeringsalternativen är ju lika med ovanstå_

ende förstaderivator av totalkostnadsfunktionerna. Op-

timumvillkoret är alltså att alla marginalkostnader

skall vara lika.

Det bör observeras att ett bivillkor som dessutom måste

vara gällande är att samtliga marginalkostnadsfunktioner

är stigande. Det villkoret är utan vidare giltigt be-

träffande parkering på icke-gatumark, eftersom marginal-

kostnaderna i detta fall i huvudsak består av gångtid

mellan parkeringsplatsen och slutmålet. Ju flera som

parkerar på tomtmark och i P-hus, desto längre kommer

gångtiden för den marginella parkeraren att bli under

den realistiska förutsättningen att alla målpunkter
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inte ligger lika nära (långt bort från) tomter med till-

gängliga parkeringsplatser, garage och P-hus. Det är

däremot inte helt självklart att marginalkostnaden för

gatuparkering är stigande. Marginalkostnaderna består

i detta fall i första hand av körtidsökningar för gatu_

trafiken samt en eventuell ökning av trafikolyckorna.

Det som kan tala emot att marginalkostnaderna för gatu-

marksparkering är stigande är att på en viss gata, som

ursprungligen är helt fri från parkerade fordon, den

första parkerade bilen orsakar större kostnader - åt-

minstone för framkomligheten än den andra bilen. Frågan

är dock om inte marginalkostnaden så småningom åter

börjar stiga, dvs att exempelvis den tionde bilen för-

orsakar högre kostnader än den nionde bilen, men lägre

kostnader än den elfte bilen, osv.

Den ovanstående slutsatsen (villkoret (4)) förutsätter

som.nämnts att det sistnämnda förhållandet är gällande

(samt att intervallet där MCgata är fallande är relativt

begränsat, eller helt obefintligt). Om det vore så att

MCgata är monotont fallande (eller att intervallet där

MCgata är stigande är relativt begränsat) är optimumvill-

koret (4)

två situationer att vara optimal.

inte giltigt. I stället kommer en av följande

Antingen bör ingen

gatuparkering tillåtas, eller också bör all parkering
_

göras på gatumark.

Det är uppenbart att det är mycket angeläget att göra

uppskattningar av kostnadsfunktionen f(Qä§ta) med tanke

på hur olika resultaten kan bli vad gäller den optimala

fördelningen av parkeringen beroende på funktionsformen.

QEEiEêlE_Eäl§_E§_9êEEEêEE§ElâgêQ

Nästa fråga är hur den optimala fördelningen av parke-

ringen skall uppnås. Den sker inte på något sätt "autom

matiskt" utan prisstrukturen för olika parkeringsplatser
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är avgörande. Antalför att renodla frågeställningen

att parkeringen på icke-gatumark är kommersiellt driven,

och kommunen endast ansvarar för gatumarksparkeringen.

Under det antagandet är priset på gatuparkeringen den

enda kontrollvariabeln. Priserna på de alternativa par-

keringsformerna kan förutsättas vara så bestämda att vin-

sten på de enskilda parkeringsanläggningarna maximeras

(eller - vilket innebär samma beteendeantagande -förlus-

ten minimeras). Problemet är alltså att finna den nivå

för priser på gatuparkering som leder till den optimala

fördelningen på olika parkeringsformer av den givna

totala parkeringsvolymen.

Det kan visas att villkoret för att en Viss prisnivå är

den rätta är att skillnaderna mellan de olika parkerings-
Pgata Phus

I

 

priserna - osv - och skillnaderna mellan de

 

pris-relevanta kostnaderna är desamma. Det villkoret

torde vara intuitivt plausibelt. Ett Speciellt förhål-

lande som bör observeras är att de "pris-relevanta" kost-

naderna inte nörvändigtvis är desamma som derivatorna

av totalkostnaderna enligt (1) ovan, dvs MCgata, MChus

osv. Vad gäller gatuparkeringen är MCgata prisrelevant

därför att denna kostnad enbart består av andra trafi-

kanters kostnader (andra än den "marginelle" parkerarens

kostnader), medan vad gäller framför allt inomhuspar-

keringen, MChus överstiger den pris-relevanta kostnaden

högst betydligt på grund av att MChus huvudsakligen ut-

görs av den marginella parkerarens kostnad för gångtid.

Den prisrelevanta kostnaden för en plats i parkerings-

hus är noll under förutsättning att permanent överkapaci-

tet är rådande. Det faktiska priset överstiger dock noll

högst avsevärt.

Med nedanstående diagram visas hur detta faktum bör in-

verka på valet av prisnivå beträffande gatuparkering.

För enkelhets skull borser vi från olika mellanformer,

och antar att endast två alternativ finns i ett visst

område under en viss tidsperiod - parkering på gatan

eller parkering i parkeringshus.
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kronor',\
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Optimal Ö parkerings-
fördelning volym

Figur lL Schematisk illustration av hur den optimala
fördelningen av parkeringen mellan gator och
parkeringshus skall uppnås med prissättning
av gatuparkering.
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Den givna totala parkeringsvolymen 6 skall fördelas mel-

lan gator och parkeringshus på så sätt att den totala

kostnaden minimeras. Den optimala fördelningen gives

av skärningspunkten mellan marginalkostnaden för gatu-

parkering, som i figur ll är avsatt från vänster till

höger, och marginalkostnaden för parkering i parkerings-

hus, som är avsatt "baklänges" (från höger till vänster)

med början vid 6. Den senare marginalkostnadskurvan kan

också uppfattas som en hypotetisk efterfrågekurva för

gatuparkering, nämligen som den efterfrågan på gatupar-

kering som skulle uppstå vid priset noll på en plats i

parkeringshus. MChus anger ju den upplevda reala mer-

kostnaden i form av gångtid etc för varje individuell

parkerare av att parkera i P-hus i stället för på gatan

i direkt anslutning till resmålet. Vore Phus = 0 skulle

den optimala fördelningen av parkeringen erhållas om

strikt marginalkostnadsprissättning tillämpades vad gäl-

ler gatuparkering. Nu antas emellertid att Phus sätts

för att maximera vinsten på parkeringshusrörelsen (vil-

ket på kort sikt förmodligen kan antas vara detsamma som

att amximera totalintäkterna). Det betyder att efter-

frågan på gatuparkering kommer att i motsvarande grad

ligga över MChus (som ju representerar efterfrågan på

gatuparkering under antagandet att Phus = 0). Den verk-

liga efterfrågan på gatuparkering representeras alltså

av kurvan i figur ll för MChus + Phus. Om Pgata skulle

sättas så att priset sammanföll med MCgata skulle inte

den optimala fördelningen av parkeringen uppnås. För

mycket gatuparkering skulle erhållas. För att uppnå
gata

optimum måste, som utvisat i diagrammet, P utgöra
gata hus

summan av MC och P .
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På lång sikt är det möjligt att påverka utbudet av parke-

ringsplatser med byggnadsåtgärder (som innefattar åtgärder

som kan minska likaväl som öka antalet parkeringsplatser).

Vi betraktar det långsiktiga parkeringsproblemet i ett

tänkt läge där en Optimal fördelning av parkeringen har

uppnåtts genom en prissättning av gatuparkeringen enligt

den princip som skisserats i det föregående. Som bekant

finns generellt en kOppling mellan kortsiktig pristeori

och långsiktig investeringsteori, som i grova drag inne-

bär att då ett relativt högt pris, som ger ett stort fi-

nansiellt överskott, är motiverat, är ett investerings-

behov indikerat. Frågan är i föreliggande sammanhang,

huruvida någonting kan sägas om behovet av olika slag

av parkeringsplatser i förhållande till det existerande

utbudet med ledning av nivån på Pgêåa? Parkeringsmark-

naden har inte förutsättningar att fungera som en "per-

fekt marknad" i uttryckets strikta mening främst på grund

av varje delmarknads mycket utpräglade rumsliga begräns-

ning. Därför kan man inte förvänta att höga intäkter

av gatuparkeringsavgifter ger några klara signaler om

behov av ökad parkeringskapacitet. Det ger emellertid

en antydan om, att sådant behov kan föreligga, d v 5 det

kan antyda att en investering i ett garage eller parke-

ringshus vore samhällsekonomiskt lönsamt, Omvänt gäller

att om Pgata
opt

är sannolikheten att någon slags parkeringsanläggning

i utgångsläget är relativt lågt - nära noll *

skulle vara lönsam mycket låg.

