
 

Ro
co

al
kr

25
0-55

2
S4

%

S
o
k

0
©
e
y

e
p

fr
tll

t
t
e

2
te

(
n

-
i

ee
t
t
e

p
F

#
2

3
Sl

et
dvJ

ef
3

Fo
ge

ll
2

i
ä,

-
N..

i
s
t

å
ww

w.
c;

».
w,

s
e
i
t

;
15

Sp
o
r
k

#1då

25
Sx

side 3
shå

t
r
e
k

;
S
e
e
s

P
i

U
d

e
1

S
d
d
a
e

;
i

-
n
f
l

_
u
.

;w
kd

vh
if

G
e
i
w
»

T
ä
t
a
?
»

Sr
l
t

80.
FF
i
k
e
r

 

2

Kl

.
.
n
"

1
.
3
.
1
,

u
g
w
r
å
w
r
h

;
;

#
4
s
i
t
s
e
n

i
f
ä
r

ag
t"

S
2

#
3

y
$

i

kt
:

k
ä
n

£
h

5
ko

la
af

5
2

%
f

Kö
l

3
*

Asc
a
t

>
i

t
Sh

oc
k

e
&

av
t

h
a
g
.

>
NB

.
.
h
.
.
!
n
w
_
n
a
u
u
,
w
.
:

A
S

i
l
s

8
A
S
G

av
..

.
.
t
e
s

$
$

5
5
%

?
.
.
.
»
.
>

K
Ö
R
S

Se F:
3

*
n

%
SA

W

s
i

d

1
T
e
f
e
d

2
0
9

f
s
k
f
o

T
A
X
»

a
r
m
y
.

ww
w

1.
9.
#

o
e

d
e

i
e
e
t
f

L
e
e
n
d
d
e
e

t
t
&

e
r

i
e
e

a
T
f
P

s
t
a
n
7
3

o
s
o
å
o

t
f
e
l
e
e

p
N
r
k
t
s
t

Ko
l

t
e

g
e
a
r
S
d
t
r
e
e

t
t
e
A
e

e
So

k
vn

$
.

L
e
d
m
ä
e

t

f
e
g

s
i
t

o
e
e
L

-
e
s

o
k
d
e
i

e
s

A
k
7

(
A
C
Z
A
C

.
H
.

.
4
4
.
"
k
a
&

?
!

ä
r
ä
r
2
2

#
f
e
t

ä
t
t

o
a

e
t

r
e

t

s
S
-
e

e
-

Aa
ke

r
ör

Läsk
0
0

R
i
o
s

1
5
.
ig

t-
>.

t
1

_
SMT

P
-

k
a

.
?
H
W
s
n
w
ä
W
m
J

Se
e

4
.
5

s
t

et
X

.

o
l
e

al
E
F

L
1

A
tP
a

P
t

hi
tt

'
.
'
-
v
.
"
.
w
v
!

P
o
t

d
i
e

ar
(
H
u
t

.
.
N
u
.
.

4

M
E
i
r
a
.
3

3
.
q
u
Å
O
Q
R
L
A

äe

s
a
r
t
f
t
k

sp
e
s
a

MR
#5E

is
TR
k
t
o
l
i
s

a
r
k

.f
i

mu
ch

.;
5

"p
t
a
l
:

[(
nu

$
l
a

2
&
e

t
f
a

S
S

f
m.

.
MK

J
.

S
e
e

 



 

Nr 266 - 1981
ISSN 0347-6049

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) ' 581 01 Linköping
National Road &Traffic Research Institute ' S-581 01 Linköping ' Sweden

Tätortstrafikforskning med samhälls-
ekonomisk inriktning vid Vl'l

266 Problemanalys och forskningsprogram

av Jan Owen Jansson



1.1

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2

2.3

2.3.1

2.3.2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABSTRACT

GRUNDTANKAR BAKOM FORSKNINGSPRO-
GRAMMET

Bakgrund och övergripande syfte

Försök till precisering av innebörden av "samhälls-
ekonomisk"

Mål

Medel

Identifiering av centrala forskningsproblem

Föreslagen FoU-inriktning

OPTIMAL PRIS- OCH PRODUKTIONSPOLITIK H
FÖR KOLLEKTIVA TRANSPORTTJANSTER I TATORT

Reformpotentialen beträffande prispolitiken
för kollektivtrafiken

Låg priselasticitet

Höga prissättningskostnader

Problem och syfte

Tidigare FoU

Utbudsoptimering

Optimala priser

2.3.2.1 "Peak" och "off-peak"

2.3.2.2Den pris-relevanta kostnaden i den bestämmande

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

3.1

3.2

sektionen under högtrafiktid

Projektets uppläggning

Aktualisering av grundmodellen med hänsyn
till rådande svenska förhållanden

Systemutvidgning

Kollektivtrafikpolitik under villkoret att endast
faktiska Pareto-förändringar må vidtagas.

Vad vill Ni ha, och vad får det kosta?

SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET PÅ
PARKERINGSMARKNADEN

Det "gamla" och det "nya" parkeringsproblemet

Parkeringsmarknaden idag

VTI MEDDELANDE 266

Sid

N
O
O
O
\
U
I
N

11

13

14

15

18

18

19

20

20

24

24

25

26

29

31

31

34



3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.5

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.4

Så borde parkeringsmarknaden fungera

Gatuparkeringens särställning

Tidsbegränsad parkering?

Partialanalytisk karaktäristik av en parkerings-
politik grundad på samhällsekonomiska kriterier

Optimal fördelning av parkering i tiden

Optimal fördelning av parkeringen i rummet

Optimalt pris på gatuparkering

Samhällsekonomiska investeringskriterier

Sammanfattning av forksningsbehovet inom
parkeringsomrâdet

BILTRAFIKENS KOSTNADER OCH STYRMEDELS-
FRÅGAN

Tätortsbilismens externa skadeverkningar

Incitament till utveckling av miljövänligare
individuella transportmedel

Värderingsproblem

Marginella miljökostnader när substitutions-
möjligheter finns

Styrmedelsfrågan

Planerareansatsen till valet av styrmedel

Den ekonomiska ansatsen till valet av styrmedel

Styrmedelskostnaderna

Trafikantkostnaderna av trafik- och parkerings-
reglering

Kostnaderna av att styra biltrafiken genom att
höja kvaliteten för kollektivtrafiken

Effektivitetsförluster av indirekt prissättning
av biltrafik

Direkt prissättning av gatuutrymme för bil-
trafiken - problem och möjligheter

Slutord om Fou-behovet rörande styrning av tät-
ortstrafik

VTI MEDDELANDE 266

36

37

39

40

40

42

45

47

49

55

56

57

58

59

60

61

62

64

64

67

68

71

72



PROGRAM FOR ECONOMIC RESEARCH ON URBAN TRANSPORT

by Jan Owen Jansson

National Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING SWEDEN

ABSTRACT

The basic philosophy of the research program on urban transport started

at the Swedish National Institute for Road and Traffic Research is

presented. A scheme of analysis is outiined by which an inventory is made

of urban transport problems in particular need of economic research. The

analysis is focusing on three different "markets" for transport services:

the market for public transport services, the market for parking space,

and the market for road space for motor traffic. Problems exist to the

extent that the marginal conditions for optimum in these markets are

unfulfilled. The discussion of these markets call attention to a number of

indications that large discrepancies exist between the optimum and the

present situation in each of the three markets.

