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Förord

Riksdagens trafikpolitiska beslut 1979 innebar för VTI

bl a institutet skulle ägna kollektivtrafikfrâgor ökad

uppmärksamhet. Som ett led i institutets kompetensupp-

byggnad inom kollektivtrafikområdet har bl a några

projekt påbörjats för att ta fram fakta- och bakgrunds-

material som är nödvändiga för vidare analyser inom

området.

Föreliggande rapport ger en översikt av befintlig forsk-

ning rörande kollektiva persontransporter. Invente-

ringen och systematiseringen har utförts av tekn lic

Britt Kihlman, Kulturgeografiska Institutionen, Göte-

borgs Universitet. Projektet har handletts av professor

Lars Nordström i samarbete med forskare vid GU och VTI.

Rapporten har även publicerats i kulturgeografiska

institutionens skriftserie CHOROS nr 126 (Göteborg

1980).

Kenneth Asp
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SAMMANFATTNING

Detta arbete, som utgör en inventering av avslutad och

pågående forskning inom området kollektiva persontrans-

porter, huvudsakligen i de nordiska länderna och under

det senaste decenniet, avses att ligga till grund för

en bedömning av inom vilka delområden det föreligger be-

hov av ytterligare forskningsinsatser.

För den som sysslar med forskning inom kollektivtrafikom-

rådet är naturligtvis kunskap om var man kan finna mate-

rial rörande förutsättningar och villkor för kollektiv-

trafiken av stort intresse. Därför inleds arbetet med en

genomgång av var man kan finna statistiska uppgifter rör-

ande kollektivtrafiken i Sverige samt av biblioteksklassi-

ficerings- och datorsökningssystem.

När det gäller att ta fram litteratur rörande kollektiv-

trafikområdet finns det, som vid all litteratursökning,

två tillvägagångssätt nämligen datorsökning och konven-

tionell sökning via referenser. Båda sätten har använts

i detta arbete.

För uppläggningen av bibliografin valde vi ett snarast

systemanalytiskt angreppssätt där individ-, bebyggelse-

och kollektivtrafiksystemen fick utgöra basen för den

vidare uppdelningen. De ekonomiska aspekterna på kollek-

tivtrafiken sammanfördes i en grupp och frågor rörande

trafikutveckling i en.

De fem huvudgrupperna fick följande beteckningar:

l. Människan och kollektivtrafiken

. Bebyggelsen och kollektivtrafiken2

3. Kollektivtrafikssystemet

4 Ekonomiska aspekter

5 . Trafikutveckling



II

Efter indelning i undergrupper och definition av ett an-

tal sökord inom varje huvudgrupp inleddes arbetet med en

sökning i databasen IRRD. Resultatet kan sägas vara att

datorsökning av litteratur tycks ge bäst resultat vid

ett relativt snävt och entydigt definierat ämnesområde,

medan den typ av litteratursökning som här var för hand

den var alltför vid.

Den via dator och på konventionellt sätt framtagna littee

raturen klassificerades därefter och placerades in under

någon av de ovan nämnda huvudgrupperna.

Man kan konstatera att det är kollektivtrafiksystemet,

dess utformning och standard samt dess påverkan på mil-

jön som under den senaste lO-årsperioden tilldragit sig

det största intresset bland trafikforskarna. Därnäst har

.intresset riktat sig mot människan och hennes beteende i

trafiken. Reseefterfrågan och färdmedelsval utgör en stor

andel av deanterade arbetena.

Vid framtagning av uppgifter rörande pågående forskning

inom kollektivtrafikområdet användes ett tillvägagångs-

sätt liknande det vid framtagning av litteraturen. Den

databas som användes i denna del av studien var Georoad.

Vad gäller datorsökning av pågående forskning måste man

göra samma påpekande som rörande litteratursökningen,

nämligen att den ger bäst resultat vid ett relativt_snävt

och entydigt definierat område och att den typ av sökning

som gjordes här var för vid.

Dessutom är materialet rörande pågående forskning behäf-

tat med ytterligare ett fel, nämligen att en stor del av

de noteringar som gjorts är redan avslutade arbeten, vil-

ka i många fall redan noterats i materialet om littera-

tur.



III

Vad som här betecknas som konventionell sökning är de

arbeten vi fått fram genom att studera anslagsframställ-

ningar och förteckningar samt genom direktkontakter med

olika statliga och kommunala organ och forskningsinsti-

tutioner.

Vid en sammanställning av de nu pågående arbetena rörande

kollektivtrafik finner man att intressefördelningen fort-

farande är sådan att kollektivtrafiksystemet ägnas mest

uppmärksamhet och människan och kollektivtrafiken näst

mest.

Intressefördelningen i Sverige jämfört med övriga till

IRRD anslutna länder skiljer sig något genom att i Sverige

har bebyggelsen och kollektivtrafiken kommit att ägnas

något större intresse.

Efter en genomgång av det framtagna materialet, såväl

litteratur som pågående forskning, föreslår vi följande

områden som lämpliga för ytterligare forskningsinsatser.

l. Attityder och konsumentbeteende i olika åldersgrupper

och hushållsstorlekar i olika geografiska regioner.

2. Samordning av det totala trafikutbudet i en region.

3. Kollektivtrafikförsörjning i glesbebyggda områden.

4. Arbets- och miljöförhållanden för anställda inom

kollektivtrafikföretag.

5. Kollektivtrafikens dygnsvariationer.

6. Konsekvenser vid övergång från individuell till

kollektiv persontrafik.



1 INLEDNING

Utvecklingen inom persOntransportområdet kännetecknas

i dag av en snabb tillväxt. Denna beror på många fak-

torer bl a på det allt glesare bebyggelsemönstret med

allt större bebyggelseenklaver med separata fuktioner.

Strukturförändringarna inom industrin har ökat kontakt-

behovet och den allt mer ökande fritiden skapar också

fler resor.

Detta ökade transportarbete har medfört många nackdelar

med bl a ökat antal olyckor, ökade immissioner som tea:

buller och avgaser samt i en del fall en minskad fram-

komlighet genom en överbelastning på trafiknätet.

De möjligheter som står till buds för att lösa dessa

frågor är i första hand att försöka nedbringa antalet

transporter. Då detta - med bl a en bebyggelsestruktur

som kommer att påverka oss i decennier - knappast låter

sig göras inom en relativt näraliggande framtid är den

andra lösningen att försöka minska antalet fordon som

belastar trafiknätet genom att få en övergång från in-

dividuella transporter till någon form av kollektiv

transport.

Sålunda har efter hand ökat intresse riktats mot och

ökade krav kommit att ställas på den kollektiva person-

trafiken, vilken spelar särskilt stor roll för de regel-

bundna arbetsresorna, speciellt i tätorterna.

Av såväl sociala, tekniska som miljömässiga skäl har

framförts allt starkare krav på en målmedveten satsning

på kollektivtrafiken, så att transportapparatens effek-

tivitet kan bevaras utan att komma i konflikt med be-

byggelse- och miljökrav.



Detta arbete, som utgör en inventering av avslutad

och pågående forskning inom området kollektiva person-

transporter, huvudsakligen i de nordiska länderna, av-

ses att ligga till grund för en bedömning av inom vilka

delområden det föreligger behov av ytterligare forsk-

ningsinsatser.

Det är ett mycket brett och omfattande område och vi

har, för att göra studien mer gripbar och möjlig att

genomföra inom en viss tidsram, varit tvungna att göra

vissa avgränsningar av ämnesområdet.

Transportforskningen över huvud taget är ett forsknings-

fält som har en mycket central roll i samhällsbyggandet

och det är starkt tvärvetenskapligt till sin karaktär.

Det är därför mycket svårt att göra klara gränsdrag-

ningar mot andra ämnesområden.

För att få en överblick över transportforskningsområdet

kan man på olika sätt försöka att strukturera detta.

-Ett sätt är att mycket grovt uppdela ämnet i en social,

en fysisk, en teknisk och en ekonomisk del, vilka dock

i hög gradgriper in i och påverkar varandra.

I detta arbete har vi velat beakta samtliga dessa delar

med uteslutande av de rent tekniska aspekter som gäller

utveckling, utformning och underhåll av rullande mate-

rial, banor.och driftssystem samt tekniska system, som

t ex signalregleringar.

Då kollektivtrafiken och de med den förknippade proble-

men har tagit sig störst uttryck och därför främst upp-

märksammats i de stora tätorterna,har också dessa stör-

re orter med sina speciella problem blivit de områden

som främst undersökts av såväl tekniker, planerare som



sociologer. Däremot har inte de små och medelstora

tätorterna eller de rena glesbygderna - där det också

finns stora befolkningsgrupper med behov av väl ut-

byggda kollektivtrafiksystem - uppmärksammats i lika

hög grad.

Därför har vi i detta arbete försökt att begränsa ar-

betet till att omfatta den spår- och vägbundna kollek-

tivtrafiken för persontransporter på lokal och regio-

nal nivå men med uteslutande av de större tätorterna.

Arbetet berör endast persontransporter och i fortsätt-

ningen kommer uttrycket kollektivtrafik att användas

synonymt med kollektiva persontransporter.

Utvecklingen inom kollektivtrafikområdet har gått myc-

ket snabbt och för att få en förteckning över så aktu-

ell och giltig litteratur som möjligt, har endast litte-

ratur efter 1970 medtagits. Undantag har dock gjorts

för ett antal grundläggande arbeten vilka fOrtfarande

refereras till även i de senaste publikationerna.

Vad gäller den geografiska avgränsningen riktar sig

intresset i denna studie - i överensstämmelse med de

resultat som framkommit vid en användarstudie rörande

den transportekonomiska dokumentationsverksamheten som

gjorts videandelshögskolan i Stockholm (1) - främst

mot Sverige och övriga Norden samt Väst- och Nordeuro-

pa.

Den litteratur som framkommit är huvudsakligen engelsk-

Språkig och resultat av engelska och amerikanska forsk-

ningsarbeten.

Enligt kontaktade forskare finns det också en stor

mängd intressantlitteratur inom såväl det tyska som



det franska språkområdet, vilket inte återspeglar sig

i den återfunna litteraturen.' Inte ens när vi speci-

ellt gått in i den tyskspråkiga litteraturen för att

finna referenser har detta, med få undantag när, lett

till annat än engelskspråkiga sådana.

För att komma åt de tyska och franska språkområdena

bör därför i samband med varje projekt direktkontakt

tas med någon tysk- eller franskspråkig forskare eller

forskningsinstitution för att få upplysning om var

forskningsfronten ligger inom det speciella forsknings_

området.

Det är ganska få arbetensmxnrenodlat sysslar med kolv

lektiv persontrafik, medan det existerar en mycket rik

litteratur rörande persontransporter i allmänhet.

I en mycket stor del av den genomgångna litteraturen

kan man inte skilja mellan arbeten som behandlar indi-

viduell och kollektiv persontrafik utan de är behand-

lade tillsamman och betraktade som två dellösningar

av ett problem. Detta gäller t ex litteratur rörande

trafikprognoser, transportbehov och färdmedelsval.

'Även litteratur rörande t ex fordonsimmissioner och

energiförbrukning är av intresse för såväl privatasaxn

kollektiva persontransporter.

All sådan litteratur som vi har bedömt äger relevans

för vidare forskning rörande kollektiva persontranspor-

ter har medtagit i detta arbete.

Det bör observeras att sammanställningen av bibliogra-

fierna har betraktats som huvuddelen av arbetet, vilket

därefter kommenterats. Hänvisningar till bilagorna har

därför endast gjorts i ett fåtal fall och då endast med

angivande av författarnamn eller annat uppslagsord.

Bibliografierna är ämnesvis uppställda i bokstavsordning

(se speciella innehållsförteckningar i bilagorna 2, 3

och 4).



2 STATISTIK INOM KOLLEKTIVTRAFIKOMRÃDET

För den som sysslar med forskning inom kollektivtrafik-

området är naturligtvis kunskap om var man kan finna

material rörande förutsättningar och villkor för kollek-

tivtrafiken av stort intresse". Därför har vi i detta

arbete även gjort en sammanställning över var mankan

finna statistiska uppgifter rörande kollektivtrafiken

i Sverige. (Bilaga 1).

Naturligtvis gäller även här, liksom för litteraturen,

att vissa delar av de uppgifter som är framtagna inte

gäller enbart för kollektivtrafik, men att de ändå är

av intresse för kollektivtrafikplaneringen.

Det statistiska materialet finns främst utgivet i ett

antal statliga publikationer, huvudsakligen i serien

SOS. Vidare finns det ett antal SOU som innehåller

större statistiskt material.

Årliga publikationer innehållande statistik utges av

SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen) och AB Bilstati-

stik medan rapporter som innehåller statistik för nå-

got speciellt delområde finns utgivna av t ex VTI och

Statens Vägverk/Transportnämnden.

En stor resvaneundersökning, SCB:RVU'HL,är nyligen av-

slutad och bearbetas nu vid ett antal olika institutio-

ner, bl a VTI. Resultaten avses att publiceras i SCB:s

serie SMT.

Även beställningsstatistik finns att tillgå inom per-

sontransportområdet. Inom SCB:s regionalstatistik

finns BILPAK, som hämtar uppgifter från centrala bil-

registret och registret över totalbefolkningen.



Vidare finns omfattande uppgifter rörande trafik- och

trafikförsörjning i de kommunala trafikförsörjnings-

planer och regionala trafikplaner som upprättas av

kommunerna respektive länsstyrelsernas planenheter.

För en mer detaljerad sammanställning av statistik-

källor hänvisas till SCB:s i serien SM T utgivna "Väg-

visare i samfärdselstatistik" där uppgifterna är upp-

delade i följande sju funktionella huvudavsnitt:

l. Bestând, tillkomst och avgång av transportmedel.

2) 'Av transportmedlen utförda transportprestationer.

3. Värdet av utförda transportprestationer.

4. Investeringar

5. Pasta anläggningar som har samband med samfärd-
seln..

6. Personer sysselsatta inom samfärdselsektorn.

7. Kostnader hos enheter som utför transportpresta-
tioner.



3 BIBLIOTEKSKLASSIFICERING INOM KOLLEKTIVTRAFRIK-

OMRÅDET *

Vid en genomgång av de i Sverige vanligen förekommande

biblioteksklassificeringssystemen finner man att efter-

som begreppet kollektivtrafik är en tämligen ny före-

teelse inom litteraturen har det ägnats föga intresse

i klassificeringssammanhang.

Störst känns kanske bristen vid Chalmers Tekniska Hög-

skolas bibliotek, som använder sig av det internatio-

nella systemet LC klassification (Library of Congress)

och som har en mycket god täckning av området. Här

har man varit tvungen att placera samtlig litteratur

rörande kollektivtrafik under en rubrik:

HE transport- och kommunikationsväsen

utan underavdelningar.

Med den allt mer svällande litteraturvolymen under

denna rubrik har man fått allt större problem och har

nu för avsikt att göra någon form av egen underindel-

ning.

Det i Sverige kanske vanligaste klassificeringssyste-

met SAB (Sveriges Biblioteksförenings klassifikations-

system) har huvudrubriken:

Pr Transporter och kommunikationer

under vilken man kan finna de för denna undersökning

relevanta underrubrikerna:

Préa Landsvägsfordon och - trafik

Pr ab Motorfordon

Pr ad Vägtrafik

Prb Järnvägar och spårvägar

Prbcd Järnvägs- och spårvägstrafik.



Även denna-klassificering är mycket otymplig ooh krä-

ver lång tid för genomgång av ett stort material.

Det av det tre vanligast förekommande systemen i Sve-

rige, som är smidigast att använda och enklast att

hitta i, är UDK (Universell Decimal Klassifikation).

Även detta system har dock sina begränsningar, inte

minst p g a sin decimaluppdelning, där ett "nytt" omm

râde kan ha svårt att fåenladekvat placering i syste-

met, när "lämpligt" nummer, på rätt nivå, redan är upp-

taget.