Kopplingen mellan pris- och investeringsfrågorna kan

illustreras med hjälp av diagrammet i figur 12. Kurvor"

cgata och MChusna för M är identiska med de som angivits

i diagrammet i figur 11. Skillnaden är att något parke-

ringshus nu inte antas existera i området i fråga.

MChus anger vad marginalkostnaden skulle bli, om en

viss typ av parkeringshus skulle anläggas i ett visst

läge för de bilister som skulle komma att utnyttja det.
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För närvarande parkerar således alla bilister på gatorna.

Den skuggade ytan A ger (den samhällsekonomiska) brutto-

nyttan av att anlägga ett parkeringshus. Bruttonyttan

utgörs av olika besparingar för gatutrafiken (givetvis

inklusive fotgängare) minus den merkostnad i fråga om

ökad gångtid som de bilister åsamkas, vilka övergår

från gatuparkering till inomhusparkering. För att er-

hålla den slutliga nettonyttan av parkeringshusinveste-

ringen skall förstås investeringskostnaden fråndras

bruttonyttan; en positiv nettonytta anger att investe-

ringen bör utföras och vice versa. För attytterligare

illustrera den typ av nytttyUkostnadskalkyler som bör

göras, antas att om två välplacerade parkeringshus an-

lägges i området i fråga, blir marginalkostnaden för de

som parkerar inomhus lika med MCZhus. Bruttonyttan

skulle öka med ett belopp motsvarande ytan B i figur 12

om två i stället för ett parkeringshus anlades. Till-

skottet till bruttonyttan består dels av gångtidsbespa-

ringar för de som tidigare använde det första parkerings-

huset, men som finner det andra parkeringshuset lägligare

(den horisontalstreckade delen av ytan B) och dels av

ytterligare besparingar för gatutrafiken av att en ännu

större del av bilisterna parkerar inomhus. Den bespa-

ringen måste dock som tidigare reduceras med den merkost-

nad som övergången från gatuparkering till inomhusparke=

ring resulterar i för parkerarna själva. Den vertikal-

streckade delen av ytan B anger den relevanta slutsumman

för nyttan av den ytterligare omfördelningen av parken

ringen som bör eftersträvas, då två snarare än ett par-

keringshus finns. Hur denna ytterligare omfördelning

skall åstadkommas beror bl a på prispolitiken. för par-

:keringshusenJ som diskuterats i föregående avsnitt.
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kronor

parke-
rings"

volym

 

2 hus i hus
thimal par-

keringsför-

delning

Figur1jL Bruttonyttan av en investering i ett par-

keringshus (A) respektive två parkeringen

hus (A+B).
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Sammanfattning av forskningsbehovet inom parkerings-

 

området

Mot bakgrund av den föregående diskussionen av parke-

ringsmarknaden och parkeringspolitiken skall vi i detta

avslutande avsnitt samla upp de slutsatser beträffande

FoU-behovet, som mer eller mindre explicit antytts under

diskussionens lopp.

Det kan åter påpekas att existensen av "problem" inte

är på förhand given, utan kan konstateras först efter

en jämförelse mellan parkeringsmarknadens nuvarande

tillstånd och ett tillstånd som kännetecknas av samhälls-

ekonomisk effektivitet. Med denna problemsyn blir fölu

jande grovstrukturering av problemområdet närmast själv-

klar:

(1) Tillståndsbeskrivning av dagens parkeringsmarknad.

(2) Beskrivning av en samhällsekonomiskt effektiv par-

keringsmarknad och den erforderliga parkeringspoli-

tiken.

(3) Påvisande av - helst i kvantitativa termer - viktiga

(samhällsekonomiskt kostsamma) avvikelser mellan en

samhällsekonomiskt effektiv parkeringsmarknad och

dagens parkeringsmarknad.

(4) Analys av samt förslag till lösningar på de tekniska/

juridiska/administrativa svårigheter - "trögheter" -

att uppnå effektivitet på parkeringsmarknaden, men

också diskussion av eventuella modifikationer av

idealet som kan bedömas som ofrånkomliga p g a

dylika:trögheter.

Bakom dessa allmänt formulerade huvudrubriker döljer

sig ett stort antal större och mindre forskningsproblem.

Tillståndsbeskrivningen kan göras - och bör göras - från
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flera olika synvinklar, t ex teknisk, geografisk, juri-

disk och företagsekonomisk synvinkel.

(1.1) Tätortsparkeringens teknik

Vilka tekniska lösningar(i trängre bemärkelse)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

VTI

-finns för närvarande för parkering av fordon,

inklusive sättet att informera bilister om till-

gång på parkeringsplatser och vägleda parkerare,

formen för uppställande av fordonen,och systemet

iih: betalning och övervakning av att rätta av-

gifter erlägges?

Tätortsparkeringens geografi

Hur är tillgången på parkeringsplatser fördelad

mellan olika typer av parkeringsanordningar,

och former för parkeringsrörelse, och hur stor

är efterfrågan (parkeringsvolymen) totalt sett

och disaggregerad i olika dimensioner i olika

tätorter?

Tätortsparkeringens juridik

Vilka lagar och förordningar är tillämpliga på

parkeringsområdet, och vilken rättspraxis har

utbildats under årens lopp beträffande

o ansvaret för tillskapande av parkeringsplatser

etableringskontroll

parkeringsnormer

friköp

parkeringsreglering

parkeringsavgifter

sanktioner vid överträdelser av parkeringsföre-
skrifter

Tätortsparkeringens företagsekonomi

Vilka företagsformer för drivande av parkerings-

rörelse finns och vilka är målen för verksamheten?

Hur är vinstutvecklingen för olika former av kom-

mersiell parkeringsrörelse?
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För att få ett riktigt grepp och en helhetssyn på parke-

ringsfrågorna krävs dock att man har en åtminstone sche-

matisk bild av den totala parkeringsmarknadens funktions-

sätt. Någon form av modell av parkeringsmarknaden i tät-

orter krävs för detta.

Från samhällsekonomisk synvinkel tycks den mest angelägm

na stora forskningsuppgiften vara att utveckla matema-

tiska modeller av parkeringsmarknaden dels i syfte att

förutsäga effekterna av olika parkeringspolitiska åtgär-

der, och dels som instrument för en effektivisering av

parkeringspolitiken samt värdering av den samhällseko-

nomiska vinsten av övergång från nuvarande till en

effektiv parkeringspolitik. För denna stora uppgift

krävs en mängd "indata" från parkeringsvaneundersök-

ningar liksom andra kunskaper enligt 1.1 - 1.4 ovan för

att göra realistiska beteendeantaganden, avgränsningar

och approximationer. Parkeringsmodellen bör kunna för-

utsäga hur bilisterna väljer parkeringsplatser, samt

hur utbudet av och priser på olika parkeringsplatser

bestäms. Modellen av parkeringsmarknaden bör byggas

upp med hänsyn till att parkeringsefterfrågan är diffe-

rentierad i tre huvuddimensioner

o i tiden

0 i rummet

0 med avseende på typ av parkeringsanläggning

Tidsdimensionen av parkeringsefterfrågan gäller dels

starttidpunkten av en parkering och dels parkeringens

varaktighet. Utbudet av parkeringsplatser bör betraktas

på ett motsvarande differentierat vis. "Parkerings-

tjänsterna" är homogena nyttigheter endast i den ut-

sträckning de uppfattas som likvärdiga av bilisterna.

Dessutom bör olika företagsformer särskiljas. Den to-

tala kapaciteten (K) av parkeringsplatser i modellstaden

kan tecknas,
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där i betecknar tidsperioden, j området (t ex kvarteret),

k typen av parkeringsanordning, och 1 formen för parke-

ringsanläggningens drivande. Det kan påpekas att nuva-

rande kunskap om efter vilka principer olika former av

parkeringsrörelse faktiskt drivs är otillräcklig. En

hypotes för föreliggande diskussion, som dock bör prövas

genom empiriska studier, är att parkeringshus och parke-

ringsanläggningar på tomtmark drivna av privata bolag

respektive kommunen tillämpar i stort sett samma pris-

politik.

Parkeringsvolymen (Q) svarande mot detta utbud av parke-

ringsplatser kan representeras av den förväntade belägg-

ningen i varje tidsperiod, i varje område, för varje typ

av anläggning, och varje form av parkeringsrörelse.