Projects in progress and planned projects are presented under the program

subtitles of

- Optimal price and production policy for urban public transport
companies

- Towards economic efficiency in markets for parking space

- Social costs of urban motor traffic and the choice of means of

traffic regulation.
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1.1

GRUNDTANKAR BAKOM FORSKNINGSPROGRAMMET

Bakgrund och övergripande syfte

Vad gäller långväga väg- och järnvägstransporter driver man i Sverige en

politik som i stort sett är baserad på samhällsekonomiska effektivitetskri-

terier. Vägverket har under 60- och 70-talet tillämpat en angelägenhets-

bedömning av vägprojekt (DA 121) som går ut på att varje given

vägtransportvolym bör avvecklas till lägsta möjliga kostnad för samhället.

Detta investe ringskriterium har en prispolitisk motsvarighet. Vägkost-

nadsutredningen (SOU 1973:32) och den Trafikpolitiska utredningen (SOU

1975:66 och SOU 1978:31) samt den på dessa utredningar grundade, nya

trafikpolitiken av år 1979 förordrar en prispolitik som leder till att

färdmedelsvalet görs med hänsyn till den samhälleliga marginalkostnader-

 

na. Lågprissatsningen (med "peak-load-pricing") beträffande persontran-

sporter med SJ är det mest uppmärksammade resultatet av den nya

prispolitiken.

När det gäller det lokala transportutbudet däremot, som varje enskild

kommun eller landsting ansvarar för, saknas på deflesta håll ett genom-

tänkt alternativ till nuvarande finansiella eller företagsekonomiska kal-

kyler och prissättningsprinciper . Att behov av ett sådant alternativ finns

torde vara oomtvistligt. Lika lite som vägväsendet är gatuväsendet i

enskilda tätorter lämpat för företagsekonomisk drift, och vad gäller den

lokala kollektivtrafiken har man, med tanke på den höga subventionerings-

grad som har godtagits, svårt att föreställa sig att ett strikt företagseko-

nomiskt bedrivande vore praktisk-politiskt möjligt. Det vore förmodligen

inte heller önskvärt från samhällsekonomisk synpunkt.

Beträffande Stockholmsregionen förordade den omfattande kollektivtra-

fikutredningen från 1975 (LAKU) att ett samhällsekonomiskt synsätt

lägges till grund för SLs verksamhet, vilket också (om i något vaga

ordalag) sanktionerades av landstinget. Det underlag som Stockholms läns

landstings trafikkontor därefter tagit fram för besluten om förortstågens

framtid (Saltsjö-, Lidingö-, Roslags- och Nockebybanorna) har, liksom

styrmedelsutredningen från 1979 ("Trafikpolitiska åtgärder för bättre

innerstadsmiljö"), konkret visat vad det innebär att anlägga samhällseko-

nomiska kriterier för stora trafikpolitiska beslut.
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1.2

1.2.1

Det är angeläget att detta arbete vidareutvecklas och får vidgad tillämp-

ning. Det övergripande syftet med VTIs planerade satsning på samhälls-

ekonomiskt inriktad tätortstrafikforskning är att bidra till detta.

Mycket omfattande forskningsproblem träder i dagen med det vida syftet.

Stora luckor finns i rådande kunskaper om relevanta kostnads- och efter-

frågesamband, och om värderingar av olika kvaliteter hos transporttjänst-

er. Dessutom finns troligen en stor outnyttjad potential för utveckling av

samhällsekonomiskt effektivare (miljövänligare, driftskostnadssnålare,

etc.) fordon och transportsystem. Den första frågan är dock: Vad menas

med ett "samhällsekonomiskt" bedrivande av trafik? Det har tyvärr blivit

så, att uttrycket användes som ett allmänt honnörsord utan preciserad

mening.

Försök till precisering av innebörden av "samhällsekonomisk"

 

Ekonomi är hushållning, och i analogi med innebörden av"företagsekono-

misk" drift, d v 3 sådan hushållning med företagets resurser som är ägnad

att uppfylla företagets mål, innebär ett samhällsekonomiskt bedrivande av

viss verksamhet, sådan hushållning med samhällets resurser som är ägnad

att uppfylla samhällets mål. Denna definition reser två huvudfrågor: Vad

är samhällets mål, och, förutsatt att man kan enas om vad det är, hur ser

det hushållningssystem ut som ger högsta måluppfyllelse?

Mål

Målfrågan är en av de eviga frågorna i den välfärsekonomiska* diskussion-

en. Förhållandevis god enighet råder dock om att det grundliggande

ekonomiska målet är, å ena sidan att nationens totala resurser användes

så att värdet av produktionsresultatet (i vidaste mening) blir så stort som

möjligt, under förutsättning att uppfyllandet av detta mål inte kommer i

 

Välfärdsekonomi" kallas den gren av nationalekonomin som behandlar
frågan hur hushållningen med nationens resurser bör vara för att nationens
medborgare skall uppnå högsta möjliga behovstillfredsställelse.
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konflikt med andra grundläggande mål som att fred bevaras, och, bör man

kanske också förtydliga, under förutsättning att uttömliga naturresurser

inklusive god miljö har åsatts rättvisande knapphetsvärden. Å andra sidan

är fördelningen av produktionsresultatet mellan medborgarna av stor

betydelse för nationens välfärd.

I den välfärdsekonomiska teorin, eller närmare bestämt i en av dess

avläggare som traditionellt brukar kallas "Public Finance", har man menat

sig visa att det i princip är möjligt att föra resursallokeringspolitik i syfte

att maximera den totala nationalprodukten och inkomstfördelningspolitik i

syfte att uppnå en politiskt bestämd "rättvis" fördelning av välfärden,

utan att dessa mål kommer i konflikt*

I en hypotetisk ekonomi som helt bygger på marknadshushållning går det

att föreställa sig hur en sådan separation skulle kunna upprätthållas.

Resursallokeringspolitikens främsta uppgifter skulle i en sådan ekonomi

vara att befrämja konkurrensen i de branscher där tendenser till konkur-

rensbegränsning förekommer, samt att se till att alla till marknadssys-

temet externa effekter internaliseras på lämpligaste sätt. Under förut-

sättning att privata och offentliga företagsledare är på alerten, och ser

till att utbudet matchar efterfrågan, skulle egentligen inte mer behövas

för maximering av nationalprodukten. Inkomstfördelningspolitiken kan

antas syfta till att det totala produktionsresultatet fördelas efter konsum-

tionsbehov snarare än efter produktionsförmåga. Den skulle kunna

bedrivas effektivt med en generell mervärdesskatt på alla marknadsförda

nyttigheter (inklusive fritid, som kunde "beskattas" genom övertidsersätt-

ning), som transfereras i form av obundna bidrag till lågavlönade och till

personer med tung försörjningsbörda så att målet för inkomstfördelningen

satisfieras. Det fina med denna modell är att den utgör ett i hög grad

självreglerande system. Så länge alla "betalar för sig", blir ju varje

förändring av resursallokeringen en s k faktisk Pareto-förbättring: Ingen

förlorar på förändringen och åtminstone några konsumenter ökar sin

välfärd.

 

* Standardverket på området är R A Musgrave: The theory of public
finance. McGraw - Hill Book Co. 1959.
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I den blandekonomi vi lever i är det däremot svårt att föreställa sig hur en

separation mellan resursallokeringspolitik och inkomstfördelningspolitik

skulle kunna upprätthållas i alla sammanhang. Den främsta orsaken till

att det verkar svårt är heltenkelt, att man i praktiken inte kan eller vill

prissätta ett flertal tjänster som produceras i den offentliga sektorn,

respektive sätta priser som täcker fulla kostnaden. När det gäller

tjänster som åtnjutes i olika mängder av olika individer (till skillnad från

exempelvis grundskoleutbildning) tycks det ofrånkomligt att välfärdsför-

delningshänsyn också måste tas vid produktionsbeslut. Det går inte att

undvika problemet genom att ställa kravet på resursallokeringen, att

endast faktiska Pareto-förbättringar må vidtagas. Åtskillig offentlig kon-

sumtion och en avsevärd del av den offentliga investeringsverksamheten -

t ex väglnvesteringar - skulle inte komma till stånd om endast faktiska

Pareto-förbättringar kunde godkännas.