Den svenska upplagan av UDK, tryckt år 1961, vilken

används bl a vid Chalmers Tekniska Högskola, avdelning-

en för stadsbyggnad, innehåller inte ordet kollektiv-

trafik, men man kan ändå ganska väl finna den tekniska

och ekonomiska litteraturen inom kollektivtrafikområ-

det under följande rubriker:

383/388 Kommunikationsväsen. Enbart ekono-
miska aspekter. Tekniska aspekter
hänförs till 625, 626/627, 629.1,
654, 656.

388.4 Lokaltrafik. Spårvägar osv.

625 Kommunikationer till lands. Järn-
vägsbyggnad. Gatubyggnad, Vägbygg-
nad.

629.1 Fordons- och fartygsteknik.

656: Kommunikationer. Postväsen.

.0... Organisation och drift.

.1/5 Trafik till lands

.l Gatu_ och vägtrafik

.2 Järnvägstrafik

.3 Specialjärnvägar. Industrijärnvägar.
Kugghjulsbana.

Lokalbanor. Spårvägstrafik.

.5 Övriga transportmedel till lands.



Om man däremot speciellt söker litteratur som lägger

sociala aspekter på kollektivtrafiken får man svåra-

re att återfinna den.

Ord som miljö, standard eller handikapp förekommer

över huvud taget inte i UDK klassificeringen.
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4 DATASÖKNINGSSSYSTEM INOM KOLLEKTIVTRAFIKOMRÅDET

I samband med utvecklingen av den moderna informations-

tekniken har nya metoder framtagits för bl a bevakning

och återvinning av information. Denna information lag-

ras i olika databaser.

Databaser som är av intresse för kollektivtrafikforskm

ningen finns tillgänliga dels via nät, dels sökbara

enbart lokalt per post eller telefon.

Vid den ovan nämnda utredningen vid HHSB rörande den

transportekonomiska dokumentationsverksamheten (1)

finns även en genomgång av de databaser som innehåller

litteratur som kan vara av intresse för kollektivtra-

fikområdet.

4.1 Databaser tillgängliga via nät

 

IRRD (International Road Research Documentation),

grundat 1972, innehåller cirka 70 000 titlar. IRRD,

som finns tillgängligt genom biblioteket på VTI (Sta«

tens Väg» och Trafikinstitut),innefattar områdena vän

gar, trafik, fordon, trafikanter och trafiksäkerhet.

GEOROAD, grundat 1971, innehåller cirka 20 000 tit-

lar. Databasen,som byggts upp av VTI tillsamman med

SGI (Statens Geotekniska Institut) och SVT (Statens

Vägverk/Statens Trafiksäkerhetsverks Centralförvalt-

ning), förvaltas av VTI. GEORAD innehåller referen-

ser från de tre verkens bibliotek och de är klassade

efter IRRD:s system. Databasen finns tillgänglig på

Stockholms datamaskincentral, där sökningar från egen

terminal utförs med programsystemet ISIS. GEORAD är

även sökbar via SCANNET (Nordiska datanätet).



SCANP (Scandinavian Periodicals Index in Economics

and Business), grundat 1977, innehåller 5 000 titlar.

SCANP ingår tillsamman med SCIMP (Selective Cooperati-

ve Indexing of Management Periodiclas) i HELECON som

är upplagd i HelSingfors och utgör sedan 1977 ett sam-

arbete mellan handelshögskolorna i Bergen, Helsing-

fors, Stockholm och Århus. I denna databas ingår nor-

-diska tidsskriftartiklar inom företags- och samhälls-

ekonomi samt de nordiska handelshögskolornas egna pub-

likationer. Även SCANP är sökbar online via SCANNET.

CDI (Comprehensive Dissertation Index), grundad 1961,

innehåller cirka 600 000 titlar (årligt tillskott cir-

ka 46 000). Tvärvetenskaplig och innehåller amerikans-

ka doktorsavhandlingar. Sökbar via BRS eller ORBIT.

CP (Current Programs), grundad 1970, innehåller cirka

1 000 000 titlar (årligt tillskott cirka 120 000).

Tvärvetenskaplig och innehåller konferenser inom natur-

vetenskap, medicin och samhällsvetenskap. Sökbar via

KTHB-SCI-service.

ISMEC (Information Service in Mechanical Engineering):

grundad 1973, innehåller Cirka 80 000 titlar (årligt

tillskott cirka 15 000). Innehåller bl a transport

och hantering. Sökbar via ESA-RECON eller ORBIT.

PASCAL (Programme Appliquê á la Selection et á la Com-

pilation Automatique (ie la Litterature), grundad

1973, innehåller cirka 500 000 titlar. Tvärvetenskap-

lig till sin karaktär och innehåller bl a transport-

teknik. Sökbar via ESA-RECON eller KTHB-SDI-service.



SSCI (Social Research. Social Science Citation Index),

grundad 1972, innehåller cirka 600 000 referenser

(årligt tillskott cirka 125 000). Tvärvetenskaplig

inom socialvetenskaper inklusive områdena "Communica-

tion Demography, Urban Planning and DevelOpment".

Sökbar via BRS, DIALOG, KTHB-SDI-service, ORBIT.-

FOU-INDEKS. Norska FoU-rapporter inom bl a stads-,

regionalplanering och samfärdsel. Sökbar via SCANNET.

4.2 Databaser som ej är tillgängliga Via nät

TRISNET (Network of Transportation Research Informative

Services) i USA är ett statligt dokumentationssystem

inom transportområdet. Inom detta finns bl a följande

databaser som kan vara av intresse för kollektivtrafik-

området:

HRIS (Highway Research Information Service) som

innehåller vägar, vägtransporter, trafik och

trafiksäkerhet).

HSL (Highway Safety Literature) innehåller väg-

trafiksäkerhet). '

RRIS (Railroad Research Information Service)

innehåller järnvägsfrågor (inkl pågående FoU).

TRIC (UMTA) (Transit Research Information Center)

((Urban Mass Transportation Administration) inne-

håller kollektivtrafik i tätort.

ACLIS (A Computerised London Information Service),

innehåller stadsplanering, transportplanering.

ICTED: TRANSDOC Research in Progress (International

Co-Operation in the field of Transport Economics Do-

cumentation). Innehåller transportfrågor (exkl tek-

niska och juridiska) med tyngdpunkt på ekonomi, po-

licy, administration och drift.



ICTED är ECMT:s (EurOpean Conference of Ministers of

Transport) dokumentationssystem på det transportteknis-

ka området och är upplagt på programsystemet ISIS.

TNRIS (Transportation Noise Research Information Ser-

vice). Innehåller buller i samband med transporter.



5 LITTERATUR INOM KOLLEKTIVTRAFIKOMRÅDET

När det gäller att ta fram litteratur inom kollektiv-

trafikområdet finns det, liksom vid all litteratursök-

ning, två tillvägagångssätt nämligen dels datorsökning,

dels konventionell sökning via referenser.

Att indela ämnet kollektivtrafik med sin starkt tvär-

vetenskapliga karaktär på ett helt klart och entydigt_

sätt har visat sig vara mycket svårt, vilket märks

bl a de biblioteksklassifikationssystem som finns.

Inte heller i de bibliografier som vill göra anspråk

på att gripa över hela ämnesområdet har man lyckats

göra någon logiskt funktionell indelning utan har ofta

tillgripit ett alfabetiskt system i stället. .

BFR, TFD och TÖI har i sina redoVisningar delat in

ämnesområdet i avgränsade funktionella delar som:

BFR: Bebyggelsestruktur och trafiksystem.

TFD: Transportplanering

gemensamt

kollektiva persontransporter

kollektiva godstransporter

Vägtransporter

gemensamt

kollektiva persontransporter

individuella persontransporter

kollektiva godstransporter

individuella godstransporter

Spårbundna transporter

gemensamt
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TÖI: Kollektiv och individuell närtrafikk

generelt.

arbeidsopplegg

trafikkstruktur og - prognoser

jernbanens naertrafikk

transportsociologi

drosjer

ökonomi

generelt

kostnadsanalyser

takst- och etterspörselanalyser.

För uppläggning av bibliografin valde vi ett snarast

systemanalytiskt angreppssätt där de tre systemen

människa, bebyggelse och kollektivtrafik fick utgöra

basen för den vidare uppdelningen.

De i. individsystemet till kollektivtrafiken anknutna

komponenterna är dels resebehovet, dvs orsakerna till

att resor företas, dels denna reseefterfrågans beroen-

de av olika individuella komponenter som förmåga att

använda olika typer av färdmedel, standardkrav och

attityder. Även trafiksäkerhetsfrågor har förts till

denna grupp.

De delar inom bebyggelsesystemet Som berör kollektiv-

trafiken är naturligtvis främst bebyggelsens utsprid-

ning och struktur såväl regionalt som lokalt. Till

beröringen mellan bebyggelse-<mü1trafiksystemen har

även förts immissioner som behandlar buller och avga-

ser då dessa, trots att de egentligen härrör sig till

konflikter mellan individ- och trafiksystemen, får

sitt fysiska uttryck i bebyggelseplaneringen.
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Till begreppet kollektivtrafiksystemet hänförs de

fysiska faktorer som tillhör detta, såväl spår och

vägar som fordon samt dessas olika egenskaper i t ex

standardhänseende eller energiförbrukning.

Frågor rörande administration och organisation av kol-

lektivtrafiken, systemutveckling samt analys- och

värderingsfrågor har också förts till denna grupp.

En förändring i något av de tre systemen medför natur-

ligtvis förändringar i ett eller båda av de övriga

systemen samt medför dessutom ekonomiska konsekvenser

för individ, samhälle eller trafikföretag. För att

man så enkelt som möjligt skall kunna orientera sig

i bibliografin har de ekonomiska.aspekterna på kollek-

tivtrafiken sammanförts i en egen grupp.

Likaledes har arbeten rörande trafikutveckling såsom

transportpolitik och trafikprognoser, vilka innefattar

ett studium av såväl samhällsutveckling-som urbanise-

ringsprocessen, förts samman med en förteckning över

skrifter innefattande olika institutioners forsknings-

program till en huvudgrupp.

De fem huvudgrupper som sålunda framtagits har fått

följande beteckningar:

l Människan och kollektivtrafiken

2 Bebyggelsen och kollektivtrafiken

3' Kollektivtrafiksystemet

4 Ekonomiska aspekter

5 Trafikutveckling

Vidare har till bibliografikn lagts-ytterligare en

grupp:

6 Bibliografier.



Den litteratur som tagits fram, antingen på konventio-

nellt sätt eller via datorsökning, har därefter, klas-

sats och placerats in under någon av dessa huvudgrup-

per.

Ambitionen med bibliografin:11ar varit att göra den

så heltäckande och lättläst som möjligt.

Eftersom de olika systemen griper in i varandra har

många referenser därför förts upp under två eller

flera huvud- eller delgrupper. Ett arbete som behand-

lar t ex trafiksäkerhet vid arbetsresor återfinns un-

der både l.ll arbetsresor och 1.14 trafiksäkerhet.

Ett som behandlar energiåtgång vid utspritt boende

återfinns under såväl 2.2 regional struktur som 3.20

energi och transporter.

All litteratur som berör vissa ämnesområden har också

förts tillsamman. Så har t ex alla arbeten rörande

arbetsresor, oavsett om huvudmålet i studien avser

avgifter, tidsstudier eller trafiksäkerhet placerats

under samma rubrik, l.ll arbetsresor, förutom att de

återfinns under taxor, tidsstudier respektive trafik-

säkerhet.

Under senare år har i Sverige utarbetats ett par arbe-

ten som försökt att analysera kollektivtrafiken ur

alla aspekter, nämligen SOU 1975:47 och 48, KOLT och

NU A 1978:14, 15 och 16, Nordkolt.

I dessa arbeten redovisas bl a möjliga framtida trans-

portsystem och kombinationer av dessa, framtida krav

som bör ställas på transportsystem med hänsyn till

såväl människans som samhällets önskemål och resurs-

mässiga förutsättningar. Dessutom redovisar utred-



ningarna konsekvenser av olika trafik- och planpolitisc

ka mål och åtgärder.

Dessa båda arbeten skulle därför kunna återkomma inom

så gott som varje delområde i bibliografin, men har

för enkelhets skull endast införts under 343 kollektiv-

transporter, allmänt, där man även återfinner andra

svenska och utländska arbeten av mer övergripande ka-

raktär.

5.1 Datorsökning av litteratur

 

Det datorsökningssystem som användes i denna del av

studien var det genom VTI i Linköping tillgängliga

Georod. Den litteratur som finns-i databasen omfattar

såväl böcker som tidskrifter.

Maskinell sökning av litteratur tillgår så att man i

en databas med litteratur matar in sökord. Littera-

turen i databasen är försedd med sökord relevanta för

arbetet och när det inmatade sökordet påträffas anteck-

nas referensen.

De noteringar som gjordes fördelade sig på följande

sätt:

1 Människan och kollektivtrafiken 105 st 33 %

2 Bebyggelsen och kollektivtrafiken 46 st 14 o\
0

3 Kollektivtrafiksystemet 113 st 36 %

4 Ekonomiska aspekter 31 st 10 %

5 Trafikutveckling 23 st 7 %

Vid genomgång av materialet fann vi, att inte mer än

ungefär 60-75 % av titlarna föreföll att överensstämma

med det önskade urvalet. Sämst var överensstämmelsen

i grupp 1, medan överenstämmelsen var bäst i grupp 4.



Detta torde ha sin förklaring i bl a följande:

Varje form av klassificering innebär ett subjektivt

moment, speciellt om den som utför klassificeringen

inte är författaren utan en annan person. Många ar-

beten kan vara mycket svåra att placera och man före-

drar att placera dem under mycket vidacxüiallmänna ru-

briker. Vidare innebar den sökning i databasen som

vi lät göra en svårighet eftersom vi önskade få fram

ett heltäckande material och därför gjorde mycket

stora och omfattande huvudgrupper. Detta innebar ett

svårt och med subjektiva fel behäftat arbete vid be-

stämningen av nyckelord.

Datorsökning av litteratur tycksge:bäst resultat vid

ett relativt snävt och entydigt definierat ämnesområde,

medan den typ av litteratursökning som här var förkunr-

den var alltför vid.

Efter en jämförelse med den på konventionellt sätt

framtagna litteraturen där man finner att den procen-

tuella fördelningen mellan de olika huvudgrupperna är

ungefär likadan kan kan dock säga att datorsökningen

gav en uppfattning om hur intresset fördelat sig inom

de olika områdena.

Man kan konstatera att det är kollektivtrafiksystemet,

dess utformning och standard samt dess påverkan på

miljön som under den senaste lO-årsperioden tilldragit

sig det största intresset bland trafikforskarna. Där-

näst har intresset riktat sig mot människan och hennes

beteende i trafiken. Åtskilliga arbeten har behandlat

olikaxxstyper samt färdmedelsval och det sociologiska

inslaget som börjat märkas inom all samhällsplanering

gör sig gällande även i trafikforskningen.



5.2 Konventionell litteratursökning

 

Eftersom den litteratur man når genom datorsökning har

de begränsningar som ovan berörts har vi även sökt

litteratur på konventionellt sättXHUiandra bibliotek

än VTIs, som t ex Göteborgs Universitetsbibliotek,-

Chalmers Tekniska Högskolas bibliotek samt bibliotek

tillhörande olika universitetsinstitutioner i Göteborg.

Vidare har vi tagit kontakt med svenska och övriga nor-

diska forskningsinstitut och_statliga organ som syss»

lar med det för oss intressanta forskningsområdet för

att få förteckningar över och upplysningar om av dem

publicerade arbeteri Från den så framtagna litteratu-

ren har vi sedan stegvis sökt nya referenser.

Även den på detta sätt framtagna litteraturen har na-

turligtvis vissa begränsningar genom att urvalet av

referenser är subjektivt gjort och genOm att titeln

kanske ej alltid täcker innehållet och att boken där-

för vid sammanställningen av bibliografin har blivit

felplacerad; För att göra en någorlunda fullständig

och korrekt bibliografi, bör därför naturligtvis samt-

lig litteratur läsas, åtminstone i form av abstract,

något som i detta arbete tyvärr inte låtit sig göras

i mer än en bråkdel av fallen.