Denna parkeringsvolym uppkommer som en skillnad mellan

det ackumulerade inflödet till parkeringsplatserna, och

det ackumulerade utflödet från desamma (om man utgår

från en tidpunkt då beläggningen var lika med noll).

Parkeringsefterfrågan är synnerligen elastisk när den

betraktas på en i tiden och rummet mycket disaggregerad

nivå. Med andra ord: Parkeringsplatser i närliggande

områden och parkering på en viss plats under närliggande

tidsperioder är starka ömsesidiga substitut, när områ-

dena är kvarter e d och tidsperioderna är relativt korta.

För att parkeringsmarknaden skall bli analystekniskt

hanterlig bör man utnyttja det faktum att på en högt

aggregerad nivå är parkeringsefterfrågan betydligt mer

oelastisk. Problemet att förutsäga parkeringsefter-

frågan kan analystekniskt eventuellt delas upp i två

steg. I ena steget predikteras fördelningen av en gi-
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ven bilresevolym mellan olika parkeringsplatser, och i

andra steget ges den förväntade totala bilresevolymen.

Eftersom trafikvolymen bestäms av olika trafikpolitiska

åtgärder såväl som parkeringspolitiken, ligger det förs-

tansteget analystekniskt en nivå under det andra steget.

Dessutom måste ett antal kostnadssamband beräknas. Som

framgått av den föregående diskussionen förefaller kun-

skap om två slag av kostnadsfunktioner vara av strate-

gisk betydelse för att kunna föra en samhällsekonomiskt

effektiv parkeringspolitik:

o Parkerarnas sökkostnader samt de externa kostnaderna

av att bilister söker efter parkeringsplats som funk-

tion av kapaciteten och utnyttjandegraden för olika

parkeringsanläggningar.

0 De externa kostnaderna förorsakade av på gatorna

parkerade fordon som funkton av gatans tYP, antalet

fotgängarpassager, etc, liksom också antalet parke-

rade fordon.

Vad gäller existerande "trögheter" för genomförande av

en effektiv parkeringspolitik finns ett stort behov att

lösa (i) i de tekniska/juridiska/administrativa svårig-

heterna sammanhängande med betalningssystemet för parke-

 

ringsplatsutnyttjande, samt (ii) principfrågorna beträff-

ande parkeringsnormerna för fastighetsägare. I det

 

förstnämnda problemkomplexet framstår

o avgiftsuttagstekniken som i dag allmänt tillämpas

för gatuparkeringen i skriande behov av utveckling

0 det samhällsekonomiska slöseriet representerat av

de dyrbara men ändå ineffektiva metoderna att kon-

trollera parkeringsreglernas efterlevnad som mycket

angeläget att stävja.
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I det sistnämnda problemkomplexet är det speciellt vik-

tigt att komma till rätta med den rådande kluvenheten

i parkeringsplaneringens målsättning. Å ena sidan öns-

kar kommunerna i parkeringspolitiskt syfte att få ett

ökat inflytande över det totala utbudet av parkerings-

platser, och å andra sidan avhänder sig kommunerna

successivt ett sådant inflytandegenom parkeringsnormer

som leder till en stadigt växande privat parkeringssek-

tor. Friköpsförfarandets teori och praktik är mot den

bakgrunden ett intresSant och viktigt studieobjekt.
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STYRNING AV BILTRAFIKEN

De största avvikelserna från marginalvillkoren för ett

optimalt trafiksystem i våra tätorter är troligen att

finna på "biltrafikmarknaderna".

Välkänt är att vad gäller de större tätorterna ett stort

gap finns mellan samhälleliga och privata marginal-

kostnader för biltrafiken. Även där är dock diskrepan-

sens mer exakta storlek inte känd, först och främst på

grund av svårigheterna att värdera de negativa miljö-

effekterna av biltrafik i pengar. Under högtrafiktid

är det klart att i de största städerna de i pengar kvan-

tifierbara "trängselkostnaderna" är så höga att enbart

dessa motiverar biltullar av storleksordningen 10 kr

per resa*.

Principskissen i figur 13 kan tjäna som utgångspunkt

för den följande diskussionen. I nuläget är biltrafik-

volymen på en viss trafikled Q0 under högtrafiktid.

Det kan konstateras att den privata marginalkostnaden

per fordonskilometer är CO. Med kännedom om det till-

lämpliga sambandet mellan hastighet och flöde är det

enkelt att beräkna marginalkostnaden för bilisterna som

kollektiv. Det typiska är att denna kostnad (C1) ligger

en bra bit över CO, Vilket redan utgör en avvikelse från

optimumvillkoret. Denna avvikelse framstår sannolikt

som betydligt större om man även kunde uppskatta kostna-

derna för de externa skadeverkningarna av biltrafiken,

som faller på oskyddade trafikanter och i staden boende

och i övrigt verksamma. Vi vet att C2 ligger någonstans

över Cl, men inte riktigt var. Av den orsaken samt på

grund av att betydande osäkerhet råder om efterfrågekur-

vans form och lutning, går det inte att säga hur mycket

* Se "Trafikpolitiska åtgärder för bättre innerstadsmiljö". SLL

Trafikkontoret Rapporterar 1/79.
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biltrafikvolymen bör reduceras. Problem föreligger så-

ledes såväl beträffande tillståndsbeskrivningen av bil-

trafikmarknaden, som beträffande styrning av biltrafik-

volymen. Det är högst angeläget att med mycket större

precision än vad som för närvarande är möjligt bestämma

storleken av avvikelsen från Optimumvillkoren _ d v 5

problemets allvar - för att kunna bedöma angelägenheten

av lösningar på problemen. Den allt överskuggande frå-

gan i det sammanhanget är hur miljökostnaderna skall

greppas. Den frågan tas upp i det omedelbart följande

avsnittet. Därefter är diskussionen huvudsakligen äg-

nad sättet att styra biltrafiken. När man har bestämt

en önskad styrriktning gäller det att välja styrmedel.

Det är ett betydligt mer komplicerat problem än vad

första anblicken måhända ger en föreställning om.

knäml

/\

samhällets

marginalkostnad

efterfrågan

  

   

kollektiV'mar-

ginalkostnad
för bilisterna

privat margi-
nalkostnad för

bilisterna

  

   

bil-

Ql *QO > trafik-
önskvärd reducering volym
av biltrafiken

Figur 13. Typisk situation på dagens biltrafikmarknad
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Tätortsbilismens externa skadeverkningar

Miljöproblemen av tätortsbilismen kan ingen vara omed-

veten om. Varje gatutrafikant har dagliga erfarenheter

av störande buller, illaluktande avgaser, rädsla för att

bli påkörd, eller helt enkelt obehaget att se en massa

bilar omkring sig i stället för träd och grönska. Des-

sa miljöproblem utgör också ett vitt forskningsfält som

engagerar forskare från flera olika ämnesområden - fy-

siker, kemister, fordonstekniker, trafiktekniker, medi-

cinare, beteendevetare 0 s v.

Incitament till utveckling av miljövänligare individu-

ella transportmedel

 

Ekonomer intresserade sig tidigt för dessa frågor. I

motsats till vad man kanske pOpulärt föreställer sig

att ekonomi handlar om, faller det sig högst naturligt

för ekonomerna själva att vidga begreppet nationaleko-

nomi (= hushållning med nationens resurser) så att mil-

jöresurserna jämställes med i trängre mening produktiva

resurser. "Sätt pris på miljön" löd titeln på ett upp-

märksammat inlägg i den svenska miljödebatten av natio-

nalekonomen Erik Dahmên*. Titeln på debattinlägget

ifråga har en medveten dubbelmening. Det var en uppma-

ning, dels att rent allmänt sätta Värde på oförstörd

 

miljö, ochdels att " ordagrant - prissätta miljöför-

störande aktiviteter i sådana fall då det vore orimligt

att helt förbjuda aktiviteterna ifråga. Med andra ord:

God yttre miljö är en resurs, som man naturligtvis helst

skulle Vilja bevara helt oförbrukad, men eftersom det

i praktiken är utopiskt att ställa absoluta krav i samt-

liga fall, bör man tillse att incitament finns, som

dels gör att de eftergifter man ändå gör på kravet på

u-._-, _..__. ..__ ....- ,. -.._____.