De inom den ekonomiska professionen som sysslar med tillämpning av

välfärdsekonomisk teori såsom Cost/Benefit-analys tycks ganska allmänt

mena att man gott kan rekommendera att, förutom alla faktiska Pareto-

förbättringar också alla potentiella Pareto-förbättringar bör vidtagas, d v

5 det är tillräckligt att den totala betalningsviljan för en utbudsförändring

överstiger den totala kostnaden*. Flera kritiker menar dock att en sådan

konvention är svår att sanktionera från välfärdsekonomisk synpunkt. Ett

rimligt sidovillkor som kan uppställas är att en potentiell Pareto-förbätt-

ring kan rekommenderas endast om den ligger i linje med målet för

inkom stf ördelningspolitiken* * .

Inom transportsektorn är det vidare inte ovanligt att nyttomaximerings-

målet (även när det är modifierat på ovannämnt sätt) kan komma i

konflikt med vad som ganska allmänt uppfattas som enskilda individers

"rättigheter". I den transportpolitiska propositionen från 1979 deklareras

ånyo att varje individ har rätt till en viss minimistandard ifråga om

 

* Se t ex E IJ Mishan: Cost-benefit analysis. Allen år Unwin, 1971.
Budgetrestriktioner på offentlig verksamhet t ex på Vägverkets
investeringar gör det ofta omöjligt att utföra alla potentiella
Pareto-förbättringar och intrikata målkonflikter kan uppstå p g a
att nyttodragarna av olika projekt är olika grupper av människor.

 

** För en klassisk version se I M D Little: A critique of welfare
economics. Oxford University Press. Second edition. 1958.
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1.2.2

transportbehovstillfredsställelse oavsett vad det kostar samhället d v 5

övriga medborgare*. Det innebär att vi (samhället) ibland är beredda att

lägga ner större kostnader för vissa resor än vad de resande själva är

villiga att betala, vilket är ett avsteg från målet att maximera national-

produkten. Även i andra fall kan en liknande målkonfllkt uppstå, exempel-

vis när några individer var och en skulle lida ett förhållandevis stort

miljömässigt avbräck av att en viss väg anlägges, vilket skulle spara några

minuters restid för så många bilister att deras totala betalningsvilja för

vägprojektet ifråga överstiger de skadelidandes kostnader för miljö-

försämringen. I ett sådant fall kan man antingen kräva att de skadelidande

kompenseras till fullo, eller, om detta vore alltför opraktiskt, göra ett

avsteg från maximeringsmålet genom att ålägga restriktionen, att ingen

enskild individ får lida en välfärdsförlust större än A av ett visst projekt

oavsett nyttosidans storlek.

Sammanfattningsvis förefaller målfrågan för transportsystemet i en viss

tätort eller region vara möjlig att hantera på ett acceptabelt sätt, genom

att uppställa ett begränsat antal bivillkor - representerande välfärdsför-

delningshänsyn och vissa rättsprinciper - till problemet att maximera'

skillnaden mellan den totala betalningsviljan för de transporttjänster som

produceras i systemet, och alternativkostnaden för de resurser som krävs

för produktionen.

Frågan är sedan, vilket hushållningssystem - beslutsregler för offentliga

företag och myndigheter, incitamentstruktur vad gäller privata företag

och individer, etc-ger den maximala betalningsviljan för transport-

tjänsterna med iakttagande av de restriktioner man finner för gott att

ålägga?

 

* För en avvikande uppfattning, se P Bohm m fl: Transportpolitiken
och samhällsekonomin. Liber Förlag. Stockholm 1974.
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1.3

Vi vill understryka att vi ser detta som en forskningsfråga. En viss

 

definition av målet ger inte automatiskt svaret på frågan om de lämp-

ligaste medlen. En klar definiton av vad som rimligen kan menas med

"samhällsekonomiskt" när det gäller tätortstrafiken borde kunna vara

gagnelig genom att hyfsa den trafikpolitiska debatten, liksom att det

naturligtvis underlättar en analys av hur en samhällsekonomiskt baserad

trafikpolitik skall se ut, men det torde kräva åtskilligt teoretiskt såväl

som empiriskt forskningsarbete, liksom praktiska erfarenheter av olika

system, innan den frågan kan besvaras mer definitivt.

Meningen är att den frågeställningen skall utgöra en "ständig följeslagare"

i det program för tätortstrafikforskning med samhällsekonomisk inriktning

som här skisseras.

Identifiering av centrala forskningsproblem

 

VTI bedriver redan nu forskning som är relevant för det föreliggande

programmet, främst genom den är 1979 startade kollektivtrafikforskning-

en vid institutet, men också genom att forskningen om trafiksäker-

het - som sedan länge är en av institutets huvuduppgifter - på sistone mer

och mer inriktats mot tätortstrafiken*. Man bör i sammanhanget också

nämna studierna av trafikanternas upplevelser av trafiken, som tack vare

den beteendevetenskapliga förstärkningen av institutets kompetens kunnat

bedri vas under senare år**.

Den satsning som VTI nu planerar avser ett antal helt centrala frågor som

uppställer sig om samhällsekonomisk effektivitet får bli ledstjärna också

(för den lokala transportpolitiken. Första etappen i forskningsprogrammet,

som utförts med benäget stöd från BFR, har utgjorts av problemidenti-

* För en närmare redogörelse för VTIs pågående och planerade forsk-
ning hänvisas till VTIs Ramprogram 1981-85.

** Hur ser t ex relationen mellan upplevd tillgänglighet och hållplats-
täthet och/eller turtäthet ut? Vilka faktorer påverkar den upplevda
tillgängligheten? Varje individ handlar efter sin upplevelse, vilken i
och för sig är relaterad till objektivt mätbara trafiksystemkaraktä-
ristika - men inte nödvändigtvis linjärt. Kunskap om den subjektiva
dimensionen krävs för att på ett insiktsfullt sätt kunna påverka
beteendet.
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fieringen. Den finns redovisad i en skrift betitlad "Styrning av tätortstra-

fik. En problemanalys från samhällsekonomisk synpunkt". (VTI Meddelan-

de nr 205).

Problemidentifieringen har tagit som utgångspunkt att måluppfyllelse på

tätortstrafikområdet kräver att man bör söka maximera en objektfunktion

för trafiksystemet. Denna objektfunktion skall i princip inkludera alla

individers nettonytta (mätt som betalningsvilja) av olika trafiksystem.

Med tanke på det stora antalet variabler som är relevanta, liksom alla

komplicerade samband på nyttosidan såväl som på kostnadssidan, är det i

och för sig uppenbart att det ifrågavarande optimeringsproblemet ställer

övermänskliga krav på trafikplaneraren. En motsvarande iterativ ansats

är att göra nytto/kostnadskalkyler för ett antal alternativa trafiksitua-

itoner Tl, T2, ...Ti...Tn*. För att kunna välja ut det alternativ som ger

den garanterat högsta nettonyttan måste ett myckt stort - i princip i det

närmaste oändligt stort - antal alternativ räknas igenom.