5.3 Innehållet i referenserna

 

Eftersom osäkerheten är relativ stor när det gäller

innehåll och kvalitet i den i bibliografin upptagna

litteraturen kan den endast kommenteras mycket över-

siktligt vad gäller volymen (antalet titlar) inom de

olika huvudområdena, vilka delområden inom dessa som

tilldragit sig mer eller mindre intresse,samt hur

intreSset för olika ämnesområden förändrat sig över

tiden att döma av titlarnas antal samt utgivningsår.
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"I den nordiska samhällsplaneringen är en förbättring
av befolkningens levnadsnivå ett mer eller mindre klart
formulerat mål. Denna nivå påverkas både positivt och
negativt av trafiken. Individerna använder trafiksys-
temet som ett medel för att utföra sina aktiviteter,

men de påverkas också av dess negativa effekter. Dess-
utom kräver transporterna en insats av resurser som
kan användas till andra ändamål av betydelse för lev-
nadsnivån. '

Trafikplaneringen bör ses som ett medel att uppnå soci-
ala mål. Utgångspunkten bör vara människornas olika
förutsättningar, beteende och önskemål som kan ge under-
lag för en uppställning av funktionskrav på trafiksys-
temet" (Trafik i nordisk tätort. NU A l978:l4).

Hittills har det emellertid varit endast i ringa grad

som kunskaper om människans förutsättningar, beteen-

den och önskemål. lagts till grund för samhällspla-w

neringen och utformningen av den fysiska miljön och

därmed trafiksystemet.

Detta torde bl a bero på att trots att ämnesområdet

transportplanering är starkt tvärvetenskapligt har det

fått en i huvudsak teknisk prägel genom den fasta för-

ankring som ämnet haritnide tekniska högskolorna så-

väl i Sverige som i övriga länder. I Sverige har äm-

net direkt anknytning till samtliga tekniska högskolor,

men saknar helt fast anknytning till de samhällsveten-

skapliga fakulteterna.

I den genomgångna litteraturen är den ovan citerade

Nordkolt det större arbete rörande persontransporter

som under senare år mest medvetet sätter människan

.och hennes resurser i centrum.

I Nordkolt påpekas att kollektivtrafiksystemet bör an-

passas till de "svaga" trafikantgrupperna som t ex



barn, ungdom, äldre, kvinnor, handikappade, lågin-

komstgrupper, boende i ytterområden och grupper utan

tillgång till bil.

De sociologiska aspekter på transporter som tas upp i

detta arbete kan sägas vara den logiska följden av de

arbeten som bedrevs av bl a Planforgruppen i Lund un-

der början av 70-talet.

Denna grupp arbetade med en socialt inriktad utveck-

ling av staden som trafikmiljö, ett arbete som kräver

kunskap om trafikanternas värderingar och behov.

Den sociala dimensionen har under det senaste decen-

niet börjat komma in även i det tekniska tänkandet.

De flesta tidigare arbeten som rör människan i trafi-

ken har huvudsakligen berört hennes faktiska agerande

för att därur få ett underlag för dimensionering av

trafikapparaten. I den framtagna litteraturen är det

därför inte förvånande att resvaneundersökningar utgör

en stor del. .

Resvaneundersökningarna är upplagda på olika sätt med

 

olika ambitionsnivåer allt från enkla registreringar

till stora enkät- och intervjuundersökningar med fle-

ra såväl geografiska som socio-ekonomiska variabler.

ÄVen olika metoder för att samla in information dis-

kuteras.

Det största antalet arbeten som finns under huvudgrup-

pen (30 %) berör reseefterfrågan och färdmedelsval,

men det sker huvudsakligen ur teknisk-ekonomiska as-

pekter där efterfrågeelasticiteten (faktorerna tid,

service och taxor) ägnas det största intresset.



I de flesta arbetena betraktas reseefterfrågan som ett

fritt val, men egentligen sker denna efterfrågan och

detta val först efter att ett antal restriktioner,t:ex

tidsmässiga, ekonomiska eller fysiska, lagts på indi-

viden.

Resemönstren formas inte endast av individernas önske-

mål utan även av möjligheterna att realiSera dessa.

Försök att klarlägga hur individernas egentliga atti-

Engr och värderingar samt deras krav ser ut ägnas en-

dast ett mindre antal arbeten (9,5 %). Dessa är dess-

utom i åtminstone hälften av fallen skrivna av tekni-

ker.

Vid trafikplanering görs prognoser för att förutsäga

effekten av planerade eller föreslagna åtgärder. För

dessa prognoser används någon form av modell, som på

ett mer eller mindre realistiskt sätt beskriver verk-

ligheten. Många arbeten sysslar med att ta fram mo-

deller som så riktigt som möjligt beskriver, förkla-

rar och förutsäger individers beteendej.envalsituation.

Vid försök att utveckla modeller som bättre beskriver

individers verkliga beteende har bl a använts s k

logitmodeller, i vilka det är möjligt att samtidigt

studera val mellan flera olika alternativ. Dessa kan

därigenom användas för att beräkna effekten av olika

trafikpolitiska åtgärder och av t ex olika butiks-

eller arbetsplatstrukturer.

Som huvudkomponenter i arbeten med standardfaktorer

inom persontransportområdet brukar tillgänglighet,

säkerhet och bekvämlighet väljas. Dessa komponenter

har sedan i ett antal arbeten brutits ner i underav-

delningar som analyserats.
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I framtagna arbeten har det visat sig att restidsstan-

darden är den viktigaste faktorn för många. Detta gör

att med den bebyggelsestruktur vi har i dag, som vuxit

fram anpassad till bilismens krav och som gör att skill-

naderna mellan bilisternas och övriga trafikanters res-

bilsstandard ökat, många av rent tidsmässiga skäl inte

kan tänka sig att använda något annatförflyttnings-

medel än bilen.

Tidsstudierna, som utgör nära 10 % av materialet, har

ägnats ett allt större intresse under periodens gång.

I början av 70-talet rörde sig dessa arbeten huvudsak-

ligen om s k tidsavstånd, men från ochmed mitten av

70-talet har det vuxit fram en forskningsgren som be-

traktar hushållens och individernas tidsanvändning to-

talt.

Tiden är för många individer i vissa åldrar en knapp

resurs, vilken skulle kunna bättre utnyttjas. Inom

transportområdet skulle detta synsätt leda till att

man bl a försöker förbättra transportmöjligheterna

genom t ex förbättrad kollektivtrafik, bättre samord-

ning mellan transportmöjligheter eller genom samord-

ning mellan arbets- och öppettider.

Under 1978 och 1979 har det kommit fram ett antal ar-

beten rörande arbetstidernas förläggning och därmed

sammanhängande möjligheter att utjämna reseefterfrågan.

Incitament till dessa arbeten har dels varit person-

trafikens svårigheter med trängsel och minskad fram-

komlighet, dels en eventuell energibrist.

-En grupp arbeten som förts in under individsystemet,

men som genom den utformning den fått kanske snarast

skulle placerats under kollektivtrafiksystemet är de

som rör anställda inom kollektivföretagen.



De arbeten som tas upp är främst av två typer. Dels

är-det arbeten rörande föraren, den press han utsätts

för genom sitt arbete och hur lång arbetstid han kan

tänkas orka med, dels arbeten där han betraktas som en .

resurs när detgäller att göra schemaläggning av kör-

ningarna.

Lönekostnaderna har kommit att bli en av de tyngsta

 

posterna för kollektivtrafikföretagen, varför ett ef-

fektivt utnyttjandeav de anställda är ett villkor för

dem.

Arbeten som tar upp förarmiljön ut t ex ergonometrisk

 

och säkerhetssynpunkt pågår vid VTI i samarbete med

TYA och STU .

Enanumu1stor grupp arbeten som under denna huvudgrupp

är de olika ärendetyperna (17,6 %), varav arbetsresorna

tilldrar sig det största intresset (68,5 %).

Arbetsresorna, som i dag utgör drygt 35 % av persontrans-

 

portarbetet (resvaneundersökning, SCB), har förts samman

till en grupp och är betraktade ur en mängd olika aspek-

ter, såväl tekniska, som sociala och ekonomiska. Det

rör sig allt ifrån rena inventeringar till sofistikerade

arbeten avseende standard och standardvärdering, pris-

elastiticteter, färdmedelsval, pendlingsresornas geogra-

fiska spridning samt resornas dygnsfördelning med tanke

på bl a framkomlighet, bekvämlighet, driftsekonomi och

energieffektivitet.

Ett ämnesområde som också förts till denna huvudgrupp

och som har ägnats stor uppmärksamhet under hela den

undersökta perioden är trafiksäkerheten.

 

Här sträcker sig litteraturen från 60-talets plane-

ringSprinciper med dess tekniska utgångspunkter över
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ett antal utredningar av teknisk och ekonomisk art

fram till de pågående forskningsarbetena på Chalmers

och VTI där man försöker klarlägga orsakerna till

olyckorna. Arbeten rörande Speciellt olycksrisken

vid kollektiva transportmedel är få och har huvudsak-

ligen behandlat trafiksäkerheten på speciella buss-

trafikleder. Vid analys av material från stockholms-

regionen (Aldman) har man emellertid uppmärksammat

kollektivtrafikanternas väg till och från hållplatser-

na och blivit medveten om den oväntat höga olycks-

frekvens som finns där, Orsaker till detta, bl a

rent teknisk utformning av gator och trottoarer, men

även psykiska faktorer som stress i samband med tvång

att passa färdmedlets avgångstider,kan utläsas av ma-

terialet.

Även vid VTI (Runmrü pågår arbeten som lägger medi-

cinskt socialvetenskapliga aspekter på varför olyckor

i trafiken sker.

Den andra formen av säkerhet, tryggheten mot överfall

av medpassagerare när man färdas med kollektiva trans-

portmedel, berörs visserligen i Nordkolt, men tas

inte upp till analys och behandling i något arbete.

5.3 2 äsäzqqsläs9_99E_59ll§522222êfikse

Tendensen i tätortstillväxten under de senaste decen-

nierna är bl a ökad arealkonsumtion beroende på bl a

inflyttad befolkning, födelseöverskott och ökad mark-

användning för olika ändamål. Dessutom kännetecknas

utvecklingen både av ökad segregation och ökad ut-

spridning.

Denna utveckling bygger i hög grad på en ökad använd-

ning av bilen. Genom utspridningen har resorna blivit
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allt längre, det tangentiella resbehovet i tätorterna

ökat och en rimlig resstandard kan endast uppehållas

med bilens hjälp.

I den omfattande utbyggnaden av de svenska tätorterna

har kollektivtran5porternas behov vid utformningen av

den fysiska miljön ofta förbisetts, vilket på sina stäl-

 

len lett till dålig anpassning mellan bebyggelse och

hållplatser, irrationella linjedragningar samt begrän-

sad framkomlighet.

Utformningen av den fysiska miljön, utbyggnadsmönster

och linjedragningar är av avgörande betydelse för kol-

lektivtrafiksystemets funktionsduglighet. Kollektiv-

trafiknätet måste ses som ett strukturerande element

i bebyggelsen på samma sätt som vägnätet.

Genom att beakta detta vid planering samt genom att

göra vissa ingrepp i existerande områden kan.man tro-

ligen åstadkomma goda förbättringar för trafikanterna

samt även få bättre driftskostnader och lägre samhälls-

ekonomiska kostnader.

Vid bebyggelse- och trafikplanering uppstår emellertid

ofta målkonflikter mellan trafiksystemets uppbyggnad,

bebyggelsestruktur samt individernas krav och önskemål.

Det komplexa samspelet mellan individer, trafik och

bebyggelse, lång livslängd på de fysiska anläggningar-

na, samt svårigheterna i att ändra befintlig bebyggelse-

struktur, ställer stora krav på kunskaper hos planerar-

na.

Ämnesområdet bebyggelSe/trafik har visats stort intres-

se i samtliga större svenska och nordiska utredningar

rörande kollektivtrafik under 70-talet (SOU
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1975:47, 48, (KOLT), Stockholms läns landstings Kol-

lektivtrafikutredning (LAKU 1975), NU A 1978:14, 15,

16 (Nordkolt) och även av anslagsgivande organ som BFR

(T 22:1977 Trafik och bebyggelse) och forskningsbedri-

vande institutioner som institutionen för Trafikteknik,

LTH (Sambandet mellan bebyggelsestruktur och trafik-

system. Ramprogram) och TÖI i Oslo.

Trafiksystemet påverkar såväl den regionala som den

lokala bebyggelsestrukturen.

På regional nivå finns arbeten, främst från början av

70-talet, som betraktar transportsystemet som lokali-

seringsmedel.

Persontransportsystemet kan på olika sätt påverka den'

regionala utvecklingen. Det är väsentligt för såväl

näringslivets som andra organisationers lokaliserings-

beslut,som för att upprätthålla en viss transportstan-

dard, vilken genom tillgång till arbete och service

påverkar hushållens lokaliseringsbeslut.

Sveriges geografi och transportsystemens uppbyggnad

medför påtagliga skillnader i olika regioners centra-

litet från transportsynpunkt. Olika A-regioners räck-

vidd och tillgänglighet har studerats 1 SOU 1974:3.

Flera arbeten, såväl svenska som utländska, tar upp

frågan om hur effektivt transportsystemet kan utnytt-

jas som regionalpolitiskt styrmedel.

Den önskvärda lokala strukturen skall möjliggöra "ac-

 

ceptabla dygnsprogram" för individerna samt medföra

en minskning av trafikens negativa sidoeffekter i form

av bl a buller, avgaser, barriäreffekter och olyckor.



I den befintliga bebyggelsen är naturligtvis en för-

ändring svår att åstadkomma, -på kort sikt är det en-

dast trafiksaneringsåtgärder och förbättring av kol-

ketivtrafikstandarden som kan åstadkommas. På längre

sikt är det fråga om en omlokalisering av bostäder och

arbetsplatser och förtätning av bebyggelsen runt kol-

lektivhållplatserna.

När det gäller nybebyggelse ställer sig frågan annor-

lunda. BebyggelSestrukturen och trafiksystem måste

vid planeringen betraktas som ett sammanhängande sys-

tem.

Ett antal arbeten har studerat sambandet mellan boen-

det och resandet i städerna. Ett arbete (Andersson)

presenterar en metod att planera tätorter med beaktan-

de av detta samband så att en samhällsekononomisk

effektivitet uppnås. För en given befolkning, en gi-

ven efterfrågan på bostadsyta samt ett givet antal

pendlingsresor per hushåll, finns ett transportsystem,

en tätortsform och en befolkningsfördelning som mini-

merar de totala boende- och transportkostnaderna. Ett

annat arbete (Asplund) söker utforma en ny stadsmodell

som skall vara mer tillfredsställande ur såväl ekono-

miska, funktionella som estetiska aspekter. En första

rapport pekar mot en högexploaterad stad uppbyggd kring

ett kollektivtrafiksystem och med total trafiksepare-

ring.

Samlokaliseringsfrågor tas endast upp i två arbeten

 

(Bergenhöj, Bodström) båda från 1978/79. Någon starka-

re motivation för att minska resandet har inte kunnat

påvisas förrän efter den s k oljekrisen år 1974.

Glesbygdsområdena och deras trafikförsörjning har upp-

 

märksammats desto mer under hela perioden (14 %) dock-
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inte så mycket i Sverige som i Danmark (Kollektivtra-

fiken i Ribe amt) och i Norge där man vid TÖI utfört

ett antal arbeten där bl a samordningsfrågorna mellan

olika trafikslag uppmärksammats.

Tillgängligheten, som av många betraktas som den vikti-

 

gaste standardfaktorn, har behandlats i ett stort antal

arbeten. Vid en speCialsökning som företogs Våren 1980

på VTI erhöll man genom databasen IRRD inte mindre änAMND

referenser. Som* exempel kan nämnas arbeten i samband

med Stockholms regionplan (Stockholm läns landstingL.Vi-

dare behandlas allokeringsmetodik inom det pågående NIMS-

projektet vid Nordplan. Metoder för optimering med avse-

ende på lokalisering behandlas av bl a Karlqvist. Trans-

port- och lokaliseringsmodellen TRANSLOK syftar till att

studera effekten vid samordnad lokaliserings-och trans-

portanalys.