* Erik Dahmén:

nr 16, 1968.

Sätt pris på miljön. SNS. Studier och Debatt
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oförstörd miljö avkastar så mycket nyttigheter av annat

slag som möjligt, och dels sporrar sökandet efter alter-

nativa, mindre miljöförstörande produktionstekniker.

Detta synsätt på miljöfrågorna är nu väletablerat bland

ekonomer, och tycks också vinna insteg bland åtminstone

vissa politiker*.

På biltrafikområdet finns en stor outnyttjad potential

för utveckling av ny miljövänlig teknik - elebilen är

det mest närliggande exemplet - som förblivit outnytt-

jad alltför länge bl a på grund av brister i incita-

mentstrukturen. Oavsett om el-bilar förekommer i tra-

fiken eller inte, kan (och bör) statsmakterna bestämma

fordons- och drivmedelsskattestrukturen inkluderande

eldrivna fordon (liksom andra tänkbara alternativ till

bensin- och dieseldrivna fordon) med hänsyn till de

relativa immissions- och olyckskostnaderna. Det borde

vara värdefullt för eventuella producenter av alterna-

tiva vägfordon att ha en sådan hållpunkt för sina kal-

kyler.

Frågan är naturligtvis, hur vägtrafikbeskattningen och/

eller andra avgifter för utnyttjande av vägar och gator

bör bestämmas för att tillbörlig hänsyn tas till biltra-

fikens olika externa skadeeffekter, dvs: Hur skall dessa

effekter värderas i pengar? Nedan tar vi upp två "forsk-

ningsbara" aspekter på värderingsproblemen, som oriktigt

har kommit lite i skYmundan i den allmänna diskussionen.

Yärésriggêpreblsm

Det gängse sättetatt angripa värderingsproblemen är

- helt i sin ordning - att dela upp den totala skade-

effekten av biltrafik i komponenter så långt som möj-

ligt och analysera var och en för sig - motorbuller,

* Se t ex Trafikbullerutredningens betänkande "Vägtrafikbuller".

SOU 1974:60 och 1974:61, och Miljökostnadsutredningens betänk-

ande l.'Miljökostnader: miljön i samhällsekonomin * kostnadsslag,
kostnadsfördelning, styrmedel". SOU 1978:43.
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däcksbuller, vibrationer, dödsolyckor, andra person-

olyckor , egendomsskador, koloxid, kolväten, bly 0 s v.

I förbränningsmotorernas avgaser har hittills omkring

200 olika kemiska beståndsdelar registrerats. Det sä-

ger sig självt att det är ett oerhört krävande arbete

att söka värdera skadeverkningarna av bilismens alla

externa effekter. Om det fanns gott hOpp om att man

så småningom kommer att erhålla en relativt komplett

kostnadsbild, finns inte mycket mer att säga än att

ansträngningarna får inte avmattas förrän målet är nått.

Det är emellertid helt uppenbart att såväl vad gäller

buller som viktiga avgaskomponenter, utsikterna är gans-

ka små att i en någorlunda nära framtid finna metoder,

som gör det möjligt att fastställa alla skadeverkningar.

I det läget känns det angeläget att i större utsträck-

ning än som hittills gjorts pröva en alternativ, direk-

tare ansats till värderingsproblemen. Tanken är helt

enkelt att man bör försöka utröna hur olika individer

rent subjektivt värderar olika grader av minskad bil-

trafik i en i övrigt given miljö. En fördel med en så-

dan ansats är att man går direkt på totalsumman - dels

når man slutmålet snabbare på så sätt, och dels är den

totala externa, negativa effekten av biltrafik ett mer

relevant studieobjekt än varje deleffekt för sig, när

det är individernas upplevelser man primärt är ute ef-

ter. Det är å andra sidan helt klart att vi alla har

mer eller mindre bristfälliga kunskaper om bilismens

skadeverkningar. Vi underskattar säkert vissa kostna-

der på grund av okunskap och vi kanske överskattar and-

ra kostnader på grund av felaktig information - för att

inte säga skrämselpropaganda mot biltrafik, som stundom

förekommer i massmedia. Man måste ha klart för sig att

de eventuella resultat som den "direkta ansatsen" kan

ge är beroende av hur grundforskningen avancerar inom

varje delproblemområde. Allteftersom nya rön blir kän-

da - det må vara upptäckter av nya farliga avgaskompo-
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nenter, eller att farorna för hälsan av någon viss av-

gaskomponent varit överdrivna - kan man förmoda att den

subjektiva uppskattningen av miljökostnaderna förändras

med mer eller mindre lång eftersläpning. Slutsatsen är

därför att de två nämnda ansatserna inte utesluter va-

randra, utan intensifierade forskningsansträngningar

med bägge ansatser är av stort värde.

Maggies;;§_miljêkgêfaêéeä_gär_âgbêfitgtisaêmêilighsfsr

Den aspekt på miljökostnadsproblemen som vi berör i

detta avsnitt brukar ibland uppfattas som en tredje an-

sats till att beräkna miljökostnaderna. Det är en helt

rimlig uppfattning; den vinkling som vi gör, görs dock

mer i ett annat syfte.

En tydlig strävan att i allt högre grad "bygga bort"

bilismens miljökostnader har på senare tid kunnat iakt-

tagas i våra tätorter. Bygga bort innebär dels före-

bygga i bokstavlig mening, d v 5 att nya trafikleder

och fordonskonstruktioner görs trafiksäkerhetsbefräm-

jande, mindre bullrande, etc. och dels att redan exis-

terande trafikleder utrustas med skyddsvallar 0 d, att

hus längs starkt trafikerade gator får treglasfönster,

liksom att befintliga fordon modifieras på det ena eller

andra sättet i syfte att minska de negativa externa

effekterna. Alla dessa byggnads- och konstruktionsåt-

gärder kan sägas innebära en transformation av miljö-

kostnader till anläggnings- och fordonskostnader. En

närliggande analogi är den transformation av kortsiktiga

(drift)kostnader till långsiktiga (kapital)kostnader,

som blir följden av s k rationaliseringsinvesteringar.

Ett fundamentalt teorem i den ekonomiska produktions-

och kostnadsteorin är att kortsiktiga och långsiktiga

marginalkostnader är lika under förutsättning att en

effektiv faktorkombination (som minimerar totalkostna-
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derna vid varje given produktionsvolym) har valts.

Med den analogin i tankarna ligger det nära till hands

att söka representera de marginella miljökostnaderna

av biltrafik i ett givet gatunät med de marginella

kostnaderna för att bygga bort dessa miljökostnader.

Det är en i och för sig intressant tanke. Frågan är,

om den är helt sund?

Den aspekt som vi här vill fästa särskild uppmärksam-

het vid är betydelsen av denna dubbla möjlighet att de-

finiera marginella miljökostnader för det för hela

problematiken fundamentala avvägningsprobletet. Bilen

ger stor bekvämlighet och låga restider, men ger upp-

hov till olika externa kostnader som faller på de oskyd-

dade trafikanterna, de kringboende m fl. För många kan

det verka motbjudande att "schackra med" liv och hälsa

d v 5 att tillåta farlig, bullrig och avgasemitterande

biltrafik, om det kan visas att bilisternas bekvämlig-

het och restidsvinster av dessa värderas högre än vad

miljökostnaderna värderas av de som drabbas därav.

Det kan då lösa denna "blockering" om de marginella

miljökostnaderna anges i långsiktiga termer. Avväg-

ningsproblemet kan då ges en mycket mindre kontrover-

siell lydelse: Bilen ger stor bekvämlighet och låga

restider, men det är kostsamt att sörja för att "tred-

je man" inte blir lidande. Avvägningen ligger då hos

bilisterna själva. Varje enskild, potentiell bilist

får avgöra om det kostar mer i form av åtgärder för

att skydda omgivningen från biltrafikens negativa effek-

ter än det smakar att vinna tid och bekvämlighet.
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Styrmedelsfrågan

 

Det faktum att kunskaperna om bilismens externa skade-

verkningar är bristfälliga kan inte tas till intäkt för

att status quo på biltrafikmarknaden bör råda tills vi-

dare. Det går att göra troligt att en avsevärd minsk-

ning av biltrafiken i tätorternas inre delar vore ett

steg i rätt riktning. Exakt hur långt steg man bör ta

är omöjligt att säga med bestämdhet. Ett tillkommande

problem är att den erforderliga styrningen av bilismen

är långt ifrån kostnadsfri. Styrmedelskostnaderna är

likaledes otillräckligt kända. För närvarande träffas

val mellan olika styrmedel på ett högst bristfälligt

underlag vad gäller styrmedelskostnaderna. En angelä-

gen och klart forskningsbar uppgift tycks oss vara att

öka kunskaperna om dessa kostnader.