För att identifiera problem på ett meningsfullt sätt är tankemodellen

dock tjänlig. Man kan "gå bakvägen" så att säga, genom att härleda

generella optimumvillkor. Det är en ofantligt mycket mindre krävande

 

uppgift att i allmänna termer ange villkoren för att ett optimum

föreligger, än att explicit ange optimumlösningen. Poängen är sedan att

det är förhållandevis enkelt att konstatera huruvida optimumvillkoren är

uppfyllda eller inte i en rådande situation.** Om optimumvillkoren skulle

visa sig vara uppfyllda, ja då existerar inga resursallokeringsproblem

enligt vårt sätt att se saken. Den rådande situationen är optimal. I den

mer sannolika situationen där ett flertal avvikelser från optimumvillkoren

kan konstateras, är det således möjligt att identifiera problem på ett

meningsfullt sätt. Det är också möjligt att grovt rangordna problemen

med hänsyn till "gravhet" genom att undersöka avvikelsernas relativa

storlek.

 

* En sådan ansats valdes i Nordkoltprojektet, där dock endast tre
alternativa trafiksituationer jämfördes. Se "Trafik i nordisk tätort".
NUA 1978:14-16.

** Framställningen är måhända överförenklad. Notoriska problem
rörande t ex lokala optima och diskontinuerliga funktionssamband
tas inte upp för att inte diskussionen av generella välfärdsekono-
miska frågor skall bli alltför lång.
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När det sedan gäller att anvisa erforderliga trafikpolitiska åtgärder i ett

läge, där det har konstaterats att vissa Optimumvillkor inte är uppfyllda,

är det i regel inte praktiskt möjligt att med någon större säkerhet ange

annat än riktningen av en påkallad parameterförändring. Om man har

ambitionen att också ange exakt hur mycket en viss handlingsparameter

bör förändras, möter man samma stora svårigheter som påtalades ovan,

d v 5 problemet blir detsamma som att söka en explicit optimumlösning

för utformningen av trafiksystemet. Det är, sagt inom parantes, orealis-

tiskt att tro att man någonsin skulle kunna uppnå optimum. Det är dock

möjligt att säga om man går i rätt riktning. Även om det är praktiskt

taget omöjligt att förutsäga hur optimumläget exakt ser ut, är det möjligt

att konstatera, huruvida olika trafikpolitiska åtgärder gör att man närmar

sig eller fjärmar sig från optimum.

Föreslagen FoU-inriktning

 

Resultatet av den ovannämnda problemanalysen av tätortstrafiken har på

följande sida sammanfattats som en "projektkatalog" i form av en matris

bestående av tre rader och fyra kolumner. Tätortstrafiken är ett mycket

komplicerat system, i synnerhet om man förutsätter en tidssikt inom

vilken bebyggelsestrukturen är variabel. För forskningsplaneringen är

frågan då, hur systemet bör brytas ner i komponenter så att en god

arbetsfördelning uppnås i forskningen (liksom i förvaltningen), d v 5 så att

specialisering blir möjlig utan att man förlorar helheten ur sikte? Den

ekonomiska. analysen behandlar transportsystemet som bestående av en

rad delmarknader - i bokstavlig eller mer bildlig mening - som var och en

lämpar sig för partialanalys enligt gängse, beprövad metodik. De fyra

kolumnerna i matrisen på nästa sida utgörs av de transporttjänstmarkna-

der som är av störst trafikpolitiskt intresse. De tre raderna representerar

efterfrågan och utbudet på marknaderna, samt de trafikpolitiska åtgärder

som kan komma ifråga. Trafikpolitik tar den konkreta formen av

"styrning" av olika slag (inklusive underlåtenhet att styra)_av marknads-

 

m. Då staten/landstinget/kommunen själv tillhandahåller tjänsterna

ifråga är styrningen av antingen investeringspolitisk eller drift-och pris-

politisk natur. Då privata företag eller trafikanterna själva är transport-

producenter kan förekommande styråtgärder sammanfattas som regle-

ringspolitik.
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Det övergripande syftet med det föreliggande programmet är som nämnts

att förbättra underlaget för trafikpolitiska beslut. För att de normativa

trafikpolitiska frågeställningarna skall kunna belysas allsidigt är flera rent

positiva forskningsuppgifter, som återfinns i första och andra raden,

nödvändiga komplement. I de följande tre avsnitten presenteras forsk-

ningprogrammet mer i detalj med avseende på tre centrala tätortstrafik-

politiska frågeställningar:

- Hur bör kollektivtrafiken bedrivas, prissättas och finansieras för
uppfyllande av samhällsekonomiska Optimumvillkor?

 

- Hur skall samhällsekonomisk effektivitet uppnås på parkerinsmark-
naden?

- Hur skall biltrafikens miljökostnader beräknas och den därav moti-
verade styrningen av trafiken åstadkommas?
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PÅBÖRJADE OCH PLANERADE DELPROJEKI I VTI:8 PROGRAM FÖR SAMHÄLLSEKONOMISKI INRIKIAD TÄIORISTRAFIKFORSKNING
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Skuggningens innebörd:

 

Etagg 1- redan igångsatta projekt eller projekt vars igångsättande är
beslutad - mörkt skuggade fält,

Etagg 2 - projekt som vi planerar att ta i tu med under de närmaste tre

åren - ljust skuggade fält,

 

Etage 3 - naturliga fortsättningsprojekt till ovanstående (som vi hoppas

kunna utföra i en inte alltför avlägsen framtid) -__Åvita fält.
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OPTIMAL PRIS- OCH PRODUKTIONSPOLITIK FÖR KOLLEKTIVA

TRANSPORTTJÃNSTER I TÄTORT

Välfärdsekonomisk teori ger allmänt formulerade handlingsregler för pris-

sättning av varor och tjänster såväl som produktion och investeringar, då

samhällets bästa - snarare än den företagsekonomiska lönsamheten - är

 

ledstjärna för verksamheten ifråga.

Teoretisk precisering och operationalisering för praktisk tillämpning inom

olika transportgrenar av den allmänna teorin för optimal prissättning

återstår dock till stor del. Man har kommit längst i förstnämnda

strävanden vad gäller väg- och gatutjänster, d v 3 teorin för Optimal

prissättning av väg-och gatutjänster är väl utvecklad. Tack vare vägkost-

nadsutredningens och den Trafikpolitiska utredningens arbete (Vägtra-

fiken - kostnader och avgifter SOU 1973:32, och Trafikpolitik - kostnads-

ansvar och avgifter SOU 1978:31) gäller det också i Sverige. Den

praktiska betydelsen av de teoretiska framstegen liksom de betydande

empiriska insatserna på vägområdet är dock ganska begränsad, helt enkelt

därför att det faktiska uttaget av avgifter för väg- och gatutjänster

hittills skett i stort sett enbart medelst den i tiden och rummet

odifferentierade frivmedels- och fordonsbeskattningen*.

Reformpotentialen beträffande prispolitiken för kollektivtrafiken

En större potential för reformering av prissättningen i samhällsekonomisk

anda föreligger beträffande kollektiva transporttjänster, för vilka specifi-

ka priser i mer gängse mening ju uttages, och där praktiska möjligheter

finns att (om så önskas) differentiera priserna såväl med avseende på var

(mellan vilka stationer/hållplatser) och när en viss resa görs. När det

gäller prispolitiken för långväga järnvägsresor utfördes något av en

pionjärinsats av den ovannämnda Trafikpolitiska utredningen, dels genom

att uredningen överhuvud taget gav sig på prissättningsfrågorna för 53

från en samhällsekonomisk utgångspunkt, och dels för att man snabbt

lyckades erhålla bred politisk förankring för utredningens förslag.