Trafiken påverkar den fysiska miljön dels genom anspråk

på naturresurser, dels genom immissioner. Miljöfrågorna

 

upptar en Stor andel, ungefär 43 % av samtliga titlar un-

der huvudrubriken bebyggelsen och kollektivtrafiken.

Intresset för miljöfrågor har varit stort under hela

undersökningsperioden, men frågorna har med ökad med-

vetenhet fått en allt större vikt. OECD har behand-

lat miljöproblemen 1 inte mindre än 12 publikationer

under 70-talet, därav berör 5 specifikt trafikmiljön.

Dagens trafikleder tar genom omgivningspåverkan allt

större områden i anspråk, vilket medför att stora

markområden reserveras för trafikleder i nya områden

och att det uppstår stora miljöproblem i äldre om-

råden.

Det första större arbete där trafikmiljön behandlades

i sin helhet är den s k Buchananrapporten (1963) där
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samtliga trafikens nackdelar i form av olyckor, buller,

avgaser samt även dess visuella påverkan togs.upp.

Annars är det de rent tekniSka frågorna rörande

buller och avgaser som är de problem som först upp-

märksammades. Därefter har miljöfrågan kommit att

vidgas till att behandla såväl påverkan på flora som

fauna samt även socialacxüiestetiska spörsmål.

På avgassidan finns arbeten rörande såväl utsläppens

skadlighet som försök att utveckla spridningsmodeller

för avgaser i stadsmiljö, vilka kräver ingångsdata med

uppgifter om emissioner, meteorologiska förhållanden

och geografisk beskrivning av undersökningsområdet.

Vad gäller trafikbullerfinns enkla beräkningsmodeller

för gatutrafikbuller framtagna redan i början av 70-

talet. Bullrets inverkan på människan kan däremot inte

sägas vara klarlagt. Rekommendationer rörande exponering

finns dock. Trafikbullerundersökningarna har i huvud-

sak gällt biltrafiken. De första större arbetena rö-

rande emissioner från kollektivtrafik kom under 1978

(Kihlman). Vibrationer och dess inverkan på människan

behandlas bl a vid VTI.

 

Barriäreffekterna slutligen, som är "de konsekvenser som

uppstår i omgivningen till (och vid interaktionen med)

en trafikanläggning på grund av att den har egenskaper

som omöjliggör eller försvårar tvärkontakter" (Korner)

har genom den all mer ökade trafiken kommit att bli allt

mer uttalade och följaktligen också allt mer uppmärksammade.

Problemet har främst beaktats i USA, men det har även an-

tytts i en del svenska arbeten (t ex SOU 1975:85, Friberg

& Holmberg) och vid CTH (Korner) har ett arbete tagits

fram där man dels beskrivit begreppet och dess delaspekter,

dels gjort en teoretisk modellansats för att belysa sam-

banden mellan ingående komponenter.



5-3 3 KelleäEiZEzêäitszâsemsE

Kollektivtrafiksystemet, hur det fungerar i dag, rikta

linjer för hur det bör utformas, samt systemutveckling,

ärciathuvudområde som har ägnats störst intresse. (41%

av samtliga titlar). 1

Detta torde understryka det tidigare påståendet att

_ämnet transportplanering är väl förankrat inom de

tekniska fakulteterna.

När det gäller persontransporter finns det många ut-

redningar som sysslat med ämnet under den senaste 10-

årsperioden, både allmänt och speciellt rörande kollek-

tivtransporter.

Det var främst efter andra världskrigets slut när

Europa var inne i en återuppbyggnadsperiod och då sam-

tidigt biltrafiken var inne i sitt mest expansiva ske-

de, som intresset kom att riktas mot trafikfrågorna.

Den klassiska boken här torde vara den redan tidigare

nämnda Buchanan-rapporten.

I Sverige har transportfrågan tagits upp ur olika as-

pekter i ett antal SOU och departementsstenciler. Prog-

noser och framtidsfrågor har behandlats översiktligt

bl a av IVA.V

Vad gäller de kollektiva persontransporterna har även

dessa uppmärksammats under hela perioden, dels i form

av kongresshandlingar, dels i lokala trafikutredningar,

dels i en svensk (SOU 1975:47, 48_KOLT) och en sam-

nordisk utredning (NU A l978zl4, 15, 16, Nordkolt),

som söker täcka samtliga aspekter som kan läggas på

kollektivtranSporter såväl av social, teknisk som eko-

nomisk natur.



Kollektivtrafiksystemen kan indelas i dels linjebund-

na, dels beställningsstyrda system, vilka senare i

detta arbete har tillåtits omfatta olika former av

paratransit, som t ex taxi och samåkning.

De linjebundna systemenhar i litteraturen ägnats en

 

något större uppmärksamhet än de beställningsstyrda

och det är till övervägande del (93 %) bussystemen

som behandlats.

Bussen är i dag det Viktigaste kollektiva transportmed-

let och det har sin orsak bl a i att den är billig i

anskaffning, bygger på känd och beprövad teknik och

att den är rörlig i sin linjedragning, något som kanske

inte alltid utnyttjas i full utsträckning.

För att förbättra kollektivtrafiken med bussar är det

främst tre huvudområden man kan se på nämligen att:

förbättra bussen tekniskt, ändra bebyggelsemönstret

eller utnyttja bussen bättre för bättre service. På

kort sikt är det främst det senare sättet som kan ut-

nyttjas.

Dagens bebyggelsestruktur med stor tätortsarea och se-

parerade områden har lett till behov av mer flexibla

och behovsanpassade trafikformer för kollektivtrafiken.

Dessa kan delas in i tre former:

samåkning i personbil

samåkning i småbuss

anropsstyrd taxitrafik med samåkning i småbuss.

Olika former av beställningsstyrda system har diskuterats

 

under hela den studerade lO-årSperioden. Flera olika sys-

tem har tagits fram och även prövats i praktiken. Stan-

dard och kostnadsfrågor har varit Viktiga aspekter i des-

sa arbeten.
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Samåkningen,som kan sägas vara en form av beställningsm

styrd transport,éü:ingenrurföreteelse. Den var vanlig

under bilismens barndom men rönte ringa intresse un-

der 30- till 60-talen. Skärpta luftvårdskrav och höj-

da energipriser gör att samåkning återigen blivit ett

intressant alternativ.

Trots att praktiska experiment med olika former av sam-1

åkning pågått på olika håll sedan energikrisen 1974,

har inga större arbeten inom området framkommit förrän

1978-1979.

Standardeniär en av de viktigaste frågorna när det

 

gäller utformningen av ett kollektivtrafikSystem. Om

- kollektivtrafiken skall ha någon möjlighet att konkur-

rera med biltrafiken måste den kunna jämföras med bi-

len i fråga om turtäthet, restid, komfort (såväl under

resa som på vägen till och från hållplatsen), till-

fredsställande geografisk täckning och ekonomi.

Standardfrågorna har följaktligen ägnats stor uppmärk-

samhet under hela perioden.

Standard är ett sammansatt begrepp och kan beskrivas

med hjälp av en stor mängd faktorer. Det är främst

en metOd för att jämföra olika transportsystems för-

måga att tillgodose olika resbehov.

Redovisning av standardfaktorer sker i allmänhet i nå-

got hierarkiáktsystem (Holmberg) där man t ex kan väl-

ja som huvudkomponenter tillgänglighet, säkerhet och

bekvämlighet. Ett stort antal arbeten har framkommit

där man sökt klarlägga dessa standardkomponenter och

deras vikt för att sedan kunna beakta dem vid vidare

systemutveckling.



I takt med ökad medvetenhet om bilismens nackdelar och

med 'ökade drivmedelspriser och därmed följande önskan

att styra över en del av biltransportarbetet till kol-

lektivtrafiken,har intresset för standardfrågorna både

ökat och breddats till att omfatta fler faktorer. Ett

område som har upplevt denna ökning är t ex anpassningen

av fordonen till äldres och handikappades behov.

Brister ur handikappsynpunktâh:huvudsakligen historiskt

betingade, FoU,som varit grundläggande vid utformningen

av de nuvarande kollektivtrafiksystemen, gjordes vid

en tidpunkt då kännedom och medvetenhet om handikapp-

frågor var otillräcklig.

Kollektivtrafiken har många brister ur handikappsynpunkt;

Nu sker emellertid utveckling på detta området bl a på

Chalmers, Volvo AB, TFD, VTI och Handikappinstitutet. Vad

gäller litteratur i dessa frågor kan speciellt nämnas

SOU 1975:68.

Andra standardfaktorer som ägnats speciell uppmärksam-

het är t ex gångavstånd, vänte- och restider samt fram-

komlighet.

Arbetena med restider har kommit att få ett ändrat

innehåll med tiden. Från att från början vara arbeten

.rörande tidsmått, har de övergått till att i ekonomiska

termer utgöra en restidsvärdering som vägs in i färd-

medelsvalsmodellen.

Växelverkan mellan biltrafiktillväxten och ökad sprid-

ning av bebyggelsen har lett till kostnadsfördyringar

och standardförsämringar speciellt för dem som saknar

tillgång till bil. Dessutom blir framkomligheten lägre

på grund av överbelastning av trafiknät.



Det finns ett antal arbeten som behandlar framkomlig-

 

heten i ett trafiksystem och som sysslar med trafik-

reglering och trafikrestriktioner samt effekterna av

dessa.

Restriktionerna kan vara antingen fysiska, t ex minskat

antal parkeringsplatser, avstängning av vägar och dy-

likt, ekonomiska, t ex ökade drivmedelspriser, eller

tekniska, t ex prioritering av kollektivtrafik i kors-

ningar.

I den bebyggelse vi har i dag är det ofta endast dessa

trafiksanerade och -reglerade åtgärder som står till

buds för att åstadkomma en bättre miljö och kollektiv-

trafik. Därför förordar bl a KOLT en ökad satsning

på trafiksignaler som prioriterar kollektivtrafik,

reserverade körfält samt bussgator.

En undersökning av vilka styrmedel som kan användas

för att-begränsa biltrafiken i Stockholms innerstad'

samt vilka effekter dessa har, gjordes år 1978 av

Stockholms kommun.(Stockholms läns landsting).

Separata bussvägar ägnades stor uppmärksamhet i början

av perioden då Runcornplaneringen var ny och aktuell,

men har därefter inte tilldragit sig något större in-

tresse i Sverige förrän 1979 då trafiksäkerheten på

separata bussleder behandlades (Colliander).

Framkomlighetsaspekter eller ekonomiska aspekter på

bussvägar har däremot inte ägnats någon större upp-

märksamhet under senare år.

I samband med utformning av ett transportsystem upp-

står alltid ett antal konflikter mellan individernas

önskemål, bebyggelsestrukturen och själva transport-
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systemet. För att beskriva och utvärdera dessa intresse-

konflikter finns det ett antal metoder, dels sådanasom

försöker beskriva relevanta aspekter, dels sådana som

söker sammanväga olika aspekter.

Studier finns där man försökt definiera kvalitetsbegrepp

i bl a sociala termer, i andra har man lagt ekonomiska

aspekter på trafiksystemet och försökt bestämma de sam-

hälleliga kostnader och fördelar som blir följden av

olika trafikalternativ.

Systemutveckling är ett väsentligt omrâde inom kollek-

 

tivtrafikforskningen. Här är huvudsakligen arbeten

av äldre datum utarbetade vid forskningsinstitutioner

med tekniSk eller matematisk/statistisk anknytning, vil-

ka med hjälp av nätverk och datorer söker finna optima-

la trafiklösningar. Arbetena vid Linköpings tekniska

högskola kan ses som exempel på detta.tErlander, SCheéle).

Volvo AB har utarbetat ett program där man med datorns

hjälp säljer färdiga system.

Systemutveckling bedrivs t ex även vid de övriga teknis-

ka högskolorna och konsultbyråerna Nordisk Planerings-

konsult AB och Vattenbyggnadsbyrån AB. VBB har lämnat

den första rapporten i det TFD-stödda projektet "Plane-

ringssystem för kollektiv lokaltrafik". Detta arbete

avser att beakta många olika aspekter på kollektivtrafik-

systemet och mynna ut i en planeringshandbok innehållan-

de befintligt kunskapsunderlag som kan användas av kommu-

ner och trafikföretag.

En aspekt som är väsentlig om man vill få människorna

i ett samhälle att använda de kollektiva transportmed-

len är att få dem att bli medvetna om det transportut-

bud som existerar. Informationsfrågorna är i dag ihög

grad eftersatta.



m

Information till trafikanterna om kollektivtrafiken,

vilket är en viktig del av kollektivtrafikens marknadsw

förning, är i dag i allmänhet svårtillgänglig och har

otillräcklig spridning.

Genom en förbättrad information till trafikanterna om

hur de olika transportsystmen är uppbyggda och fungerar

kan troligen det samlade trafiksystemet utnyttjas mer

effektivt.

Informationen i dag baseras i huvudsak på den upplys-

ning som en tidtabell ger,medan den kontinuerliga in-

formationen på bussar och hållplatser om förseningar

och dylikt är mycket dåligt tillgodosedd.

Hittills har mycket få arbeten gjorts på detta område,

men två i England år 1978 och ett i Sverige 1979 (TFD-

stencil) pekar på att problemet uppmärksammats och att

arbete pågår inom området.

Vid en resa använder en individ ibland olika trans-

portmedel.. Tidsförbrukningen för resan beror då bl a

på hur väl de för resan utnyttjade trafikmedlenär

samordnade.

Det finns tre typer av samordning: geografisk, tids-

mässig och ekonomisk vilka samtliga bör beaktas.

Väsentligt för hur kollektivtrafiken som helhet i en

region fungerar är att samordningen av hela trafikut-

budet, såväl linjebundet som beställningsstyrt genom-

förs.

I detta sammanhang blir det måhända själva organisa-

Åtionen av de olika systemen som bör tas under över-

väganden för att man skall få en såväl samhälls- som

företagsekonomiskt så god struktur som möjligt.
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Området har uppmärksammats av OECD, men skulle måhända

med utgångspunkt från riksdagsbeslutet 1978 att ett

länsbolag eller en länshuvudman skall bildas för kol-

lektivtrafiken i varje län, kräva en ordentlig ana-

lys.

Till huvudgruppen kollektivtrafiksystemet har även

energifrågorna förts. Denna del av litteraturen ut-

gör cirka 15,5 % av den totala litteraturen inom huvud-

gruppen och det bör noteras att samtliga arbeten som

berör området energi och transporter är daterade efter

1974 års energikris.

Samtliga arbeten om detta område handlar om hur man

skall minska åtgången av energi och man tar då huvud-

sakligen upp tre möjliga sätt att gå till väga, nämli-

gen att genom t ex geografisk omlokalisering minska

antalet transporter, att byta till ett energieffekti-

vare färdmedel eller att genom åtgärder hos fordonet

skära ner drivmedelsförbrukningen. Man föreslår åt-

gärder som samlokalisering eller samåkning och arbets-

tidsförskjutningar för bättre kapacitetsutnyttjande

av fordon.

Energibesparingseffekter av såväl överföringar av re-

sande från individuella till kollektiva transporter,

av trafiksaneringar, som av bussgator i ny eller gam-

mal bebyggelse studeras.

Inom detta område finns även studier av effekter av

en bensinransonering samt beredskapsplaner inför en

eventuell sådan.
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5.3 4 Eäegemiêäê_ê§estäâr

Den forskning som gjorts rörande trafiksvstemens eko-

nomi är ganska omfattande beroende bl a på att det i

Norden finns ett par stora forskningsinstitutioner som

sysslar med bl a transportekonomisk forskning, EFI och

TOI.