Också beträffande styrmedelsproblemet kan man kontras-

tera den gängse planeringsansatsen mot den på det väl-

färdsekonomiska synsättet baserade ansatsen som här

'tillämpas.

Elêasriugêêgêêfêeu_flll_zâle§_êy_§fyrm§éel

Planeringsansatsen till styrmedelsproblemet har --i den

mån en begränsning av biltrafiken i tätorterna över hu-

vud tagetuppfattas som eftersträvansvärd - traditio-

nellt varit ganska defaitistisk. Man har ofta menat

att det knappast går att hejda biltillströmningen, åt-

minstone om man frivilligt ålägger sig restriktionen

att endast genom att erbjuda bättre transportalternativ

bör bilresandets omfattning påverkas.

Numera börjar man dock mer och mer överge den gamla tan-

ken att endast "morötter" bör användas. Styrmedelsut-c

redningen i Stockholm från 1979 säger till exempel:
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"Såväl anbetégnuppená AZudien Aom áâena andna ut-

nedningan viéaa att det inte än azaziétiáht att

nähna med en påtagâigi minbhad bittnaáih om enbant

"pOALtiva" ätgänden, Aåáom áönbäitaad hafåehtáv-

inaáih, Aätib in. Även ätgänden Aom áönávånan

biianvändningen båin nödvändiga"*.

Den viktigaste nyheten i Styrmedelsutredningens betän-

kande var att ett för den traditionella trafikplane-

ringen helt främmande styrmedel framhölls som högst be-

aktansvärt, nämligen s k biltullar.

Också rapporterna från Nordkoltprojektet andas en helt

ny optimism vad gällermöjligheterna att styra trafiken

i önskade banor. I sammanfattningen av Nordkolt sägs

t ex:

..."VaK av utveckkingénihtning 664 Iätontétnaáihen

än inte áääMAt en ánåga om vLZhen Inaáihbituation

bom än möjåág. Den gnundâäggande pnobzeméiäzåningzn

än poZiIiAh och gäååen vLZhen utvechåáng bom än ämb-

had. Medâen ginné om måået än givet."**

Frågan om vilket eller vilka styrmedel som bör väljas

är dock mycket svårbesvarad med planeringsansatsen -

såväl i dess modernare som mer traditionella tappning.

Det förefaller som om det egentligen enda kriteriet är

huruvida en viss styrmedelskombination leder till den

önskade trafikminskningen eller inte. Vilken av två

eller flera styrmedelskombinationer, som var och en

resulterar i en bestämd trafikminskning, man bör väl-

ja, ger planeringsansatsen föga vägledning för.

* Styrmedel för begränsning av biltrafiken i Stockholms innerstad.

.50mmunstyrelsens planeringsberedning. Feb 1979, sid 2.

 

 

 

** Trafik. Nordisk Tätort. Sammanfattning NU A 1978:16, sid 82.
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929-2älfåréêskgaemiêkê_âaêêfêse_fill_Yêls§_êy_§fyämséel

Den välfärdsekonomiska ansatsen till styrmedelsproblemet

torde vara helt invändningsfri när den ges följande all-

männa formulering: Givet målet - d V s en viss önskad

trafikminskning - gäller det att välja det samhällseko-

nomiskt minst kostsamma styrmedlet eller kombination av

styrmedel.

Det bör kanske också tilläggas att, om styrmedelskost-

naden skulle visa sig vara högre än vinsten av att sty-

ra biltrafiken, så bör man avstå från styrning. Man

kan ytterligare modifiera problemformuleringen genom

att framhålla möjligheten att styrmedelskostnadernas

natur skulle kunna föranleda en förändring av det ur-

sprungliga målet. Man skulle exempelvis kunna tänka

sig att en något mindre minskning av nulägets biltra-

fik är motiverad med hänsyn till styrmedelskostnaderna

än i den hypotetiska situationen där styrmedelskostna-

derna är lika med noll.

En vanlig invändning från trafikplanerare är dock att

den ifrågavarande problematiken inte låter sig renodlas

till ett entydigt kostnadsminimeringsproblem. Alltför

många svårvärderade effekter är inbegripna för att van

let av styrmedel skall kunna avgöras i enlighet med ett

enda kriterium. Den välfärdsekonomiska ansatsens foku-

sering på de tre relevanta marknaderna - biltrafikmark-

naden, parkeringsmarknaden och kollektivtrafikmarknaden

- gör det dock i princip möjligt att formulera styrme-

delsfrågan som ett rent kostnadsminimeringsproblem.

Definitionen av "styrmedelskostnader" är egentligen det

stora kruxet. Vår definition är följande: Antag att

man (kommunstyrelsen) vill minska antalet bilresor

med AQ från Q0 till Q1.

skulle det kunna gå till på det sättet att de AQ bi-

I en utOpisk idealsituation
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lister med den lägsta betalningsviljan genom "en inre

ingivelse" frivilligt avstår från att använda bilen.

Allting vore då gott och väl. Styrmedelskostnaderna

vore lika med noll, eftersom ju inget styrmedel er-

fordrades! Detta hypotetiska ideal får utgöra jämförel-

senorm. I den verkliga världen måste naturligtvis nå-

got eller några styrmedel utnyttjas. Styrmedelskostna-

den definieras som skillnaden mellan den totala kostna-

den för trafiksystemet inklusive trafikanternas kostna-

der i det faktiska läget Q1 (som uppstått genom att nu-

lägets trafikvolym Q0 reducerats med AQ medelst något

visst styrmedel) och det hypotetiska läget Q1 (som upp-

stått utan tillgripande av något styrmedel på ovan an-

givet sätt).

Denna långrandiga definition är nödvändig för att man

inte skall tappa bort vissa högst väsentliga trafikant-

kostnader sammanhängande med vissa styrmedel.

Problemets natur kan beskrivas med utgångspunkt från

nedanstående klassifikationsschema(nästa sida)iänrtänk-

bara medel att styra biltrafiken. På kortare sikt -

givet stads- och trafikledsstrukturen - kan två huvud-

typer av medel särskiljas, nämligen (i) prisförändring-

ar och (ii) kvalitetsförändringar av alternativa trans-

portmedel. Båda dessa kan vara antingen direkt verkan-

de, d v 5 gälla bilåkandet direkt, eller verka indirekt

via komplementtjänsten parkering eller substituttjänsten

kollektivtransport.
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Klassificering av medel att minska biltrafiken i tät-

orternas centrala delar

A. Kvalitetsförändringar

 

l. Kvalitetsförsämring av gatutjänster

Kvalitetsförsämring av centrala parkerings-
tjänster

3. Kvalitetsförbättring av perifera parkerings-
tjänster

4._ Kvalitetsförbättring av kollektiva transport-
tjänster

B. Prisförändringar

 

l. Prishöjning för gatutjänster

2. Prishöjning för centrala parkeringstjänster

3. Prissänkning för perifera parkeringstjänster

4. Prissänkning för kollektiva transporttjänster

åfyrmedelêkgêtgêéêraê

I det följande kommer vi att diskutera kostnaderna för

dessa styrmedel. En huvudsynpunkt är att vissa trafi-

kantkostnader sammanhängande med trafik- och parkerings-

reglering är otillräckligt uppmärksammade i den stads-

trafikpolitiska debatten.

Trafikantkostnaderna av trafik- och parkeringsreglering

De allra flesta nyare former av trafikreglering liksom

parkeringsreglering kan betecknas som kvalitetsföränd-

ringar av utbjudna tjänster. Det är kärnpunkten i re-

sonemanget. Om parkeringsförbud införs på vissa gator,

eller antalet körfält minskaspå vissa gator är det o-

nekligen fråga om en utbudsminskning i första omgången.