 

* Kilometerskatten för lastbilar och bussar är ju också oberoende av
var och när vägutnyttjandet sker.
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Ett mått på reformpotentialen inom detta område är att, trots att det

empiriska underlaget för utredningens analys var närmast obefintligt med

följden att mycket schablonartade antaganden om grundläggande kost-

nads-och efterfrågeförhållanden måste göras, det ändå var möjlight att ge

rekommendationer som har resulterat i en viktig prispolitisk innovation

- SJs lågprissatsning i kombination med "peak-load-pricing"*.

Stora forskningsuppgifter återstår förvisso vad gäller prispolitik för lång-

väga persontransporter från samhällsekonomiska synpunkt. Även om gläd-

jande framsteg har gjorts, måste man ändå beteckna kunskaperna om

efterfrågan och de prisrelevanta kostnaderna som mycket ofullständiga.

Det här föreslagna forskningsprojektet avser dock ett transportområde

som är nästan jungfrulig mark när det gäller applicering av samhällseko-

nomiska kriterier för prispolitiken - kollektivtrafik i tätorter.

Man bör kanske ändå ställa frågan, om reformpotentialen kan vara lika

stor vad gäller prispolitiken för kollektivtrafiken i tätorter som fö?

kollektivtrafiken mellan tätorter? Två relativt välgrundade allmänna

föreställningar skulle kunna tala emot det.

I. Priselasticiteten är generellt låg för efterfrågan på kollektiva tran-

sporter i tätort.

2. Kostnaderna för själva upptagande av priser för trafikföretaget

såväl som trafikanterna i form av fördröjning och besvär av en mer

differentierad prissättning är relativt höga**.

Båda dessa synpunkter är högst beaktansvärda, men en nyansering av

bilden är dock nödvändig för att undvika en alltför schablonmässig

inställning till prispolitiken beträffande kollektivtrafiken i tätort.

 

* Det har rapporterats att personresorna med järnväg som följd därav
ökat med 25 % utan försämring av 535 finansiella resultat.
Samhällsekonomiskt innebär det att en mycket betydande vinst har
gjorts.

** Dessa kostnader är säkert minst lika höga absolut sett för t ex 53,
men i förhållande till de totala kostnaderna eller intäkterna är en
differentierad prisstruktur mycket mindre kostnadskrävande när det
gäller långväga transporter.
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Låg priselasticitet

 

Den förment låga priselasticiteten är väl belagd endast beträffande

relativt begränsade prisförändringar. Vidare har man funnit att priselas-

ticiten under lågtrafik inte är lika låg som under högtrafiktid. Slutligen

råder osäkerhet om hur effekten blir på efterfrågan på längre sikt - när

resvanorna har helt anpassats till relativa prisförändringar för alternativa

transportmedel. Den sistnämnda synpunkten är särskilt beaktansvärd i ett

"dynamiskt perspektiv". De flesta tätorter är fortfarande stadda im

s_ig tillväxt. Det innebär att den genomsnittliga reskostnaden är kontinu-

erligt stigande både ifråga om tid och övriga reskostnader. För den

långsiktiga bebyggelseplaneringen vore det olyckligtom föreställningen

att pendlingsresandet är helt oelastisk med avseende på reskostnaden

etableras. I så fall saknas ju allokeringsmässiga motiv att ta sig an frågan

om kollektivtrafiktaxors avståndsberoende. Det tror jag inte är en giltig

ståndpunkt. I det följande kommer denna fråga att diskuteras närmare.

Även om det vore sant att priselasticiteten är generellt låg för kollektiv-

trafik i tätort saknar en prispolitisk diskussion därför inte intresse. Det

är visserligen sant att den realekonomiska (d v 5 resursallokeringsmässiga)

betydelsen av vilka priser som sätts i så fall är liten. De finansiella

konsekvenserna och inkomstfördelningseffekterna av olika prispolitiska al-

ternativ är däremot väl värda att belysa och diskutera. Det finansiella

läget är som bekant kärvt för de flesta kollektivtrafikföretag, och den

rådande subventioneringen är betungande för skattebetalarna. När man

talar om den förment låga priselasticiteten för kollektiva resor, är det

oftast prissänkningar man har i tankarna. Ett vanligt argument är ju, att

det är ingen idé att sänka priserna för kollektiva resor, för det kommer

att föranleda mycket få bilister att börja resa kollektivt, och den

viktigaste konsekvensen kommer att bli en ytterligare, stor försämring av

det finansiella läget för kollektivtrafikföretagen. Omvänt borde då gälla

att, om en kraftig prishöjning företas, endast ett litet bortfall av

trafikanter kommer att ske, och en stor förbättring av det finansiella

läget kommer att inträffa. I så fall vore onekligen en högprislinje ett

beaktansvärt prispolitiskt alternativ, med tanke på det rådande höga

skattetrycket, behovet att minska de offentliga utgifterna, o 5 v. Många

tycks dock tvivla på att en kraftig prishöjning får en till en prissänkning
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direkt omvänd effekt, och avråder från en högprislinje för kollektivtrafik-

en menande att det skulle öka bilåkandet alltför mycket, och minska

subventioneringsbehovet endast i ringa grad. Är det sant att priselastici-

teten "neråt" och "uppåt" skiljer sig åt mer avsevärt beträffande efter-

frågan på kollektiva transporter?

Höga prissättningskostnader

 

Det är generellt riktigt, att då värdet av den vara/ varor eller tjänst/ tjäns-

ter som omsättes per transaktion är relativt lågt, så bör en långtgående

förenkling av prisstrukturen eftersträvas. Allokeringsvinsten av att

mycket troget återspegla kostnadsstrukturen minskar i stort sett i takt

med transaktionsvärdet, och mer betydande kostnader för prissättningen

kan svårligen rättfärdigas från allokeringssynpunkt för tjänster som att

åka hiss, eller rulltrappa, nyttja en offentlig toalett, 0 s v. Beträffande

lokal kollektivtrafik betyder det att olika schabloner som ett enhetligt

biljettpris, noll-taxa, enhetliga periodkort, 0 s v har mycket som talar för

sig jämfört med gångna tiders rika biljettflora-liksom slopandet av

kontrollkrävande "favörer" som gratis övergång till annan linje eller

returresa som sker inom en timme.

Å andra sidan är det ingalunda på förhand gi_\Le_t från samhällsekonomisk

synpunkt, att prissättningen bör vara mycket schablonartad, eller att en

viss schablon är självklart överlägsen andra schabloner. Analytiskt bör

man gå så tillväga, att man först tar fram den optimala prisstrukturen

med bortseende från de kostnader som själva prissättningen drar med sig.

Därefter prövar man olika avsteg från den "optimala" strukturen, som

förefaller beaktansvärda ur förenklingssynpunkt, å ena sidan med avseen-

de på allokeringsförlusterna av att de pris-relevanta kostnaderna inte

troget återspeglas, och å andra sidan med avseende på möjliga besparingar

av prissättningskostnader. Man bör naturligtvis slutligen välja det alter-

nativ där skillnaden mellan den senare vinsten och den förra förlusten är

så stor som möjligt, och, som sagt, det går inte att på förhand säga vilken

prisstruktur som representerar ett slutligt Optimum.