I bibliografin saknas emellertid under huvudgrupp 4, (eko-

nomiska aspekterk stora delar av den relevanta littera-

turen, vilken dock återfinns under andra huvudgruppero

Ekonomiska aspekter är t ex en mycket tungt vägande del

i modeller rörande färdmedelsval och det finns en omfat-

tande forskning rörande priselasticiteter i samband med

reseefterfrâgan, båda placerade under huvudgruppen män-

 

niskan och kollektivtrafiken.

Restidsvärdering är ett annat mycket uppmärksammat pro-

 

blem,vilket i bibliografin har placerats under standard-

faktorn restider,i huvudgruppen kollektivtrafiksystemet.

Den ekonomiska litteraturen, som angetts utgöra unge-

fär 12 % av det totala materialet torde därför snarast

sägas utgöra ungefär 20 %.

Man kan i samband med kollektivtrafikforskningen, lik-

som för trafikforskningen i övrigt konstatera att de

synpunkter som speciellt beaktas under 70-talet är be-

roendet av det allt mer hårdnande ekonomiska klimatet

med minskande vinstmarginaler och ökade driftsunder-

skott för trafikföretagen samt den försämrade privat-

ekonomin för resenärerna.

Detta kräver bl a ett effektivare utnyttjande av for-

donspark och förare och minskad drivmedelsåtgång.
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Detta i sin tur mynnar bl a i energiéffektivitetsstu-

dier, samlokaliseringsfnågor, frågor rörande arbets-

tidsförskjutningar s§mt en ökad satsning på utveck-

ling av kollektivtrafiksystemen.

Genom att allt mer av trafikarbetet har kommit att om-

besörjas av enskilda med privat- respektive företags-

ägda bilarphar marknadsunderlaget för den kollektiva

trafiken minskat under en följd av år.

Möjligheten att genom bl a förbättrade fordon och tra-

fiksystem främja kollektivtrafiken har undersökts bla

1 SOU 1975:47 KOLT.

I denna påpekar man att 40 % av Sveriges hushåll sak-

nar tillgång till bil. Därför bör kollektivtrafiken

betraktas som en samhällsservicexoch avvägningen mellan

avgifts- och skattefinansiering bör göras ur Samhälls-

ekonomisk synpunkt.

Den kollektiva persontrafiken betraktas som en kommu-

nal angelägenhet, men den bör få ett ökat statligt

stöd, bl a bör medel tillskjutas så att standarden

höjs.

Investeringsansvaret för de kollektiva färdmedlen lig-

 

ger i dag som regel på trafikföretagen och samhällets

direkta möjligheter att styra investeringarna är rela-

tivt begränsade.

I KOLT föreslås ett vidgat statligt stöd till inves-

teringar i spårtrafikanläggningar, bussleder, reserve-

rade körfält, trafiksignaler som prioritera busstra-

fil, busshållplatser m m.
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Som påpekas i TFD 1978:1, Planeringssystem för kollekm

tiv lokaltrafik, är man i samband med konsekvensbe-

skrivning av befintlig trafik intresserad av att iden-

tifiera linjer med otillfreställande kostnadstäckning.

Detta underlättas i hög grad om man inom trafikföre-

tagen har en kostnadsredovisning som kan särskilja de

olika linjerna.

Beräkningen av intäkter sker med hjälp av modeller i

vilka man tar hänsyn till bl a det antagna antalet re-

sor och beläggningen på olika turer.

Även kostnaderna beräknas överslagmässigt med utgångs-

punkt från det totala vagnbehovet, antalet vagntimmar

samt vagnkilometer.

Datorprogram för kostnadsberäkningar finns utvecklade

hos Volvo AB och i ett TFD-projekt (Frånberg). Ämnet

har även behandlats i Nordkolt.

Den litteratur som berör taxor utgör en stor del av

huvudgruppen och 1/3 av denna är från de sista 2

åren.

Taxornas utformning och nivå betraktas av trafikanter-

na som en uppoffring för resan, vilken i sin tur på-

verkar färdmedelsval och resefrekvens.

Även resstandarden påverkas indirekt genom att håll-

platstiderna är beroende av det betalningssystem som

används.

.Många arbeten behandlar effekterna av en förändring av

taxorna och områden som berörs är bl a regionala kort,

gratisresor och höjda avgifter vid rusningstid.
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Problemet med den ojämna belastningen av de kollektiva

transportmedlen återkommer ofta i litteraturen.

Av arbetena att döma tycks ändringar i taxesättningen

endast i ringa grad påverka färdmedelsvalet. Belägg-

ningen av de kollektiva transportmedlen ökar visser-

ligen, men de tillkommande resenärerna är i huvudsak

de som redan reser'köllçkfthj'vilka nu ökar sinrese-

frekvens.

5.3.5 ZäâååEEEZåEEliEQ

Till detta huvudområde har förts arbeten rörande trans-

portpolitik, trafikprognoser samt olika forsknings-

program.

Den svenska transportpolitiken under det senaste de-

 

cenniet har varit styrd främst av 1963 års trafikpoli-

tiska beslut vars mål var att för landets olika delar

trygga en tillfredsställande transportförsörjning till

lägsta möjliga kostnad och under former, som medger

företagsmässig effektivitet och sund utveckling av

transportapparaten.

Det trafikpolitiska utvecklingsarbetet fortsatte i

1972 års trafikpolitiska utredning,. vilken i hög

grad inriktades på frågan om kostnadsansvarets utform-

ning och tillämpning. (SOU 1975:66, SOU 1978:31).

Här fastslås bl a den samhällsekonomiSka målsättningen

för det fortsatta trafikpolitiska utvecklingsarbetet.

Vad gäller kollektivtrafiken har arbete med att få

framren fungerande sådan pågått i flera år i Sverige;'

I en propOsition våren 1978 (Prop 1977/78z92) konsta-

terades att den trafikpolitiska målsättningen om en
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tillfredsställande trafikförsörjning inte kan uppnås

utan en väl utbyggdkollektivtrafik.

För att utbyggandet av kollektivtrafiken skall fungera

måste bl a ansvaret för denna preciseras. I proposi-

tionen framläggs förslaget att huvudmannaskapet för

   lokal och regional trafik'påijändsväg_skalliutövas

genom,interkömmünaIFsamverkan-mellan:landstingskommu-H,

"nerna Och kommunerna i respektive län.

En annan viktig förutsättning för att kollektivtrafi-

ken_skall kunna förbättras är ett ökat statligt ekono-

miskt stöd till kollektivtrafiken. Ett nytt bidrags-

system föreslås i sådana län där huvudmän etablerats.

De framlagda förslagen ger huvudmannen ökade möjlig-

heter att göra samordnade taxesystem i länet i form

av t ex rabattkort.

För att kunna beräkna det antal resor som kommer att

företas i Sverige i framtidenwbehögççgmanv"förutom de

förutsättningar man har i form av trafikpolitiska

beskat,vissa andra antaganden om utvecklingen samt

dessutom någon form av prognosmodeller. Arbeten med

trafikgenerering och trafikprognoser återfinns dock

huvudsakligen under den första delen av 70-talet.

Vad gäller forskningsprogram rörande transportforsk-

 

ning är det som främst tilldrar sig intresset för

Sveriges del de program för forsknings- och utveck-

lingsarbete som tagits fr am 'vid TFD, Av

dessa framgår att TFD huvudsakligen stöder FoU rö-

rande transportsystem och transportbehov, främst rö-

rande huvudtrafiknätet, medan BFR huvudsakligen stö-

der forskning inom ämnesområdet "planering och brukan-

de av byggd miljö". Härvid stöder BFR huvudsakligen
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forskning rörande det lokala trafiknätet, anpassning-

en mellan trafiknät, bebyggelse och miljö.

STU stöder främst tillämpad transportforskning och ut-

vecklingsarbeteaned teknisk inriktning medan DFE stö-

der transportforskning med anknytning till energiområ-

det.
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6' 'PÅGEÅDEÅFÖRSKNING "mom KOLLEKTIVTRAFIKOMRÅDET

Vid framtagning av uppgifter rörande pågående forskning

inom kollektivtrafikområdet användes ett liknande till-

vägagångssätt som vid framtagandet av litteraturen.

Dels gjordes en sökning via dator, dels framtogs upp-

gifter genom genomgång av förteckningar och genom kon-

takter.

Den på detta sätt framtagna arbetena har därefter"f7'?" *

sammanställts till två förteckningar, dels en över på-

gående forskning i Sverige (Bilaga 3) och en över på-

gående forskning i övriga till IRRD anslutna länder

(Bilaga 4).

6.1 .Datgrsökning;aV pågående forskning

Även vid framtagandet av pågående arbeten inom kollek-

tivtrafikområdet använde vi oss av datorsökning.

Den databas som_användes i denna del av studien var.

den genom VTI i Linköping, tillgängliga IRRD.

Vad som skiljer detta material_från Georoad, som ju

endast innehåller den litteratur som finns på VTIs

bibliotek, är att man dels får ett mycket större an_

tal referenser, dels att man får procentuellt mycket

fler engelske, tysk- och franskspråkiga referenser.

Vid sökning av pågående forskning gjordes samma in-

delning som vid litteratursökninqen. De referenser

som noterades var följande:

0\
°1 Människan och kollektivtrafiken 172 st, 23,5

2 Bebyggelsen och kollektivtrafiken 140 st 19,1 o\
°

0\
°3 Kollektivtrafiken 211 st 28,9

4 Ekonomiska aspekter 143 st 19,5 o\
°

5 Trafikutveckling 66 st 9,0 0\
°
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Liksom för litteraturen visar noteringarna rörande

pågående forskning att de områden som ägnas störst '

intresse är kollektivtrafiksystemet samt gruppen män-

niskan och kollektivffafikeñ;

Dessa områdens dominans har emellertid minskat jämfört

med de senaste 10 årens litteratur och forskningsvo-

lymen har ökat inom övriga områden.

Vid en noggrann genomgång av abstraCts tillhörande

huvudgrupp 2 fann vi emellertid att endast 50 % av

noteringarna var intressanta för detta arbete, samt

att av dessa var endast 33 stycken, dvs ungefär 23,5 %

av hela gruppen, troligen ännu ej avslutade.

Av de 10 för studien intressanta SVenska_arbeten som in-

.gick i materialet i huvudgrupp 2, gjordes en kontroll

genom kontakt.med de ansvariga forskarna. Därvid vi-

sade det sig att endast två avprojekten fortfarande

bedrevs aktivt.

När det gäller det via datorsökning framtagna materia-

let rörande pågående forskning måste man göra samma

reservation rörande klassifikation och sökning som

när det gäller datorsökning av litteratur.

Dessutom är materialet rörande pågående forskning be-

häftat med ytterligare ett fel, nämligen att en stor

del av de noteringar som gjorts är redan avslutade

arbeten, vilka i många fall redan noterats i materia-

let om litteratur.
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6.2 *Konventionell'sökping;

Vad som i denna.del av studien betecknats som konvenn

tionell sökning är de arbeten som vi fått fram genom .

att studera anslagframställningar och förteckningar

från bl a BFR, TFD, TÖI, NKTF och SBI samt genom kon-

takter med olika forskningsinstitutioner, statliga

och kommunala organ samt konsultbyråer, huvudsakligen

i Sverige, men även i Danmark och Norge.

6.3 Pågående forskning inom kollektivtrafikområdet
W

'i till IFRS anslutna länderñutom Sverige

Efter utsortering av avslutade arbeten gjordes en i*

genomgång av de abstracts som hörde till den via data-

basen framtagna förteCkningen över forskning. Till-

samman med de på konventionell väg framtagna arbetena

fick man en fördelning inom de olika huvudområdena som

ser ut på följande sätt (Bilaga 4):

l Människan och kollektivtrafiken 32 st 27 o\
°

2 Bebyggelsen och kollektivtrafiken 20 st 17 o\
0

3 Kollektivtrafiksystemet 52 st 44 %

4 Ekonomiska aspekter 12 st 10 %

5 Trafikutveckling 3 st 1 %

Av de arbeten som pågår i de länder som är anslutna:

till IRRD, utom Sverige, tycks alltså nära hälften av

dessa vara sysselsatta med frågor rörande kollektiv-

trafiksystemet, medan närmare 30 % sysslar med frågor

anknutna till individsystemet.
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6.3.1 Människan och kollektivtrafiken
_-_--_-___-_----_--__o___n__-___-

Av projektbeskrivningarna att döma finns inom den

första huvudgruppen, människan och kollektivtrafiken,

en sociologiSk syn gagasgfillggtgångspunkt för många

 

arbeten, speciellt i England.

Med denna grundsyn behandlas frågor rörande såväl till-

gänglighet till olika aktiviteter som ekonomiska frå-

gor.

Reseefterfrågan och färdmedelsval tas upp i ett antal

 

engelska arbeten,vilka huvudsakligen behandlar föränd-

ring av olika standardfaktorer och taxor. Två arbeten

sysslar med vaneundersökningsmetoder,genom vilka man

skall kunna förutsäga ett kommande färdmedelsval och

vid TRRL görs en sammanställning av erfarenheter från

ett antal resvaneundersökningar i olika europeiska.

länder,(BlY);

Arbeten rörande arbetstidsförskjutningar pågår i Eng-

 

land, Australien och Jugoslavien. Det australiska

och det jugoslaviska arbetet studerar båda hur man via

förskjutning av arbetstiderna skall kunna kapa trafik-

topparna, medan det engelska arbetet har en helt annan

utgångspunkt, nämligen behovet av översyn och under-

håll av fordonsparken. Detta underhållsarbete brukar

normalt ske under lågtrafiktiderna på de fordon som

då tas ur bruk, och man vill nu undersöka om detta ar-

bete kan ske till ett rimligt pris även vid en jämn

belastning av kollektivtrafiknätet.

Flest arbeten rörande trafiksäkerhetsfrågor pågår f n

 

i Norge, främst den stort upplagda undersökningenCRASH($öIL

som pågått sedan år 1973 och Som bekostas av Samferdsel-

departementet. Detta projekt avser bl a att ta fram
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förslag till forskningsprojekt med organisationsplan

och med anknytningtüJJleget forskningsinstitut, att

-bistå med hjälp vid projektgenomföranden samt att in-

formera om resultat. Hittills har projektet publice-

rat.ett antal rapporter som dels ger en översikt över

utgifterna för trafiksäkerhetsforskning i Norge, dels

program för trafiksäkerhetsforskningen.

Vidare pågår vid TÖI ett arbete med en analysmodell

för kostnadsberäkningar av trafikskadade i Norge samt

ett som har som mål att bidraga till en viss normerinq

av metoder för insamling och presentation av data om

vägtrafikolyckori (Miro).

Vid TÖI har man också nyligen startat ett stort arbete

"Arbeidsmiljö i transportW som avser att studera de

speciella problem som är knutna till arbetsmiljön

 

inom transportsektorn. Studien skall Visa var det

finns behov av förbättringar av arbetsförhållanden och

skall resultera i ett förslag till förbättringar. De

yrkesgrupper som antas arbeta under speciellt utsatta

förhållanden är förare och terminalanställda samt de

som arbetar med kontroll och övervakning. Arbetet

avser att omfatta bl a fysisk utformning av transport-

medel. Problem rörande organisation av arbetet,ambets%

tider, olycksrisk och säkerhet tas också upp. Den

första yrkeskategori man börjat studera är bussförare.

6.3.2_ Bebyggelsen och_kollektivtrafiken
-_ _.4-.__ _-. _'_-._.

I den andra huvudgruppen,bebyggelsen och kollektiv-

trafiken, sysslar ett antal arbeten, främst vid TRRL,

med relationerna mellan markanvändning och transporter.

Bl a söker man empiriSka data för att se vad minskning

av befolkningstätheten betyder för kollektivtrafiken
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.samt likaså.vad utspridning av industriområden har för

effekt på transporterna i ett samhälle. *Även långsik-

tiga effekter på markanvändningen tas upp.

Vid tekniáka högskolan i Zürich pågår arbete med att

definiera en Optimal stadsstorlek medan studier röran-

 

de glesbygdsområdenas trafik och servicestruktur pågår

 

i Wales och Norge. JämförelSe görs bl a mellan till-

gängligheten för personer med och utan tillgång till

_bil.