Det är emellertid viktigt att inte bli offer för illu-

sionen att en sådan utbudsminskning med nödvändighet

leder till en motsvarande minskning av konsumtionen -

av parkeringen respektive bilåkandet.
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Det totala bilåkandet till jobbet behöver inte nödvän-

digtvis minska i motsvarande grad. Det skulle till och

med kunna förbli oförändrat. Den enskilde bilisten

uppfattar en utbudsminskning (av gatuutrymme för par-

kering och/eller bilåkande) som att "nu har det blivit

svårare att hitta en parkeringsplats på rimligt gång-

avstånd", eller som att "nu tar det längre tid att köra

från hemmet till jobbet". Det går att hitta en parke-

ringsplats, om man är beredd att söka längre, eller gå

längre från parkeringsplatsen till målpunkten. Och det

går att åka bil till jobbet,om man är beredd att starta

tidigare. Den troliga effekten av en utbudsminskning

av gatuutrymme för parkering och/eller bilåkande är att

viss minskning av konsumtionen sker på grund av att tra-

fikantkostnaden för att ta gatu/parkeringstjänster i an-

språk har stigit. Det är därför som det är att föredra

 

att kalla en utbudsminskning avseende parkeringsplatser

eller gatukapacitet för rörlig trafik för en kvalitets-

 

försämring.

 

I figur 14 representerar kurvorna CO och C1 den genom-

snittliga trafikantkostnaden för parkering (i form av

söktid och gångtid) som funktion av utnyttjandegraden

av det totala antalet parkeringsplatser i innerstaden.

Poängen är att den trafikantkostnadshöjning m C0(QO)

till C1(Q1) - som lett till konsumtionsminskningen re-

presenterar en realkostnadshöjning. Kvalitetsförsäm-

ring Vad gäller trafikering av gator eller parkering är

ett synnerligen dyrt medel att minska bilåkandet. Ju

mer oelastisk efterfrågan är ju dyrare blir det för

samhället att uppnå en viss biltrafikminskning genom

kvalitetsförsämring. Antag att priselasticiteten för

efterfrågan på bilåkande är E. Det betyder att, för

att minska bilåkandet med t ex 20 % medelst trafikreg-

leringsåtgärder så måste den genomsnittliga trafikant-

kostnaden höjas med ungefär ZO/E %. Med tanke på att

hittills gjorda undersökningar tyder på att priselas-
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ticiteten är ganska låg - under snarare än över 1 -

måste således en ganska betydande total trafikantkost-

nadshöjning (=kvalitetsförsämring) åvägabringas för att

det uppställda målet skall uppnås. Den totala trafi-

kantkostnadshöjningen för den kvarvarande trafiken -

Q1 i figur l4 - plus ungefär halva trafikantkostnads-

höjningen för den bortfallande trafiken - Q0 minus Q1

i figur 14 - är den totala kostnaden för att med medlet

kvalitetsförsämring uppnå det givna målet. Det kan va-

ra ett synnerligen dyrt medel.
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Figur 14. Effekten på utnyttjandet av parkeringsplatser
av en viss utbudsminskning
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9.2.3.2 Kostnaderna av att styra biltrafiken genom att höja

kvaliteten för kollektivtrafiken

Trots att de flesta politiker brukar nämna detta styr-

medel i första rummet då problemen med den växande bil-

trafiken i tätorterna är på tapeten, tycks en kvalitets-

höjning för kollektivtrafiken inte vara ett realistiskt

alternativ. I den kalla verkligheten tycks det kosta

mer än det smakar att göra en rejäl standardhöjning av

det kollektiva trafikutbudet.

Det bör uppmärksammas att de finansiella svårigheterna

att i mer betydande omfattning utnyttja detta styrmedel

kan vara ett tecken på att också i välfärdsekonomiska

termer nettonyttan av en kvalitetshöjning för kollektiv-

trafiken i syfte att minska biltrafiken är negativ.

Det är kanske en truism att påpeka att, om från välfärds-

ekonomisk synpunkt kvaliteten på kollektivtrafiken är

för låg i och för sig i utgångsläget, d v 5 bortsett

från nyttan av mindre biltrafik, så är givetvis detta

styrmedel mycket "billigt" i ett mer eller mindre be-

gränsat intervall. Vissa tecken tyder som nämnts på

att busstrafiken i tätorter ofta utförs med för få och

för stora bussar, när man jämställer trafikanternas

kostnader med trafikföretagens kostnader. För att kun-

na bedöma styrmedelskostnaderna i detta fall bör man

alltså särskilja två etapper. Om första etappen över-

huvudtaget är aktuell, så är styrmedlet ifråga kostnads-

fritt så långt. Andra etappen utgår från ett läge där

kvaliteten på kollektivtrafiken är välfärdsekonomiskt

rätt avvägd bortsett från effekten på biltrafiken. Med

tanke på att restidsstandarden är så väsentligt mycket

högre för bilister än för bussresenärer - även då buss-

trafiken är välfärdsekonomiskt effektiv - kan man inte

förvänta någon mer avsevärd effekt av ytterligare, rim-

liga kvalitetshöjningar för kollektivtrafiken. Som

exempel kan nämnas de beräkningar som gjorts av SLLs

Trafikkontor av effekten på bilpendlingen i Stockholm
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av en radikalt förbättrad kollektivtrafik*. Följande

tre drastiska åtgärder beräknas var och en medföra att

4 % av bilpendlarna övergår till att åka kollektivt

- fördubbling av turtätheten

O- minskning av färdtiden med 50 6

- halvering av genomsnittliga antalet byten per resa

En fördubbling av turtätheten torde kräva en i det när-

maste fördubbling av fordonsparken. Hur en minskning

av färdtiden med buss eller tunnelbana med 50 % skulle

kunna åstadkommas är svårt att förstå, och en halvering

av antalet byten utan förlängning av själva färdtiden

skulle förmodligen kräva en mycket avsevärd total kapa-

Citetsökning.

Kostnaderna för detta styrmedel uppstår följaktligen i

första hand på grund av den stora okänsligheten hos

biltrafikvolymen med avseende på de kollektiva trans-

porttjänsternas kvalitet.

Hela kostnadsökningen i den andra etappens kvalitets-

höjning är dock långtifrån att uppfatta som styrmedels-

kostnader. Merparten av de tillkommande kostnaderna

kan antas motsvaras av nyttoökningen för de ursprungliga

kollektivtrafikanterna. Definitionsmässigt kommer

emellertid en nettokostnad att bli resultatet, eftersom

den andra etappen utgår från ett läge där kvaliteten på

det kollektiva trafikutbudet är rätt avvägd.

* SLL Trafikkontoret Rapporterar 1/79 "Trafikpolitiska åtgärder

för bättre innerstadsmiljö".
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9.2.3.3 Effektivitetsförluster av indirekt prissättning av bil-

trafik

Prisförändringar beträffande parkeringsplatser och kol-

lektivtrafik representerar "indirekt prissättning" av

bilåkande. Dessa styrmedel är inte behäftade med några

till regleringsåtgärderna motsvarande trafikantkostna-

der.

Styrmedelskostnaderna uppstår i stället på grund av att

"first-best" Optimumlägen på parkeringsmarknaden respek-

tive kollektivtrafikmarknaden inte kan uppnås då priser-

na på dessa marknader skall fylla den dubbla uppgiften

att styra biltrafiken såväl som parkeringen och kollek-

tivtrafiken.

Parkeringsavgifter (liksom parkeringsrestriktioner) är

väl det i praktiken oftast tillgripna styrmedlet för

begränsning av biltrafik. Om det vore så att varje bil-

resa i innerstaden avslutas eller påbörjas med en par-

kering av engiven varaktighet på en avgiftsbelagd (kom-

munkontrollerad) parkeringsplats vore parkeringsavgif-

terna ett fullgott styrmedel för biltrafiken. Dessa

förutsättningar är emellertid långt ifrån uppfyllda.

Genomfartstrafiken kommer man, för det första, inte åt

med parkeringsavgifter. För det andra sker endast en

mindre del - ca 20 % i Stockholm - av den totala parke-

ringen på avgiftsbelagd gatumark, och parkeringens var-

aktighet varierar i ett mycket brett intervall. Det

finns mycket som talar för att ett pålägg på avgifterna

för gatumarksparkering är ett synnerligen kostsamt me-

del från välfärdsekonomisk synpunkt att styra biltrafi-

ken med. Det riktas mot en minoritet av bilisterna,

som förmodligen har en relativt stor nytta av bilresor,

eftersom de ju redan är beredda att betala ganska bety-

dande parkeringsavgifter (jämfört exempelvis med de pri-

vilegierade bilister som har tillgång till gratisparke-
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ring). En höjning av parkeringsavgifterna (utöver vad

marginalkostnaderna för själva parkeringen motiverar)

kan innebära att man skär bort biltrafik i fel ände av

efterfrågekurvan så att säga.