Det bör kanske också tilläggas att frågan om den optimala prisnivån är i

huvudsak oberoende av det faktum att prissättningskostnaderna för en

långtgående differentiering av priserna är relativt höga.
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Problem och syfte

 

Även om man på ansvarigt håll gärna låter påskina att samhällsekono-

miska hänsyn tages tillfullo vid bedrivande av kollektivtrafik, är det nog

mest fråga om "munnens bekännelse" till förmodat höga principer. Om

man uppställer vägplaneringen, som den bedrivits under de 10-15 senaste

åren av Vägverket som jämförelsenorm vad gäller explicit nytto/kostnads-

tänkande, är det väl endast SL som (tack vare Trafikkontorets arbete) är

på väg att åstadkomma något liknande inom kollektivtrafikplaneringen. En

viktig orsak till detta är säkert att målfrågan för kollektivtrafikföretagen

är långt ifrån avgjord. Många busstrafikföretag har en gång varit privata,

vinstgivande företag. Under lång tid har dock dessa företag hållits under

armarna medelst kraftiga subventioner. De flesta företagen ägs av

respektive kommun eller landsting, och har haft att å ena sidan verka "i

samhällets intresse" eller i enlighet med något liknande, lösligt formulerat

mål, och å andra sidan att varje år uppfylla en av kommunen bestämd

budgetrestriktion. Följden har blivit, att man befinner sig i ett "kriterie-

löst" tillstånd,någonstans i gränsmarkerna mellan företagekonomi och ren

samhällsekonomi, vilket inte varit befrämjande för utveckling av plane-

ringsmetoder som Cost/Benefit-Analys (CBA). Inrättandet av länshuvud-

män för kollektivtrafiken och den därigenom åstadkomna samordningen

ändrar inte automatiskt på det förhållandet, men man kanske kan hoppas

på att klimatet för nytänkande blir gynnsammare. Det har visserligen

förekommit då och då sedan rätt länge (alltsedan "Victoria Line"-

kalkylen* i början av 1960-talet) när det gäller enstaka, mycket stora

investeringar inom kollektivtrafiken att en för bedömning av ett visst

projekt tillsatt exportgrupp tillämpat CBA. Såvitt jag vet finns dock inget

kollektivtrafikföretag som rutinmässigt (i likhet med Vägverket) använder

sig av den metodiken i planeringen av linjenätet och driften av trafiken.

En utveckling i den riktningen är kanske på väg. Något slag av förändring

ligger i luften. Med tanke på den numera mycket höga subventionerings-

graden för kollektivtrafikföretagen framstår ett rent företagsekonomiskt

 

* C D Foster år M E Beesley: Estimating the social benefite of
constructing on underground railway in London. Journal of the
Royal Statistical Society Series A, 126, 1963.
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synsätt som alltmer irrelevant. Frågan är dock, vilket mål kan vara ett

praktiskt tillämpligt alternativ till ett rent företagsekonomiskt mål (som i

praktiken ofta är reducerat till det allt överskuggande kravet på att klara

årets budget)?*

Det problemkomplex som vi ämnar tackla i föreliggande del av forsknings-

programmet kan sammanfattas i frågan, om hur en samhällsekonomiskt

optimal prispolitik för kollektiva transporter i tätortsområden ser ut. Som

redogjorts för i föregående kapitel kan "optimal" från samhällsekonomiskt

synpunkt ges olika innebörd i huvudsak enligt följande två alternativ.

(a) Antingen kan Optimal politik likställas med åtgärder som leder till
maximering av nettonyttan uttryckt i betalningsvilja-NN-maxi-
mering för korthets skull- oavsett vilka som får nytta av, och vilka
som bär kostnaderna för åtgärderna ifråga. Ett annat vanligt sätt
att uttrycka samma sak är, att "alla potentiella Pareto-förbättring-
ar bör vidtagas".

(b) En alternativ ståndpunkt, som kanske har bredare välfärdsekonomisk
sanktion är att "alla faktiska Pareto-förbättringar bör vidtagas,
samt de återstående potentiella Pareto-förbättringar som medför en
realinkomstomfördelning som ligger i linje med målet för inkomst-
fördelningspolitiken".

När det gäller prispolitik är (under vissa vanligen gjorda antaganden)

övergång till marginalkostnadsprissättning det enda rätta, om en målfor-

mulering enligt (a) har valts. Med den alternativa målformuleringen (b)

kan ibland högst betydande avsteg från marginalkostnadsprissättning be-

höva göras. Det är omöjligt att förutsäga något generellt giltigt om när,

var, och hur dessa avsteg bör göras, utan man får behandla varje särskilt

fall utifrån dess specifika förutsättningar.

Gängse teori bl a med avseende på prissättning av vägtjänster betonar att

prissättningsproblemet är en fråga om optimering av utnyttjandet av en

given kapacitet, vilket kan och bör behandlas separat från investerings-

problemet, d v 5 frågan om hur stor kapaciteten bör väljas. Detta synsätt

 

* Målfrågor sysselsätter kollektivtrafikplanerare inom trafikföretagen
såväl som i landsting- och kommunstyrelsernas kanslier i
ökandegrad. Ett bra exempel på de stora svårigheter man möter är
det målsättningsarbete som pågår inom Göteborgs Spårvägar. Under
åren 1980 och 1981 har man där slitit med frågan: Vad är, och
framför allt, vad bör målet för GSs verksamhet vara?
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är inte tillämpligt när det gäller busstransporttjänster. Kapaciteten

utgörs i detta fall av fordonsflottan i systemet, och antalet fordon måste

antas vara en variabel på den tidssikt som är relevant för beslut om

prisändringar. Därav följer att prispolitik och produktionspolitik inte kan

separeras beträffande tjänster producerade av transportfordon (till skill-

nad från transportinfrastruktur). Beslut om insatsen av transportkapaci-

tet och om priserna på detransporttjänster som därmed kan utbjudas bör

ske samtidigt. Av denna anledning har det aktuella projektet benämnts

"Optimal pris- och produktionspolitik för kollektiva tranpsporttjänster"

även om prispolitiken är det huvudsakliga studieobjektet.

Projektet kan ses om en naturlig fortsättning på visst arbete som

presenterats i min doktorsavhandling* I kapitel 5 ("A simple bus line

model for the optimization of service frequency and bus size") och kapitel

6 ("The level and structure of optimal bus fares") i avhandlingen har jag

utvecklat en modell av en busslinje i syfte att analysera frågor om pris

och kvalitet på busstransporttjänster. I kapitel 5 diskuteras hur storleken

på bussarna och turtätheten på linjen bör vara från samhällsekonomisk

synpunkt vid olika trafikunderlag under förutsättning att taxenivân är

variabel, men väl att en viss budgetrestriktion är gällande. I kapitel 6

beräknas de priser som krävs för maximering av nettonyttan för samhället

utan hänsyn till någon budgetrestriktion. Busslinjemodellen kommer att

utgöra grunden för den modellutveckling som planeras i det här föreslagna

projektet, och en kort sammanfattning av de ovannämnda tvâ avhandlings-

kapitlen följer i nästa avsnitt.

 

* J 0 Jansson: Transport system optimization and pricing. EFI 1980.
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Tidigare FoU

 

Som tidigare nämnts finns praktiskt taget ingenting gjort tidigare när det

gäller samhällsekonomisk prispolitik för kollektiva transporttjänster i tät-

orter. Däremot har åtskilligt gjorts på forskningsplanet, som har relevans

för problemet att uppnå samhällsekonomisk effektivitet i produktionen av

kollektivtrafik. (På tillämpningsplanet har dock som nämnts det sam-

hällsekonomiska synsättet haft relativt liten genomslagskraft inom kollek-

tivtrafiksektorn jämfört med t ex vägsektorn).