Tillgängligheten är en mycket Viktig aspekt när det

 

gäller transporter. Denna behandlas alltså i de ovan

nämnda arbetena rörande glesbygdsområden samt i ett

antal arbetenäääihar en i huvudsak social grundsyn..

Ett försök att ta fram tillgänglighetsmåttbaserat på

behov görs avHeadicar et al, medan Doubleday et al

vill undersöka om investeringar i infrastrukturen kan

ändra tillgängligheten för olika befolkningsgrupper.

FörvånanSVärt :nog har vi i sökningen inte funnit något

- arbete som speciellt tar upp miljöfrågorna. Troligen

pågår åtminstone arbeten rörande avgaser och buller

från fordon vid olika forskningsinstitutioner, vilka

dock inte meddelar sina projekt till den databas vi

använt.

64.3 - 3 Eellskziysrêäiåêzêzsuså

Vad gäller den tredje huvudgruppen, kollektivtrafik-

systemet, finns det många projekt som behandlar ut-

vecklingen av såväl linjebundna som beställningsstyrda

system, samt mellanformer av dessa.

Avsikten är i samtliga arbeten att ta fram ett system

som bättre skall anpassas till efterfrågan samt ge en
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god ekonomi för trafikföretagen- Buchanan et al arbe-

tar med en undersökhingsmetod som simultant mäter ur-

sprungs- och destinationsort, pålitlighet hos bussen

samt trängseleffekter.

'Andra aspekter på linjebundna system.som behandlas är

 

standardfrågor som motstånd mot omstigning, olika av-

giftssystem, antal fordon, antal hållplatser, turtät-

' heter samt även kombinationer av olika transportsystem.

Interlinkprojektet i Glasgowregionen är ett exempel

på detta--.l(.Goddard) .

Arbeten rörande olika typer av busstaxisystem pågår.

Bl a arbetar Breur et al med ett planeringssystem med

mikrodatorer där man som utgångspunkt har minimering

av såväl vänte- som restider. Även linjeändringar

skall bli möjliga att göra i detta system.

Ett annat arbete tar i stället som huvudpunkt upp de

sociala värden som nås inom ett bostadsområde genom

att t ex endial-a-bus service sätts in i dettau

(Towriss).

Standardfrågg;_av olika slag behandlas i ett antal

arbeten. De faktorer som undersöks är bl a väntetider,

regularitet, hållplatsavstånd och hållplatsutformning.

Forskning pågår rörande prissättning av social bene-

fits för att därigenom söka ett komersiellt kriterium

på vilket busservicenivå kan baseras ,(Faulks).

Inte endast i Sverige har frågor rörande handikappan-

 

passning kommit att få stort utrymme. Både fysiskt,

 

psykiskt och ekonomiskt handikapp uppmärksammas och

man avser att behandla frågor rörande bl a såväl for-

dons- och hållplatsutformning som avgifter efter be-

talningsförmågaxPearson, Carr).
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Andra arbeten tar upp en kartläggning av rese- och

aktivitetsmönster, resebehov, möjligheter och be-

gränsningar samt hur detta sammanhänger med ålder_

(Prösch, Town).

Fordons- och förarplanering tilldrar sig stort intres-

se. Olika program har tagitsjrlam som t ex VAMPIRES

(Dynan). LGORUS har ett datquroqramffögjgkdfbusSar

som skall testas i praktiken (Jackson), andra program

är under utarbetande (Wren).

Programmen har olika antal variabler. En del omfattar

endast givna linjesträckningar med fasta hållplatser,

andra kan variera både hållplatsavstånd och fordons-

storlekar samt taga med sådana faktorer som t ex träng-

sel.

Andra projekt under detta området vill undersöka om

fasta avgångtider för kollektivtrafiken är av betydel-

se för väntetiderna (Shields) eller vad som orsakar

de tidsmässiga oregelbundenheterna i kollektivtrafik-

försörjningen (Richardson).

Arbeten rörande riktlinjer för metoder för förbättring

av kollektivtrafik pågår också. (Skinner). De områden

inom vilka man önskar utarbeta riktlinjer är bl a data-

samling, serviceförbättringskriteria, integrerad metod

för analys av xiriftskostnader och körtidstabells-

konstruktion, bussrörelser samt tillförlitlighet.

Endast två arbeten rörande speciella bussvägar har no-

terats. Det ena (Dickins) rör ändring av nedlagda

järnvägsbankar till vägar för komersiella fordon och

bussar och hur detta kommer att påverka resmönstret

inte minst med tanke på de industriområden som ofta
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är belägna intill <de tidigare järnvägslinjerna. Det

andra arbetet (Unger) vill klarlägga och kvantitativt

bestämma en eventuell förbättring av busstrafik när

man använder särskilda bussvägar. Man vill finna kri-

teria för när separata bussvägar är till nytta av opera- A

tionella skäl.

Svårigheten att utvärdera ett trafiksystemñtas upp

speciellt i ett enda arbete (Bourgin). Detta vill ben

lysa vilka faktorer som bör beaktas odhvilka svårig-

heter som uppstår när man vill observera effekterna

av en snabb förändring i trafikutbudet i ett bebyggt

område. Man vill i detta arbete även belysa den effekt

förändringen har i olika socialgrupper.

Vid TÖI pågår två energiprojekt. IEtt(Hiorth)skall be-

 

trakta transportprognoser och energiförbrukning hos 0-

lika transportmedel vid olika driftsförutsättningar

samt på grundval av detta och antaganden om teknisk

utveckling, bedöma trolig framtida energiförbrukning.

Dessutom skall arbetet anvisa möjligheter att begränsa

transportsektorns energiförbrukning.

Det andra projektet som bedrivs vid TÖI (Tjade) vill

belysa hur utbyggnadsstrukturen påverkar transportbe-

hovet, transportarbetet och därmed också energiför-

brukningen. Man har även för avsikt att diskutera möj-

ligheterna att påverka transportbehovet genom lokali-

seringspolitik och markanvändningsplaner.

Det enda arbete som tar upp informationsfrågorna är

engelsktrmüibehandlar en nationell reseguide och skall

se på kostnader och fördelar för administration och

passagerare med en sådan. För teständamål avser man.

att sammanställa en lokal guide.
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6-3-4 E5929§i§3§_§§9s52§5

Under huvudgruppen-ekonomiska aspekter tar endast

två projekt upp driftskostnader medan övriga arbgåågw*

 

behandlar taxesättning.

Det ena arbetet (Bly) söker uppskatta kostnadsändring-

ar beroende på serviceutbudets förändring vid hög-

och lågtrafik med speciell hänsyn tagen till förar-

kostnader. Det andra (Haywood) vill genom fortlöpan-

de datasamling analysera olika linjers effektivitet.

Arbetena rörande taxor tar upp såväl minskade som

ökade taxors påverkan på resandet. Matematiska mo-

deller med hänsynstagandagiil$3$§ä7tillgång till bil

utarbetas (Morgan). m

Olika typer av biljetteringssystem undersöks (Single-

ton) samt även hur stora förluster bolagen gör pga

smitning vid bussar utan konduktör.

6-3-5 Eäêâákgfzsskliaa

Vid inventeringen har vi endast funnit tre arbeten av

intresse för svenska förhållanden, som faller under

huvudgruppen trafikutveckling. Det är två engelska

och ett schweiziskt.

Det ena engelska arbetet (Davies) skall göra en under-

sökning av bilantal, dess tillväxttakt och mättnads-

tal, effekter av bilägande, körkostnader samt inves-

teringar i transportsystemets infrastruktur. Dess-

utom skall man göra förutsägelser om transportbehov

i relation till förändringar i befolkning, syssel-

sättning och markanvändning.
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Det andra engelska arbetet (Webster) skall försöka

konstruera en modell för att förutsäga andelen resor

med kollektiva transporter. I denna modell skall

hänsyn tas till bl a bilägande, körkostnader och in-

komster.

Syftet med det tredje arbetet (Jud) är att bestämma

storleken av trafikpotentialen hos schweiiiåka industri-

och affärsområden samt jämföra denna med engelska och

amerikanska resultat;

6;4 Pågående forskning i Sverige

Det svenska materialet som vi fått fram genom konven-

tionell sökning (Bilaga 3) fördelar sig på följande

sätt i de olika huvudgrupperna:

_l Människan ooh kollektivtrafikenijj28 cirka 295%

szw Bebyggåisäñ och kollektivtrafikeni 22 cirka 22 %

3'VKollektivtrafiksystemet 7 38 cirkaaåå %

4] Ekonöüiska aspekter *4 9 cirka 9 %

%-5' Trafikutveckling 2.cirka 2

Sammanlagt har vi på detta sätt funnitinte mindre

än 79 olika pågående arbeten i Sverige, som direkt

eller indirekt berör kollektivtrafikområdet.

Som synes ärcñatfortfarande de två huvudgrupper som

vi betecknat kollektivtrafiksystemet samt människan

och kollektivtrafiken, tätt följt av gruppen bebyg-

gelsen och kollektivtrafiken, som tilldrar sig det

största intresset hos trafikforskarna.

Emellertid har de olika påbörjade forskningsprojekten

mycket olika ambitionsnivåer och varaktighet i tiden



varför ett mer adekvat och intressantare sätt att be-

skriva insatserna inom de olika områdena hade varit

att för de olika delprojekten ange Omfattningen dels

i manmånader, dels i ekonomiska insatser.

6.4.1 Människan och kollektivtrafiken

Inom huvudgruppen är det främst frågor rörande rese-

efterfrågan och färdmedelsval H3arbeten) samt trafik-

säkerhet (ll arbeten) som tilldrar sig intresset.

Forskning rörande reseefterfrågan och färdmedelsval

 

finansieras av såväl BFR och TFD och bedrivs vid ett

antal olika institutioner. På KTH (Björkman) är ut-

gångspunkten för undersökningen hur utbudssituationen

påverkar val av färdmedel. Man avser att analysera

marknadens respons på lågpriser, ändrad prisstruktur,

ändrad turtäthet osv.

I ett arbete*äüifäretagsekonomiska institutionen vid

Göteborgs Universitet (Hjerpe) har man för avsikt

att klarlägga orsaker till olika färdmedelsval,

främst vid arbetsresor,för att därigenom finna fakto-

rer som trafikföretagen kan använda i sin marknads-

föring.

Ett arbete rörande färdmedelsval vid långväga, privata

resor genomförs vid Nordplan (TFD-kommittê, Engström).

Detta avser att söka klarlägga individers attityder

och bygger på en större intervju- och enkätundersök-

ning. Preliminära resultat ger vid handen att bl a

vanan har stor betydelse vid färdmedelsval.

En studie rörande kollektivtrafikanters vägval och

preferenser genomförs vid VBB (Bruzelius). Här är



_ 58 _

syftet att ta fram faktorer som påverkar "upplevd"

Åstandard vilket skall leda fram till en kvantitativ

modell för vägval som skall ligga till grund vid pla-

nering av linjenät.

Tidsaspekter beaktas bl a i den av BFR stödda under-

 

sökningen av boende i glesbygd (Forström) samt i ett

arbete rörande arbetstider och kollektivtrafik (Från-

berg).

Arbetsresor studeras vidare med utgångspunkt från

färdolycksfall (Aldman).l Dessutom pågår vid AIB

(Berglund) arbete med att utveckla modeller för arbets-

 

och inköpsresor.

Trafiksäkerheümiägnas, liksom tidigare, stor upp-

märksamhet. Främst gäller dessa arbeten bilister.

Som exempel kan nämnas arbeten rörande förares risk-

upplevelser (TPB-kommitté) och rörande teknik för

konfliktregistrering (Lindhagen).

Säkerheten, speciellt för oskyddade trafikanter,

tas upp vid LTH (Hydên, Lindhagen) och handikappades

trafikolyckor fartläggs av en TED-kommitté.

Arbeten, speciellt med hänsyn till kollektivtrafiken,'

pågår vid VTI där man dels undersöker bussstolars

krocksäkerhet, dels arbetar med bilbältesutformning

för fjädrande stolar.
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Vid CTH (Aldman) fortsätter, som ovan nämnts, arbetet

rörande arbetsresor och färdolycksfall och vid LTH

(Hydên) undersöks trafiksäkerhet på bussleder i bostads-

områden.

Syftet med det senare projektet är att ge baskunskaper

på trafiksäkerhet på bussleder i bostadsompåknioch hur

denna påverkas av bussledens utformning. De prelimi-

nära resultat man hittills fått är bl a att olycksfall

generellt är mycket,låga på bussleder samt att antalet

olyckor är starkt beroende av bussledernas utformning.

6-4-2 åêäZHgêlê§9-99ä-59ll§5§l!§§ê§i5§9

Inom detta område, som kommit att ägnas en allt större

uppmärksamhet, pågår många arbeten, främst finansiera-

de av BFR, som genom sitt arbete "IF22:1977 üTrafik
_ mir_

och fastlade riktlinjerna för sitt stöd

 

för FoU inom trafikområdet att gälla trafik och be-

byggelse.

Det största forskningsarbetet inom detta område sker

vid institutionen för trafikplanering, LTH och där

har man bl a lagt fram ett ramprogram rörande samban-

det mellan bebyggelsestruktur och trafiksystem. Vid

 

LTH pågår dels en del projektarbeten, dels projekt-

planering inom ramprogrammet. Ramprogrammet kan in-

delas i tre grupper av uppgifter:

1 att ta fram och sammanställa individers behov och
önskemål i fråga om förflyttningsmöjligheter, lo-
kaliseringsmönster och miljö

2 att ta fram och sammanställa kunskaper om olika
organisationers behov och önskemål i fråga om kon-
takter och lokalisering

3 att med utgångspunkt från 1 och 2 uppställa och
utvärdera alternativa lösningar för bebyggelse- oCh
trafikstrukturer samt ta fram respektive vidareut-
veckla metoder härför.
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När detgällerrsambandet mellan bebyggelse och trans-

porter pågår arbete även vid arkitektursektionen vid

LTH (Asplund), där man med bl a energibesparing som

grund arbetar med planering av en bandstad baserad på

kollektiva transporter.

Sambandet mellan bebyggelseutspridningen, det Ökade

transportbehovet och energiåtgången uppmärksammas även

i arbeten vid institutionerna för trafikplanering vid

CTH (Gunnarsson) och nationaf? onêmê*W@isu (Andersson),

Tillgänglighetsaspekter tas upp i de redan undem'6.4.2

 

nämnda arbetena rörande boende i glesbygd (Forsström)

och arbetstider och kollektivtrafik (Frånberg) samt

dessutom i arbeten som pågår vid kulturgeografiska

institutionen i Lund (Törnqvist) och vid trafikteknik

LTH (Lindhagen). Det Senare projektet är avsett att

ge kunskaper om olika individgruppers möjligheter och

benägenhet att förflytta sig och därmed utföra aktivi-

teter i olika bebygglesestrukturer. I projektet skall

utvecklas en modell för hur olika individers benägen-

het att besöka olika funktioner varierar med såväl in-

dividbundna faktorer som omgivningsfaktorer.

Vidare pågår arbeten rörande samlokalisering (Bodström),

 

lokaliseringsmönstrets och resandets beroende av bil-

avdrag (Nordström) samt rörande de konflikter som

finns mellan statlig transportplanering och kommunal

fysisk riksplanering (Holm).

Dagens trafikleder tar genom omgivningspåverkan i form

av buller och avgaser allt större områden i anspråk..

Dessutom har de en stark barriäreffekt och påverkar

därigenom tillgängligheten. Dessa problem har ofta

angripits genom dellösningar som haft negativ effekt
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på andra egenskaper i området. Ett arbete vid LTH

(Lindhagen) tar upp samtliga dessa aspekter och syf-

tar till att utarbeta och utvärdera samlösningar av

två eller flera av problemen vägtrafikbuller, säker-

het, barriäreffekter och tillgänglighet. Arbetet

förväntas ge kunskaper som kan bidraga till ett effek-

tivare och bättre markutnyttjande och en bättre miljö

runt större trafikleder.