Att erbjuda bilister subventionerad eller helt gratis

"infartsparkering" tycks vara en populär tanke - för

dem som inte skall betala kalaset. Det är just en så-

dan "morot" som trafikplanerare traditionellt har för-

kärlek för. Det kan dock vara ett för kommunen kost-

samt styrmedel, och risken finns att det kan Visa sig

nästan helt verkningslöst. Om priselasticiteten för

infartsparkering är så låg som man kan förmoda med led-

ning av hittills gjorda erfarenheter, blir den samhälls-

ekonomiska kostnaden för att minska biltrafiken i in-

nerstäderna med subventionerad infartsparkering mycket

hög. Den majoritet av bilpendlare som har tillgång

till fri parkering i innerstaden kommer sällan att va-

ra frestade att utnyttja parkeringsplatser vid infar-

terna även om de erbjuds gratis. Nuvarande långtids-

parkerare på gatumark (på avgiftsbelagda parkeringsplat-

ser) är nog för få för att utgöra ett tillräckligt un-

derlag för infartsparkeringsanläggningar.

Nästa fråga är om ytterligare subventionering av kollek-

tivtrafiken är samhällsekonomiskt mindre kostsamt. Ett

allmänt känt förhållande är att priselasticiteten för

den potentiella kategori av kollektiva trafikanter, som

utgörs av bilisterna, är synnerligen låg - nästan neg-

ligerbar - medan priselasticiteten för de som inte dis-

ponerar bil är ganska hög. Det betyder att det vore

nästan verkningslöst vad gäller biltrafiken och sam-

hällsekonomiskt dyrt genom att nytillkommande icke-bi-

lister kommer att ställa krav på ytterligare kapacitet

att i taxepolitiken gå under den prisrelevanta kostna-

den.
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En betydelsefull snedvridning av prisstrukturen för

kollektiva transporttjänster, som till stor del kan

skyllas på att priset under högtrafiktid uppfattats

som ett styrmedel för biltrafiken, är att det snarast

är dyrare att färdas kollektivt under lågtrafiktid

än i rusningstid. T ex i Stockholm har man trots

växande finansiella underskott för SL i det längsta

sökt undvika höjningar av priset för högtrafikresenä-

rerna för att inte förlora några trafikanter, som är

potentiella bilister. I dag är 70-kortet realt sett

billigare än 50-kortet vid dess införande. Däremot

har man genomfört kraftiga höjningar av biljettpriset

för enstaka resor, vilka till stor del företas under

lågtrafiktid. En helt galen prisstruktur har uppstått

under trycket av de motstridiga kraven på att dels söka

minska bilandelen under högtrafiktid och dels begränsa

det finansiella underskottet.

Det rådande kollektivtrafikpriset ligger högt över den

prisrelevanta kostnaden under lågtrafiktid på grund av

behovet att ta igen på gungorna (lågtrafiken) vad som

förloras på karusellen (högtrafiken).

9.2.3.4.Direkt prissättning av gatuutrymme för biltrafiken -

problem och möjligheter

När vi nu slutligen kommit till detta styrmedel, blir

frågeställningen med nödvändighet av något annorlunda

karaktär än i det föregående. Nu är det mer än fråga

om att utveckla nya metoder för direkt prissättning av

gatuutrymme än att beräkna kostnaderna för existerande

styrmedel. Den förekommande prissättningen av gatuut-

rymme för biltrafiken är ju synnerligen primitiv. Som

tidigare nämnts kan "överprisernaf på central gatu-

'marksparkering uppfattas som inkluderande ett pris på

gatuutrymme för den rörliga trafiken. Nu är det dock

parkeringstidens längd snarare än bilresans längd som
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bestämmer detta pris. Att inbaka trafikpriset i parke-

ringspriset är inte en tillfredsställande lösning.

Den enklaste - och förmodligen minst kontroversiella -

avgiftstekniska lösningen som uppfyller separeringskra-

vet vore att låta "parkeringsavgiften" i varje särskilt

fall bestå av en fast (tidsoberoende) del och en tids-

proportionell del. Den fasta avgiften är då förstås

att betrakta som ett pris på gatuutrymme utnyttjat för

den bilfärd som föregått parkeringen ifråga. Om man

finner det önskvärt att differentiera priset på gatu-

utrymme för trafikering mellan högtrafiktid och låg-

trafiktid kan den fasta avgiften sättas på en lägre

nivå (eventuellt helt slopas) efter exempelvis kl 09,00.

Huvudpoängen är att den tidsproportionella avgiften be-

stäms helt i enlighet med målet att uppnå effektivitet

på parkeringsmarknaden.

Den avgörande ofullkomligheten med detta enkla system

för prissättning av gatuutrymme (som det har gemensamt

med nuvarande system) är att (i) genomfartstrafiken och

(ii) de bilar, som parkeras i privata garage kommer att

bli avgiftsfria. För att råda bot på detta vore man

tvingad att låta passaga av en zongräns (tullsnitten i

Stockholm) snarare än parkering vara bestämmande för

trafikavgiften. Detta skulle förmodligen kräva en nå-

got större kontrollinsats. Frågan är då, om den ökade

kontrollkostnaden är mindre än den allokeringsvinst,

som görs då all trafik till innerstaden avgiftsbelägges.

Styrmedelsutredningen i Stockholm har utrett frågan om

biltullar och funnit att ett "Singapore-system" skulle

inte medföra orimliga kostnader. Remissvaren på utred-

ningen visar dock klart, att denna idé är mycket im-

populär. Om det beror på att man tror att biltullar

kommer att innebära ökat byråkratiskt krångel och höga

administrationskostnader eller om man mer känslomässigt
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reagerar emot detta styrmedel är inte helt klart.

Ett viktigt FoU-område är trots detta, eller kanske

tvärtom just på grund av detta motstånd, att utveckla

teknik och organisation av prissättning av gatuutrymme.

Det kan vara fruktbart att inledningsvis vidga denna

frågeställning till att omfatta de tekniskt/administra_

tiva problemen för prissättningen inom hela tätortstra-

fikområdet. Även om de mest akuta problemen föreligger

beträffande biltrafiken finns det - framför allt vad

gäller gatuparkering - en betydande potential för effeku

tivisering av nu tillämpade metoder för avgiftsuttagen.

Dessutom bör man vara öppenför att intermodala trans"

portlösningar som "park-and-ride" kan kräva kombinerade

avgifter. Ovan har ju också påpekats att systemet för

uttag av parkeringsavgifter kan kombineras med det ena

eller andra systemet för uttag av trafikavgifter.

Några generella tekniskt/administrativa problem för

prissättning av transporttjänster

De klassiska problemen rörande dels hur de som faktiskt

utnyttjar en tjänst skall förmås att betala, dels hur

de som inte betalar skall uteslutas från nyttjande,

gäller i hög grad inom stadstrafikområdet. Även den

klassiska lösningen m att bygga en inhägnad, som stänger

ute dem som inte vill betala respektive har tillstånd -

är en av de lösningar som i moderniserad form praktiseras

och diskuteras. Denna lösning är dock inte den enda

möjliga, varför problemet bör angripas mera generellt.

Varje försök att med prissättning påverka transportappa-

ratens utnyttjande förutsätter att följande funktioner

kan fullgöras av det tekniskt/administrativa systemet

Mätning av det faktiska kapacitetSutnyttjandet vad

gäller bl a'tidsperied, plats, typ av nyttjande etc.-.
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Kontroll av att mätning och betalning sker, vilket kan

ske t ex genom fysiska spärrar och bommar, genom kon-

trollpunkter, slumpmässig kontroll, tekniskt styrd kon-

troll etc.

Prissättning/debitering skall genom någon typ av algo-

 

ritm sammanknytas med mätningen av utnyttjandet och in-

formation skall ges till användaren.

Mottagning och administration av betalningsmedel, vilket

ju kan ske före, under eller efter utnyttjandet av av-

giftsbelagd kapacitet.