Utbudsoptimering

 

Vissa "moderna" konsultföretag som ägnar sig åt kollektivtrafikplanering

försöker utveckla gångbara planeringsmetoder som alternativ till de tradi-

tionella företagsekonomiska metoderna. Minimering av summan av trafik-

företagets och trafikanternas kostnader för en som given antagen total

trafikvolym är ett alternativ. I Sverige har VBB och AB Volvo Transport-

system utfört ett omfattande utvecklingsarbete rörande bl a optimering

av linjenätsutformning och turtäthet. Man arbetar med en intressant

målformulering, som går ut på att maximera antalet trafikanter i

systemet under dels en budgetrestriktion, och dels en restriktion med

avseende på den lägsta godtagbara transportstandarden (högsta väntetiden

vid någon hållplats).* Av förklarliga skäl har prispolitiken hållits utanför

modellutvecklingsarbetet; taxenivån liksom taxestrukturen har betraktats

som given. I en mer förutsättningslös samhällsekonomisk analys av

kollektivtrafiken bör naturligtvis prispolitiken diskuteras parallellt med

produktionspolitiken. I min ovannämnda avhandling försökte jag göra det.

Jag fann att prispolitiken kan lämpligen föras in i analysen i två steg. För

att diskutera utformningen av busslinjer på ett samhällsekonomiskt

meningsfullt sätt, är det tillräckligt att släppa antagandet om en given

taxa. Däremot sätter antagandet om en viss budgetrestriktion ingen

* Se Dick Hasselström: Public transportation planning - a mathema-
tical programming approach. Doktoravhandling framlagd vid före-
tagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet 1981. En
snarlik målformulering har prövats i London Transport med moti-
veringen att den utgör en operationell approximation till "social
surplus maximization".
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hämsko på analysen. Den samhällsekonomiskt effektiva faktorinsatsen för

varje output (utbud) av kollektiva transporttjänster är oberoende av

förekomsten av budgetrestriktioner.

Med en enkel optimeringsmodell av en busslinje kan det göras troligt att

totalkostnadsminimum uppnås vid radikalt annorlunda utformade buss-

linjer än vad som är typiskt i dag.* Först och främst tycks existerande

busstorlekar vara i största laget. Med mindre bussar erfordras förstås ett

större antal bussar för att maxtimmens kapacitetskrav skall mötas; en

reducering av busstorleken innebär en motsvarande ökning av turtätheten

under högtrafiktid. Det kan vidare göras troligt att det under vitt skilda

förhållanden är inoptimalt att väsentligt minska turtätheten under lågtra-

fiktid, trots att efterfrågan per timme är bara omkring hälften av

efterfrågan per timme under högtrafiktid. Merkostnaderna i form av ökad

väntetid för resenärerna under lågtrafiktid av att dra in en buss tycks i

allmähet vara högre än bortfallskostnaden för trafikföretaget.

Dessa slutsatser är naturligtvis avhängiga av antagna tidsvärden för

resenärernas restid och väntetid vid hållplatserna. Jag har räknar lågt

jämfört med vad som framkommit i ekonometriska studier av färd-

medelsval . Åtskilliga studier av tidsvärdering har gjorts på sistone men

det finns fortfarande många frågetecken. Trafikanternas tidsvärdering är

en strategisk fråga i synnerhet i diskussionen om samhällsekonomiskt

bedrivande avkollektivtrafiken. Denna fråga kommer att tas upp inom

forskningsprogrammet i samband med behandlingen av efterfrågemodell-

er för persontransporter.

Optimala priser

Frågan om optimal prispolitik diskuterades i min avhandling enbart utifrån

målet att nettonyttan bör maximeras utan hänsyn till inkomstfördelnings-

effekter. Med det antagandet blev resultatet av modellanalysen att den

existerande taxenivån men framför allt taxestrukturen avviker väsentligt

från optimum (d v 5 från vad som skulle krävas för NN-maximering).

 

* Se också (förutom ovannämnda avhandling) följande artikel: 3 O
Jansson: "A simple bus line model for optimization of service
frequency and bus size." Journal of Transport Economics and
Policy. Jan, 1980.
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2.3.2.1"Peak" och "off-peak"

Den kanske mest iögonenfallande avvikelsen från en Optimal busstaxa är

att det för närvarande kostar lika mycket att färdas under högtrafiktid

som under lågtrafiktid. Om ingen budgetrestriktion förelåg, borde den

avvikelsen rättas till inte genom att höja priset under högtrafiktid, utan

genom en kraftig sänkning av lågtrafikpriset. Under lågtrafiktid är den

pris-relevanta kostnaden så pass låg att det från ren resursallokeringssyn-

punkt står och väger mellan att erbjuda transporttjänsterna gratis, eller

att ta ut en närmast nominell avgift - motsvarande ett månadskort giltigt

endast under lågtrafik som kostar 10-20 kr.

Även rumsligt föreligger en liknande "peak/off-peak" struktur. Under

högtrafik är den pris-relevanta kostnaden mer avsevärd endast för resor

vilka passerar den s k bestämmande sektionen, som brukar omfatta några

få hållplatser en bit ut från centrum (vad gäller radiella linjer) i den mest

belastade riktningen.

I detta sammanhang är det intressant att notera att i flera amerikanska

städer har "off-peak fare-free" demonstrationsprojekt genomförts. I

Albany, N.Y., Denver Colo, och Trenton, NJ. har under ett år bussresor

varit gratis under lågtrafiktid. Huvudavsikten har varit långsiktig "sales

promotion" i den meningen att efter gratisåret har de gamla priserna

återinförts i hopp om att en viss del av de nyvunna trafikanterna skall

stanna kvar. I Trenton ledde noll-taxan under lågtrafiktid till 50 % ökning

av lågtrafiken och 10 0/o total trafikökning. När sedan noll-taxan upphörde

och ett biljettpris på 40 cent infördes jämfört med 15 cent före

gratisåret, återgick trafikvolymen till den ursprungliga nivån. Ingen

minskning inträffande trots det mycket högre priset.

2.3.2.2 Den prisrelevanta kostnaden i den bestämmande sektionen under högtra-

 

E9531?

Det optimala priset under högtrafiktid torde inte avvika i så hög grad från

den nu rådande taxenivån. Med ett i grunden mycket enkelt resonemang

kan storleksordningen på det optimala högtrafikpriset inringas relativt

snävt. Den stora stötestenen i tidigare diskussioner-bland ekonomer
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såväl som icke-ekonomer - av samhällsekonomiskt baserad prissättning av

kollektiva transporttjänster har alltid varit att relevansen av trafikanter-

nas egna kostnader för prissättningen missuppfattats eller helt glömts

bort. Det teoretiskt mest fullödiga försöket att besvara frågan hur en

optimal busstaxa skall bestämmas som gjorts, anses numera allmänt vara

det som är redovisat i en artikel från 1975 av Ralph Turvey och Herbert

Mohring benämnd "Optimal bus fares"*. Det är en tillämpning av den

allmänna principen för kortsiktig marginalkostnadsprissättning. Turvey öc

Mohring definierar "kort sikt" genom att anta att det totala antalet

busstimmar som kan utnyttjas på en viss busslinje är givet. På så sätt

kommer det Optimala priset enbart att bestå av två kostnadskomponenter

som båda bärs av trafikanterna själva, nämligen (1) den ytterligare

"kökostnad" som en ökning av beläggningsgraden kan leda till, och (2) den

fördröjning för passagerarna på bussen som varje ytterligare av- och

påstigning ger upphov till.