Även vid trafikplanering CTH pågår arbeten inom miljö-

området. Projektet "Stadstrafikens inverkan på män-

niska och miljö STIMB" (Gunnarsson) tar upp olika

delaspekter på miljön.

I anknytning till detta projekt pågår bl a en modell-

utveckling rörande spridning av bilavgaser för bilav-

gaskommittên (Persson) samt ett arbete rörande barriär-

effekter ?Koräer). 'Trafikanläggningarnas barriäreffek-

ter studeras här inte enbart i traditionellt trafik-

tekniska termer som tidsförluster, omvägar etc, utan

också med beteendevetenskapliga metoder där man söker

kartlägga den subjektiva upplevelsen av effekterna.

604-3 Kelleäzizsrêäikêzêfeåes

Denna huvudgrupp tilldrar sig nu, liksom tidigare,

det största intresset hos trafikforskarna, vilka ju

som tidigare nämnts, huvudsakligen har en teknisk-

naturvetenskaplig bakgrund.

Framför allt systemutveckling, såväl av linjebundna

som beställningsstyrda system, ägans stort utrymme.

Ett arbete med en trafikeringsmodell för busstrafik

i tätort, vilket lett till ett simuleringsprogram
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och teoretisk-statistiSka modeller och skattnings-

metoder går att beskriva busslinjer pågår vid LiU.

Vid Volvo AB pågår arbete med projektet Buss 22, där

 

man tagit fram datogêgêäåäm:§§ilsåväégiåraéêgscm före-

donsplanering och i vilket ett antal variabler som

turtätheter, fordonsstorlekar och antalet fordon

kan varieras.

På VBB arbetar man bl a med det planeringssystem för

kollektiv lokaltrafik (TFD-kommittê) som skall ut-

mynna i en handbok för kommuner och trafikföretag.

Det enda arbete rörande spårbundna system som pågår

 

f n är arbetet vid CTH med spårsystem i Göteborgs-

regionen 1990 (Gunnarsson).

Arbeten med utveckling av beställningsstyrda system

pågår bl a vid Volvo AB, där man tagit fram.ett dato-

riserat ledningsystem för taxi (Taxi 80) samt vid Q-w

*institutiöneñifarTEéglértéknikr*éTH-

Samåkningsprojekt bedrivs både vid Nordplan (Engström)

 

och vid trafikplanering CTH (Gunnarsson).

Standardfrågorna har alltid tilldragit sig stort int-

eresseç;ñör7forskning rörande kollektivtrafik, -iPå

VBB behandlas de i samband med vägvalsfrågor (Bru-

zelius) och på institutionen för trafikteknik,LTbeash

standardfrågorna upp i samband med alternativa centrum-

lösningar :Hör kollektivtrafiksystemet (Lundberg). I

det senare arbetet läggs huvudvikten vid studier av

dels resenärernas tidsuppfattning, dels av den fak-

tiska restiden för resor mellan tätorternas olika de-

lar.
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Preliminära resultat tyder emellertid på att andra

faktorer blir utslagsgivande vid val av centrumlös-,

ning för kollektivtrafiken. Projektet avser att ta

fram en analysmetodik, där även funktioner som gång-

avstånd, väntetid, åktid, bytestid,samverkan och

konflikter med andra trafiksystem samtmiljö- och

säkerhetseffekter ingår.

Ett annat arbete vid LTH sätter standarden i förhållan-

de till olika energisystem (Lippoy) medan man vid Nord-

plan arbetar med att ta fram en standardbeskrivnings-

modell som kan användas i samband med arbete rörande

trafikstandard i glesbygder (Friberg). I detta arbete

byggs standardbegreppet upp av faktorerna tillgänglig-

het, bekvämlighet och säkerhet och man har efter ett

antal attidtyd- Och beteendestudier funnit att till-

gängligheten är den väsentligaste faktorn. Dock har

olika faktorer olika betydelse för olika befolknings-

grupper och vid resor med olika ändamål.

Trafikregleringsfrågor behandlas i ett antal pågående

 

arbeten. Det sedan 1976 pågående arbetet "Trafiksa-

nering" under en TFD-kommittê, berör såväl framkomlig-

het, tillgänglighet, orienteringsmöjligheter, trafik-

säkerhet, trafikmiljö, metoder för konsekvensbeskriv-

ningar, som Samhällsekonomiska bedömningar av trafik-

saneringsåtgärder.

Det likaledes under TED-kommittén lydande projektet

"Tätortstrafik" avser att klassificera gatorna i ett

blandtrafiknät och sammanställa och utvärdera effek-

ter av olika trafikregleringsåtgärder.

Vid LTH pågår ett arbete (Lindhagen) där man avser

att klarlägga hur en trafiksanering påverkar till-
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gängligheten till olika funktioner samt hur förändiäwu

 

ringen av tillgänglighet påverkar besöksfrekvenser,

varutransporter etc.

Arbeten med värderingsmetoder pågår vid företagsekono-

miska institutionerna vid Göteborgs universitet (Ber-

gendal) och vid VBB, Malmö (Bruzelius).

En av orsakerna till att det allt mer ökande transport-

arbetet, beroende bl a på bebyggelseutvecklingen med

allt glesare boende och funktionsspridningc har varit

möjligt,är tillgången på_billig energi.

Under de senaste åren har vi emellertid fått uppleva

åtskilliga prishöjningar på drivmedel och det är inte

otroligt att vi snart kan komma i en bristsituation

på energi och därmed sammanhängande ytterligare pris-

höjningar.

' Medvetandet av detta har gjort att energifrågorna

ägnats stort intresse. EnergieffektiviüEUHlför per-

son- och godstransporter tas upp (Kordi), liksom för-

brukningen i samband med olika bosättningsmönster'LAsp-

lund, Statens Vägverk). Ett arbete sysslar med ranso-

neringsfrågor (Nek, SU) och två sysslar med sparvins-

ter vid trafikregleringrespektive_fhastighetsbegräns-

ning (VTI). i

Informationsfrågor för vägtrafik har tagits upp i ett

projekt (Bång) och en TED-kommitté har tillsatts för

att bearbeta olika problem i samband med information

till allmänheten rörande kollektivtrafiken. Det skall

omfatta såväl information om befintliga resmöjlighe-

ter som upplysningar om väntetider och dylikt vid håll-

platser eller vid telefonförfrågningar. Volvo AB har

i samband med sina projekt Buss 22 och Taxi 80 tagit

fram datoriserade informationssystem.
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6-404 §5929§1§5ê-ê§2§5§§5

Samhällsekonomiska synpunkter på transportsektorn förs

 

fram i ett antal arbeten. En utvärderingsmetodik tas

fram vid VBB (Bruzelius), bilavdragens betydelse ana-

lyseras vid kulturgeografiska institutionen i Göteborg

(Nordström) och olika styrmöjligheter av storstads-

bilismen behandlas vid VTI (Thunberg).

Finansieringsfrågor behandlas i två arbeten. Olika

erfarenheter vad gäller avgiftsfinansiering studeras

vid VBB (Bruzelius). Avsikten är att bearbeta och

analysera utländSka erfarenheter av bl a taxeexperi-

ment, experiment vad gäller servicenivå och olika ty-

per av taxeändringar.

Vid institutionen för trafikplaneringpiKTH pågår ett

arbete (KOLF) rörande kollektivtrafikens finansiering,

vilket syftar till att ta fram ökad kunskap om olika

finansierings- och taxeformers inverkan på såväl indi-

viden, samhället som på trafikföretaget.

6-4-5 ?äêâikgsyssäliag

Två arbeten kan hänföras till detta område, dels arbe-

tet rörande trafikberäkningsmodeller i planeringspro-

cessen (Lundberg), dels arbetet under TED-kommitté

Tätortstrafik I och II. Alternativa trafikförsörj-

ningsplaner skall utarbetats för en skissad långsik-

tig utveckling. Dessa planer skall konsekvensbeskri-

vas och analyseras beträffande sambanden mellan trafik

och miljö.
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7 OMRÅDEN INOM VILKA DET FINNS BEHOV AV YTTER-

LIGARE FORSKNINGSINSATS

I Sverige i dag sker mer än.75 % av Eéêêlêjperson-jr

i1-

Bilismen har stora fördelar genom sin bekvämlighet

och sitt stora oberoende såväl i tid som rum, men den

har samtidigt stora nackdelar genom de immissioner

den medför med bl a buller och avgaser samt de betyw

dande olycksriskerna. Dessutom innebär bilismen

svårigheter för dem i samhället som inte har till-

.gång till bil genom att kollektivtrafiken blir för-

sämrad genom ett vikande passagerarunderlag. Hela

den fysiska utbyggnaden har kommit att anpassas

till bilismens krav.

Intresset för att söka överföra resenärer från indi-

viduella till kollektiva;transportmedel har därför

ökat.

Kunskaperna om kollektivtrafiksystemet och hur det

påverkar människor och bebyggelse är emellertid,

trots den stora uppmärksamhet, som ämnet ängnats un-

der senare år, långt ifrån fullständiga.

Inom flera av de utredningar som gjorts inom trafik-

och kollektivtrafikområdet har man konstaterat att

det föreligger ett stort behov av forskning och ut-

veckling inom kollektivtrafikområdet.

Som en grundläggande j; kunskapen rörande trafik-

området kan man se avsaknaden av kunskap omdet tota-

la transportsystemet. Detta beror bland annat på

att ämnesområdet är så omfattaggdâl och att det



- 67 -^

'därför blivit uppsplittrat så att forskningen

kommit att i huvudsak omfatta relativt snäva om-

råden. En annan bidragande orsak är att även de

institut och organ som sysslar med trafikforskning

har ett relativt snävt och avgränsat ansvarsfält;.

Medvetandet om denna brist har emellertid blivit

allt större vilket syns blåipå de forskningsinsatSer

som gjorts under senare år där bl a även forskning

med social och samhällsvetenskaplig inriktning har

initierats vid traditionellt tekniska forsknings-

institutioner. Som exempel på detta kan nämnas det

vid institutionen för trafikteknik, LTH, framtagna

ramprogrammet rörande sambandet mellan bebyggelse-

struktur och trafiksystem där man avser att i de

olika projekten ta med medarbetare med såväl

ekonomiska som samhällsvetenskapliga och sociala

utbildningar.

Även SOU 1975:47, KOLT påpekar i avsnittet om forsk-

ningsbehov inom kollektivtrafikområdet betydelsen av

att alla aspekter på transportområdet tas med i en

totalbedömning samt att man inom forskningsverksam-

heten klarlägger sannolika förändringar i samhället

som kan medföra ändrade krav på transportsystemet.

Den grundläggande svårigheten för en verkligt bred

tvärvetenskaplig forskning är att det saknas forskar-

tradition.

I en forskning där företrädare för olika vetenskaper

ingår finns en mängd olika paradigm av vilka dock

inget duger som bas för ett brett tvärvetenskapligt

arbete. Ett eller flera nya paradigm måste skapas,

något som troligen kan ske först i samband med det
pågående forskningsarbetet.
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Efter genomgång av det framtagna materialet rörande

avslutad och pågående forskning inom kollektivtra-

fikområdet är det några områden sam vi vill peka på

och som ur vår synpunkt är speciellt intressanta att I

behandla.

l. Attityder och konsumentbeteende i olika ålders-
grupper och hushållsstorlekar i olika geografis-
ka områden.

För att få en övergång från bil- till kollektivtrafik
har man vid upprepade undersökningar funnit attdet

framför allt krävs en klar attitydförändring till \
kollektivtrafiken.

Vilka möjligheter finns att få till stånd en sådan?

Våra attityder beror av våra värderingar som i sin

tur utgör grunden till olika samhällsmål. Värderingarna

är inte i sig något oföränderligt utan de varierar bl a

med ålder, kunskap, samhällssituation, politisk upp-

fattning samt dessutom över tiden.

Vi ser det som angeläget att undersöka konsumentbe-

teendet i ett antal geografiska områden (olika T-

regioner) med beaktande av olika åldersgrupper och

hushållsstorlekar för att kartlägga om rese- och

aktivitetsmönster samt behov, möjligheter och begräns-

ningar varierar mellan dessa. Även frågor rörande

.vilka möjligheter hushållen och de enskilda individerna

har att med den befintliga kollektivtrafikförsörjningen

välja bostadsområde och att nå skolor, arbetsplatser

och serviceinrättningar bör belysas.

Hur reagerar individer och hushåll inför det ökade

fordonsbundna transportbehovet? Vilka grupper kan ej

tillgodogöra sig transportutbudet och vilka typer

av resor kan ej företas med kollektiva transportmedel?
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2. Samordning av det totala transportutbudet i en
region.

En annan fråga som känns angelägen att belysa är hur

all kollektivtrafik i dess Olika former skall samordnas

och administreras. I samband med detta är det också

angeläget att tränga längre in i frågor rörande olika

former av beställningsstyrda system och hur de skall

inordnas i en organisation.

En undersökning av olika former för organisation och

samordning skulle lämpligen kunna genomföras på läns-

nivå.

Dessa samordningsfrågor skulle också kunna föras upp

på en högre nivåtüJJ.ansvarsfördelningen mellan olika

trafikmyndigheter, stat och kommun i samband med en

del planeringsfrâgor. Då skulle man även kunna ta upp

frågor rörande t ex anpassning mellan serviceutbud,

öppettider och transportsystem och samordna dessa.

Även avväganden rörande vad som är bäst, en ny buss-

linje eller en ny butiksetablering, skulle då kunna

diskuteras..

3. Kollektivtrafikförsörjning i glesbebyggda områden.

Frågor rörande kollektivtrafiken i framför allt de stora

men även i de medelstora tätorterna är i dag relativt

väl belysta.

Däremot är inte trafiksituationen i de svenska gles-

bygdsområdena beaktade i lika hög grad. Vi vill i detta

sammanhang peka på det stora problemkomplex som samman-

hänger med dagens förändrade samhällsbyggande. Till-

växten av de stora tätorterna har i stort sett avtagit
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och tendensen i dagens Samhälle är en utflyttning till

mindre samhällen och till rena landsbygden. Bidragande

till detta är en fortgående permanentering av fritidsw

hus.

I en framtida trafiksituation syns det inte otroligt

att krav kommer att uppkomma på en relativt god

kollektiv transportstandard även för dem som är

permanent bosatta utanför de egentliga tätorterna och._

även för de fritidsboende. 'Vad betyder detta för vägm

investeringar, investeringar i hållplatser etc?

Vad betyder utglesningen i redan bebyggda områden för

passagerarunderlag och kostnader per linjekilometer

och vad finns det för möjligheter att styra glesbygds-

bebyggelsen så att den koncentreras kring kollektiv->

trafiklinjerna ochså-att den innebär en förtätning av

redan befintliga agglomerationer?

Är olika typer av kollektivtrafiksystem lämpliga

för områden med olika befolkningstäthet och med

olika förhållanden mellan linjelängd och antal

hållplatser? Bör olika trafiksystem användas vid

olika tider på dygnet eller olika årstider? Sam-

ordningsfrågor blir även här av högsta vikt.

4. Arbets- och miljöförhållanden för anställda inom
kollektivtrafikföretag.

Ännu ett område inom kolletivtrafikforskningen som

känns angeläget att peka på är det som rör de anställda

inom kollektivtrafikföretagen, främst förarna.

När det gäller kostnadsutvecklingen för trafikföre-

tagen med de starkt ökade underskotten är det främst

ökningen av lönekostnaderna för trafikpersonalen,

framför allt förarna, som är orsaken.
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Hur kan verkningarna av de ökade lönekostnaderna

mildras?

I samband med denna fråga bör den anställda personalens

hela situation tas upp till behandling såväl vad gäller
lönefrågor som arbetstider och deltidsanställning. Även

arbetsmiljön vad gäller såväl medicinska som sociala -

sidor bör beaktas I

5. Kollektivtrafikens dygnsvariationer.

I samband med detta ser vi ytterligare ett stort och

viktigt forskningsområde nämligen att försöka göra en

heltäckande beskrivning av kollektivtrafikens dygns-

variationer.