I ett fungerande system måste dessa funktioner avstämmas

mot varandra för att fungera tillsammans på ett riktigt

sätt. Detta betyder t ex att ett system för resursallo-

kering genom prissättning inte behöver mäta nyttjandet

av transporttjänster med större noggrannhet än vad som

dels går att kontrollera, dels kan via prisalgoritmen

Översättas till ett begripligt prismeddelande till nytt_

jaren, och härigenom på något sått påverka dennes bete_

ende. Noggrannheten i mätning och prissättning kan vi-

dare inte vara större än den noggrannhet som tillgäng-

liga betalningsmedel medger.

Det tekniskt/administrativa systemets olika delfunktioner

sätter således restriktioner på prissättningen. Det

mest svårbemästrade delfunktionen blir bestämmande för

den nivå som i praktiken kan uppnås. Dessa praktiska

begränsningar kan göra att de allokeringsvinster, som

skulle uppnås med ett\idealt system, reduceras - inte

på grund av krångel och byråkrati - utan på grund av

att man tvingas tillgripa alltför grova approximationer.

Det torde vara viktigt att som underlag för utformningen

av tekniskt/administrativa system närmare belysa bety-

delsen av olika typer av "approximationsförluster". Er-

farenheter som gjorts på andra prissättningsområden, och

den debatt som förts beträffande dessa frågor bör vara
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en inspirationskälla till uppslag på trafikområdet.

Den allmänna utvecklingen av betalningssystemen i sam-

hället bör kunna ge nya möjligheter inom trafikområdet,

genom att de begränsningar som hantering av mynt och

sedlar skapar kan elimineras.

När det gäller kollektiva transportmedel har utvecklingen

gått från personalintensiva metoder för avgiftsupptagning

till mindre personalintensiva metoder. I Sverige har

denna utveckling till stor del åstadkommits genom avse-

värda förenklingar av prisstrukturen (70-kortet), och

genom organisatorisk samverkan på länsplanet för åstad-

kommande av regionala samtrafiklösningar och gemensam

taxepolitik. I andra länder har utvecklingen mot mindre

personalkrävande metoder gått över mera avancerade tek-

niska system som t ex biljetter med magnetisk informa-

tion,som är automatiskt läsbara i spärrar,och automat-

försäljning av biljetter. Förköp av biljetter som maku-

leras i samband med resan är i dag ett vanligt system.

Det förefaller att vara en rimlig hypotes att förenklingen

av de kollektiva transportsystemens prissättning också

har påskyndats av de stora trafikantkostnader, som är

förbundna med betalningsköer vid tunnelbanespärrar och

väntetider för bussar där föraren tar upp betalning.

Rån av bussförare, taxiförare och spärrvakter utvecklas

på ett skrämmande sätt i vissa länder. Detta har lett

till diskussioner kring möjligheterna att införa kontant-

lösa system för betalning, varigenom rånriskerna skulle

minska. Det kan finnas anledning att studera dessa frå-

gor också i Sverige.

I Sverige har elektroniken slagit igenom i taxibilarnas

taxametrar, och betalkort har i viss utsträckning börjat

tillämpas. Elektroniken kan på siktgöra det möjligt

att betala och därmed utnyttja taxitjänster på nya sätt

t ex genom rabatter under lågbeläggning, genom samåkning
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av passagerare med olika reslängd där var och en betalar

för sittutnyttjande av taxin. (Gränsen mellan taxi och

s k dial-a-bus-system är flytande - och bör så vara från

analytisk synpunkt.)

Avgiftssystem för gatu- och tomtmarksparkering har med

tiden blivit praktiskt/administrativt oformliga. Den

stigande prisnivån för parkering på grund av den all-

männa inflationen liksom flera parkeringsspecifika för-

hållanden har medfört att stora mängder mynt måste om-

sättas av parkerarna och samlas ihop av parkeringsföre-

tagen. Stöld, skadegörelse och förfalskning utgör stora

problem. Den praktiska ohanterligheten hos systemen gör

också att trafikantkostnaderna blir betydande. Även

kontrollen är ineffektiv och torde kunna vidareutvecklas

med bl a tekniska hjälpmedel.

BilErêfikêsssifiks_ergälsm

När det gäller teknik och administration för prissätt-

ning av rörlig biltrafik finns mycket begränsade erfaren-

heter och kunskaper. Om man bortser från avgifter för

tunnlar, broar och motorvägar är Singapore det enda

exemplet på direkt prissättning av gatuutrymme.

Flera studier av frågan har dock gjorts för olika städer

som förutom att beröra den ekonomiska frågan om effekterna

av prissättning av tätorternas gatu- och vägnät, även

har behandlat problem och lösningar när det gäller tek-

nik och administration (se referenserna /4/, /5/, /6/

och /7/ i slutet av detta avsnitt).

Liksom inom parkeringsområdet finns vissa problem när

det gäller övervakning och kontroll av avgiftssystemets

funktion, speciellt när det gäller sådana system vilka

förutsätter en aktiv insats av föraren. En intressant

fråga här är om erfarenheter från tillämpningen av ett
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kontrollsystem i en kulturmiljö som Singapore kan över-

föras och tillämpas på de förhållanden som gäller i Väst-

europa. Trafikanternas attityder till "pålagor" och den

negativa attityden hos människorna mot vissa typer av

arbeten kan i framtiden skapa stora svårigheter att få

kontrollsystem med manuell övervakning att fungera, så-

väl när det gäller parkering som rörlig trafik. Liksom

fallet är inom parkeringsområdet ter det sig därför

angeläget att i kommande studier av teknik och administ-

ration för prissättning redan i ett tidigt skede knyta

ihop funktionerna mätning, kontroll, debitering och

hantering av betalningsmedel, vilket innebär att totala

funktionen hos det tekniskt/administrativa systemet

studeras.

När det gäller de tekniskt mera avancerade.systemen

borde frågan om internsystem eller externsystem (AVI)

tas upp till en ny analys i ljuset av de idéer, forSk-

ningsresultat och den nya teknologi som framkommit under

senare år. I en sådan studie bör perspektivet vidgas

en god bit utanför de rent tekniska problemen. Frågor

som berör personlig integritet i olika systemalternativ,

datasäkerhet och systemens sårbarhet bör belysas. Det

kan också vara nödvändigt att förbereda ett eventuellt

införande av den nya teknologi det här är fråga om med

studier av sådana systems sociala och juridiska effekter.

Den hittillsvarande forskningen på området kan kritise-

ras för att ha förenklat problemet kraftigt genom att

alltför starkt ha betonat effekterna på själva trafiken

medan tekniken/administrationen av avgiftsuttaget som

människorna upplever mer direkt, behandlats en passant,

eller som ett enbart tekniskt problem.

Som ovan påpekats är det väsentligt att söka finna vägar

att knyta samman system för parkering, biltrafik och

kollektivtrafik. Kopplingen mellan tekniska system för

prissättning inom parkeringrespektive rörlig biltrafik

berördes redan i Smeed-rapporten (/10/) samt i analysen
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av erfarenheterna från Singapore /3/. Dessa möjligheter

bör särskilt beaktas i fortsatt forskning och utveckling.

Med hänsyn till graden av approximation av mätning av

nyttjandet och kontrollsystemets utseende brukar man

skilja mellan färdavgifter, områdesavgifter (se t ex

/3/, /5/) och tullavgifter (se t ex /4/, /6/, /7/).

Såväl i Singapore som i de studier som gjorts rörande

områdeslicens och tullavgifter för London och Stockholm,

har tekniskt sett enkla papperslicenssystem med konven-

tionell manuell/teknikassisterad kontroll tillämpats

respektive föreslagits. De tekniskt mera avancerade

systemen har av olika skäl inte bedömts som "feasible"

av de olika utredningsgrupperna.

Diskussionen kring de tekniskt mera avancerade systemen

har förts under lång tid. Man har ofta skilda på två

kategorier av system - internsystem där avgiftsupptagu

 

ning sker genom en dosa i bilen respektive externsystem

 

där avgiftsdebitering sker på grundval av uppgifter om

bilfärd som lagrats utanför fordonet. Den senare gruppen

av system kallas ibland också AVI-system (Automatic

VehiCle Identification). Den närmare utformningen av

de systemförslag som diskuterats finns beskriven i litte-

raturen (/3/, /8/, /9/).
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