Kollektivtrafikens dygnsvariationer är uppmärksammade

i många arbeten som rör bl a resstandard, framkomlig-

het, prissättning och energiförbrukning, men man

skulle behöva betrakta dessa dygnsvariationer i ett

helhetsperspektiv och söka sammanväga de olika as-

pekterna vad gäller bl a energieffektivitet, fordons-

beläggning, restriktioner, prissättning,arbetstids-_

förskjutning samt samverkan av olika typer av trafik-

system.för att försöka komma fram till en lösning av

hela problemkomplexet.

6. Konsekvenser vid övergång från individuell till
kollektiv persontrafik.

I många sammanhangtas det som självklart att det är

ett önskemål att överföra persontransportarbetet från

individuella till kollektiva persontransportmedel.

Någon heltäckande analys rörande när detta är önsvärt

och vad en sådan övergång innebär i fråga om bespa-
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ringar i investeringar,-energiförbrukning samt för-

bättrad miljö saknas emellertid.

Kollektivtrafikresorna utgör endast en ringa del av

det totala persontransportarbetet. Hur stor del av

de individuella resorna skulle föras över till kolleku

tiva transportmedel för att det skulle medföra effek-

ter vad gäller investeringar 1 vägar och parkerings-

platser?_ Hur påverkas vägslitaget? Vilka fordons-

'storlekar bör användas för att utnyttjandet skall

bli så högt att det ur energisynpunkt lönar sig med

en överföring? Betyder reduktionen av buller från

personbilarna något jämfört med bullret från bussar

och lastbilar?
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4.3 'Priselasticiteter

se 1.2 och 1.4 sid 1 och 2
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BRUZELIUS, N. VBB: Analys av kollektivtrafikanters

Vägval och preferenser till standardkomponenter.
(TFD).

Tidsstudier

FORSSTRÖM, Å. KG, GU: Boende i.glesbygd. Människors
.tidsbundna utnyttjande av bostäder och mark.
(BFR).

FRÃNBERG, E: Arbetstider och kollektivtrafik. (TFD).

Anställda inom kollektivtrafikföretag

VTI: Yrkesförares arbetsmiljö.

Arbets- och inköpsresor

ALDMAN, B: Trafiksäkerhet, CTH: Arbetsresor och färd-
olycksfall. (TFD).

BERGLUND, CO. AIB: Modeller för arbets- och inköps-
resor. (BFR).

FRÅNBERG, E: Arbetstider och kollektivtrafik. (TFD).

Trafiksäkerhet

ALDMAN, B. Trafiksäkerhet, CTH: Arbetsresor och färd-
olycksfall. (TFD).

COLLIANDER, J 8: NETTELBLAD, P.

fiksäkerhet på bussleder i bostadsområden.
Trafikteknik, LTH: Tra-

(BFR) .



HYDEN, g. Trafikteknik, LTH: Säkerheten i tätortsom-
raden dar oskyddade trafikanter dominerar. (TFD).

KULLSTRÖH, G. VBB: Beslutsmetod för trafiksäkerhets-
fragor i tätort. (TFD).

KÄLLSTRÖM, L. Trafikteknik, LTH: Olycksrisker i tät-
ort med speciell inriktning på systemet bebyggel-
se/trafik. Programarbete. (BFR).

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Vidareutveckling av

konflikttekniken för riskbestämning i tätorts-
trafik . (TFD) .

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Oskyddade trafikan-
ters säkerhet i tätorters stamgatusystem. (TFD).

PETERSON, B. VBB: Beslutsmetod för trafiksäkerhete-

frågor i tätort. (TFD).

TED-Kommitté:
EKBLOM, S. SU: Olycksrisker i plankorsningar
mellan väg och järnväg. (TFD).

TFD-Kommittê:
' JOHANSSON, R. UU: Upplevd och verklig olycks-
risk - utveckling av mätmetoder.

TFD-Kommittê:
Calais van Stokkom, UU: Kartläggning av handikap-
pades trafikolyckor.

VTI: Yrkesförares arbetsmiljö.



2 BEBYGGELSEN OCH KOLLEKTIVTRAFIKEN

Lokaliseringsmönster

ANDERSSON, R. Nek, SU: Samband mellan bebyggelse,tmgr-
värmnings- och transportsystem. (BFR).

ASPLUND, A. Arkitektur, LTH: Nystad - energibesparan-

de kollektivtrafikbaserad bandstad. (BFR).

BODSTRÖM, K, LINDSTRÖM, B & LUNDEN, T. KG, SU: Sam-
lokalisering av individens bostad och arbetsplats.
Möjligheter och restriktioner. (BFR).

GUNNARSSON, O. Trafikplanering, KTH:
trafiksystem och energiåtgång.

Stadsstruktur,

HANSSON, A & TEGNER, G. Trafikplanering, KTH: Lokali-
seringsmönster och resandet i tätorter - ett
internationellt samarbetsprojekt. (BFR).

HOLM, P. Regünudplanering, KTH: Kommuner och transport-
planering - studie av konflikter mellan den stat-
liga transportplaneringen och kommunernas fysiska
översiktsplanering. (BFR). «

KARLSSON, R.
fik.

Bygginfo:
(BFR).

Planering och byggande för tra-

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Projektplaneringjxmml
ramprogrammet "Samband mellan bebyggelsestruktur
och trafiksystem". (BFR).

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Trafikmedel och om-

givningsstruktur. Närtrafikmedlens egenskaper
redovisade för samhällsplaneringens behov. (BFR).

LUNDBERG, S. Trafikteknik, LTH: Kollektivtrafiklös-
ningar för medelstora städers centrumområden.
(BFR).

NORDSTRÖM, L: KG, GU: Bebyggelse och bilavdrag. (BFR).

PELLBÃCK, G. Sv Kommunförbundet: Ramprogram. Infor-
mationsbehandling för områdena kommunalteknikcxü1
samhällsplanering. (TFD).



2.2 Tillgänglighet

FORSSTRÖM, Å. KG, GU: Boende i glesbygd. Människors
tidsbundna utnyttjande av bostäder och mark.
(BFR).

FRÅNBERG, E: Arbetstider och kollektivtrafik. (TFD).

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Trafikleders påverkan
i tätort. Inledande studier av samlösningar av-
seende miljö- och tillgänglighetsfaktorer. (BFR).

LINDHAGEN, Gu (Rbafikteknik, LTH: Åtkomlighet till
aktiviteter i tätorter med individer med olika
förflyttningsmöjligheter. (BFR).

TÖRNQVIST, G. LU:KG, Service - arbete- transporter -
studier av hushållens möjligheter. (BFR).

Miljö, allmänt

GUNNARSSON, O. Trafikplanering, CTH: Stadstrafikens
inverkan på människa och miljö. (STIMM).

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Trafikleders omgiv-

ningspåverkan i tätort. Inledande studier av
samlösningar avseende miljö- och tillgänglighets-
faktorer. (BFR).

. Avgaser

Bilavgaser i gatumiljö
(BFR).

HANNO, S. Stockholms kommun:

- modell och modelltest.

Modellutveckling.
(SNV).

PERSON, B. Trafikplanering, CTH:
Arbete för bilavgaskommittên.

Barriäreffekter

KORNER, J. Trafikanläggningars
barriäreffekter.

Trafikplanering, CTH:

(BFR).



3 KOLLEKTIVTRAFIKSYSTEMET

3.1 Persontransporter, allmänt

ERLANDER, S. Matematik, LiU: Planeringsmodeller som
utnyttjar entroPibegreppet samt beräkningsmeto-
der i anslutning till detta.

TFD-Kommittê:

(TFD).

HANSSON, A. Trafikteknik, LTH: Tätortstrafik I.
Analys och planeringsunderlag. (TFD).

HANSSON, A. Trafikteknik, LTH: Tätortstrafik II.
Framtida trafikförsörjning. (TFD).

GUNNARSSON, O.

Linjebundna system

Trafikplanering, CTH: Spårsystem i
Göteborgsregionen 1990.

LUNDBERG, S. Trafikeknik, LTH: Kollektivtrafiklös-
ningar i medelstora tätorters centrumområden.
(BFR).

TFD-Kommittê:
HÖGLUND,

lokaltrafik.

UNIVERSITETET IIJNKÖPING:

trafik i tätort.

VOLVO AB:

ENGSTRÖM & SAHLBERG.
de trans

GUNNARSSON , O .

rativ.

GUNNARSSON, O.
privata

S. VBB: Planeringssystem för kollektiv
(TFD).

Trafikeringsmodell för buss-
(TFD).

Buss 22 / M-buss.

Beställningsstyrda system

Nordplan: Teletrans-telebasera-
porter för samåkning. (TFD).

Trafikplanering, CTH: TransportkooPe-
Minibuss i bostadsområden.

Trafikplanering, CTH:

fordon.

Samåkning i



REGLERTEKNIK, CTH: Datorstödda trafikeringssystem
för taxi.

TFD-Kommittê:
ELMBERG, C. SSL: AnrOpsstyrd busstrafik. (TFD).

VOLVO AB: Taxi 80.

Standard

BRUZELIUS, N & HANSSON, A. VBB: Analys av kollektiv-
trafikens vägval och preferenser till standard-

komponenter. (TFD).

Nordplan: Resstandard i kollektiv gles-

(TFD).

FRIBERG, G.

bygdstrafik.

LIPPOY, R & HANSSON, A. Trafikteknik, LTH: Restandard

och energikonsumtion i olika transportsystem.
(TFD).

Trafikreglering

Planverkets riktlinjer för
(BFR).

KJELLIN, B. K-Konsult:

parkering - effekter under 10 år.

KRAFFT, O. Fek, GU: The effects of traffic regula-

tions on retail units.

LINDHAGEN, G. Trafikteknik, LTH: Trafikledsnät i
tätorter - konsekvenser för trafikanter och bo-

ende av regleringsåtgärder i halvcentrala om-
råden. (BFR).

TED-Kommitté:
HANSSON, A. Trafikteknik, LTH: Tätortstrafik
I OCh II.

HJELMER, A. Härnösand: Trafiksanering. (TFD).

THUNBERG, B.

ortstrafik.

(TFD).

VTI: Energisparpotential i tät-
Sparvinst via trafikregleringar.



Analys-<xü1värderingsmetoder

BERGENDAL, B. Fek, GU: Planering och utvärdering av

kollektiva transportsystem med hjälp av matema-
tiska modeller.

BRUZELIUS, N. VBB: Metodik för bedömning av osäker-
heten i utvärderingsmetoder. (BFR).

BRUZELIUS, N. VBB:
utvärderingsmetodik inom transportsektorn.

Tillämpning av samhällsekonomisk
(BFR) .

Energi och transporter

ASPLUND, H. Arkitektur, LTH: Nystad - energibespa-
rande kollektivtrafikbaserad bandstad. (BFR).

GUNNARSSON, O. Trafikplanering, CTH:
trafiksystem och energiåtgång.

Stadsstruktur,

KORDI, I. KTH: Energieffektiviteten för person- och
godstransporter i Sverige. En jämförande ana-
lys. (TFD).

LIPPOY, R & HANSSON, A. Trafikplanering, LTH: Res-
standard och energikonsumtion i olika transport-

system. (TFD).

NATIONALEKONOMI, SU:
ransonering.

Styrning av bensinutbudet vid
(TFD).

Energiförbrukningen i väg-
vid alternativa framtida bo-
(TFD).

STATENS VÄGVERL/KG, SU:
transportsystemet
sättningsmönster.

TFD Kommitté:

THUNBERG, B.

ortstrafik.
(TFD).

VTI: Energisparpotential i tät-
Sparvinst via trafikregleringar.

THUNBERG, B. VTI: Energisparpotential som funk-
tion av hastighetsbegränsning i landsvägstrafik.

HANSSON, A. Trafikteknik: Tätortstrafik III.

Resstandard och energikonsumtion i olika trans-
portsystem. (TFD).



Information

BÅNG, KL. IVA, TFK:
för vägtrafik..

HJERPE, Å. GU:
(TFD).

Fek,

TFD-Kommittê:
HOLMBERG, B.

om kollektivtrafik.

VOLVO AB:

VOLVO AB: Taxi 80.

Trafikteknik, LTH:

Informations- och reglersystem
(TFD).

Marketing of public transport.

Information

(TFD).

Buss 22 / M-buss.
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EKONOMISKA ASPEKTER

4.1 Samhällsekonomi

BRUZELIUS, N. VBB:

utvärderingsmetodik inom transportsektorn.
Tillämpning av samhällsekonomisk

(BFR).

NORDSTRÖM, L. KG, GU: Bebyggelse och bilavdrag.

THUNBERG, B. VTI:

ning av storstadsbilismen.
Samhällsekonomiskt effektiv styr-

(BFR).

Finansiering

BRUZELIUS,IH: Finansiering av lokal kollektivtrafik:
En sammanställning och analys av olika taxeexperi-
ment och andra åtgärder för att minska kollektiv-
trafikens finansiella underskott. (TFD).

TRAFIKPLANERING, KTH: Kollektivtrafikens finansiering.

KOLF.

AVGIFTSELASTICITETER

BERGLUND, CO. AIB: Hur parkeringsanläggningar utnytt-
jas beror på gångavstånd, p-avgifter och de kol-
lektiva resmöjligheterna. (BFR).

Marknadspåverkan
(TFD).

BJÖRKMAN, B. Trafikplanering, KTH:
genom trafikstimulerande åtgärder.

LINDSTRÖM, J. Fek, GU: Bilägandets kostnader.
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TRAFIKUTVECKLING

5.1 Trafikberäkningar

LUNDBERG, S. UåU: Trafikberäkningsmodeller i pla-
neringsprocessen. (BFR).

TFD-Kommittê:
HANSSON, A. Trafikteknik, LTH:

Analys och planeringsunderlag,
Tätortstrafik I.

(TFD).

HANSSON, A. Trafikteknik, LTH:
Framtida trafikförsörjning.

Tätortstrafik II.
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I förteckningarna använda
förkortningar



AIB

BFR

CTH

DFE

DOE

DOT

DTH

ECMT

EFI

ERU

BTH-Z

GU

HRB

HHS

IRRD

IVA

KG

KTH

LGORU

LTH

LU

LiTH

LiU

NIBR

NIS

NKTF

NTH

Allmänna IngenjörsbyrånAB

Statens Råd för Byggnadsforskning

Chalmers Tekniska Högskola

Delegationen för Energiforskning

Department of Environment

Department of Transportation

Danmarks Tekniske Högskola

European Conference of Ministers of Transport

Ekonomiska Forskningsinstitutet

Expertgruppen för Regional Utredningsverksamhet

Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich

Företagsekonomiska Institutionen

Göteborgs Universitet

Highway Research Board

Handelshögskolan i Stockholm

International Road Research Documentation

Ingenjörsvetenskapsakademin

Kulturgeografiska Institutionen

Kungliga TekniskaHögskolan

Local Government Operational Research Unit

Tekniska Högskolan i Lund

Lunds Universitet

Tekniska Högskolan i Linköping

Linköpings Universitet

Norsk Inatitutt for by- og regionforskning

Nordiska institütet för Samhällsplanering, Nordplan

NemdnäçKommittê for transportökonomisk forskning

Norges Tekniska Högskola



NTIS

NU

Nek

OECD

SBI

SBK,TA

SGI

SNV

SSK

STU

SU

SUC

TFD

TFK

TRB

TRR

TRRL

TYA

TÖI

National Technical InformatiOn Service

Nordisk Utredningsserie

Nationalekonomiska institutionen

Organisation for Economic Co-Operation and Deve-
lopment

Statens Byplaneinstitut

Stadsbyggnadskontoret, Trafikavdelningen

Statens Geotekniska Institut

Statens Naturvårdsverk

Södra Skånes Kommunalförbund

Styrelsen för Teknisk Utveckling

Stockholms Universitet

Sydjysk Universitets Center

Transportforskningsdelegationen

Transportforskningskommissionen

Transportation Research Board

Transportation Research Record

Transport and Road Research Laboratory

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

Transportökonomisk Institut

Uppsala Universitet

Umeå Universitet

Vattenbyggnadsbyrån

Statens Väg- och Trafikinstitut
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