De empiriska problemen kommer emellertid visa sig vara mycket stora,

när det gäller att tillämpa denna teori. Posten (1) är den viktigaste men

representerar också den mest svårberäknade typen av kostnad. Dessutom

är den ifrågavarande marginalkostnadsfunktionen starkt stigande när

kapacitetsgränsen börjar närma sig, vilket innebär att beräkningsresulta-

tet blir mycket känsligt för den observerade kapacitetsutnyttjandegraden.

Med tanke på att efterfrågan har ett betydande stokastiskt element,

kommer kortsiktig marginalkostnadsprissättning av busstransporter att

vara svår att tillämpa i praktiken.

Enligt min åsikt är en formulering av teorin för optimal prissättning på

medellång sikt mer ändamålsenlig när det gäller busstransporter- inte

därför att resultatet kommer att bli annorlunda, utan därför att en

operationalisering av teorin väsentligt underlättas.

Genom att uppfatta bussflottans storlek som variabel slipper man ifrån

beräkningsproblemen med kö- och fördröjningskostnaderna, och den pris-

relevanta kostnaden kan formuleras så enkelt som: "Kostnaden per passa-

gerare av en marginell buss". Det måste dock observeras att denna

 

* Ralph Turvey år Herbert Mohring: Optimal bus fares. Journal of
Transport Exonomics and Policy, Sept., 1975.
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kostnad består av två komponenter - en "självklar" kostnad för busstrafik-

företaget, och en mindre uppenbar kostnadsbesparing för trafikanterna.

Följande uttryck representerar den pris-relevanta kostnaden per passa-

gerare som under högtrafiktid passerar den "bestämmande sektionen" på

den ifrågavarande busslinjen:

A - B
PC ' oc 4) S

PC = pris-relevant kostnad

A = merkostnad för busstrafikföretaget per ytterligare insatt buss

B = total besparing av väntetidskostnader för de ursprungliga trafi-
kanterna som resultat av ytterligare en buss på linjen i fråga

5 = busstorlek mätt som det maximala antalet passagerare som bussen
rymmer

oc = högsta acceptabla beläggningsgrad i den "bestämmande sektionen"

(1) = antalet turer som varje buss i genomsnitt hinner med under
högtrafiktid varje dag

Under de plausibla förutsättningarna att (i) busskostnaden A kan beskrivas

av det linjära sambandet a+bS (där a och b är konstanter), och (2) den

genomsnittliga väntetiden för trafikanterna på hållplatserna är lika med

halva turintervallet, erhålles följande attraktivt enkla uttryck för den

pris-relevanta kostnaden:

b

OMP
PC:

 

Det är inte lika lätt att ge ett entydigt värde för PC i kronor och ören,

eftersom kan vara antingen 2 eller CH, och även kan tänkas variera

något. Det är dock intressant och värt att notera, att den pris-relevanta

kostnaden PC är beroende av ett ändock mycket begränsat antal para-

metervärden. Busslinjens sträckning, hållplatsavstånd, trafikvolym, vär-

deringen av restid och väntetid, 0 v 3 spelar ingen roll för värdet på PC.

* P g a att den kapacitetsbestämmande högtrafiktiden f n är ganska
kort, kan man förmoda att är normalt endast lika med två - en
tur under rusningstid på morgonen och en tur under eftermiddagsrus-
ningen. Efter införandet av "peak-load pricing" är det dock
möjligt,att en sådan nedpressning och utvidgning av trafiktopparna
sker, att får värdet fyra, eller kanske ett ännu högre värde.
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En grov uppskattning avb/ för svenska förhållanden under år 1980* ger

som resultat ett biljettpris per resa på 3 kr eller 6 kr beroende på om

är 4 eller 2.

Det kan nämnas att värdet på (liksom värdet på ) spelar ingen roll för

kostnadstäckningsgraden, d v 5 för förhållandet mellan de totala biljettin-

täkterna och de totala kostnaderna för busstrafikbolaget. Om antalet

bussar på den ifrågavarande linjen under högtrafiktid är N, så är de totala

busskostnaderna lika med aN + bSN. De totala intäkterna under högtra-

fiktid erhålles genom att multiplicera ovanstående värde för PC med det

totala passagerarflödet i den bestämmande sektionen, vilket är detsamma

som antalet bussar som passerar den bestämmande sektionen under

högtrafiktid N multiplicerat med beläggningen per buss S:

b
Ci (b :bSN

 

Totalintäkterna = ad) SN

De totala intäkterna kommer således att täcka endast de totala "busstor-

leksberoende" kostnaderna för busstrafikföretaget.

Andelen bS/a+bS är uppenbarligen stigande allteftersom busstorleken

ökar. Det absolut högsta rimliga värde som denna andel kan anta

understiger 1/2. Detta maxvärde motsvarar ett värde på S omkring 120

passagerare**. För den vanligare busstorleken 60 passagerare blir kost-

nadstäckningsgraden 1/3, och för minibussar under 30 passagerare under-

stiger kostnadstäckningsgraden 1/4.

Eftersom busstorleken bör vara positivt korrelerad till trafikunderlaget på

linjen ifråga är en slutsats således, att ehuru det optimala priset är

oberoende av trafikunderlaget, så kommer det finansiella underskottet per

 

* Den ursprungliga estimeringen av sambandet A = a+bS bygger på 7
år gamla data som dessutom gäller brittiska förhållanden.

** Det finns en ekonomisk övre gräns för busstorleken, nämligen det
värde på 5, som om det överskrides resulterar i en total kostnadsök-
ning, även under den extrema förutsättningen att turtätheten redan
är så stor att väntetiderna för passagerarna vid hållplatserna är
negligerbara. Det som i ett sådant läge ändå sätter en övre gräns för
den optimala busstorleken är den totala fördröjning som varje av-
och påstigning åsamkar busspassagerarna.
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passagerare att vara större på linjer med litet trafikunderlag än pålinjer

med stort trafikunderlag. Huvudslutsatsen är dock att på alla linjer som

utformas med NN-maximering som mål, kommer ett mycket betydande

underskott att uppstå.

Projektets uppläggning

 

Den ovan beskrivna modellen skall vidareutvecklas på i huvudsak fyra

olika sätt.

(1) Modellen måste "försvenskas" och uppdateras såväl vad gäller vissa
viktiga kostnadsamband som olika parametervärden och å-priser.

 

(2) En systemutvidgning skall utföras från en busslinje med given
sträckning och givet trafikunderlag till ett busslinjenät i en ytmäs-

sigt växande tätort.

 

(3) Inkomstfördelningsaspekterna på frågan om optimal pris- och produ-
ktionspolitik skall behandlas mer fullständigt bl a genom att upp-
ställa villkoret att endast faktiska Pareto-förbättringar av kollek-
tivtrafiksystemet får vidtagas.

 

(4) I ett system där det är möjligt och önskvärt att nyttodragarna
betalar kostnaderna öppnas nya möjligheter till utveckling av tek-
niken för marknadsundersökningar. Behandlingen av denna från
övriga frågor något artskilda frågeställning kommer inte att kunna
bli fullständig inom ramen för detta projekt, utan är att betrakta
som ett "planprojekt".

  

Dessa fyra moment i forskningsarbetet diskuteras mer utförligt i det

föüande.

Aktualisering av grundmodellen med hänsyn till rådande svenska förhåll-

 

Modellen måste försvenskas och moderniseras vad gäller parametervärden

och vissa kostnadsamband av strategisk betydelse. Förutom produktions-

funktionen som tar formen av det kapacitetskrav som ställs av maxtim-

mestrafiken, är byggstenarna i modellen, å ena sidan trafikföretagets

marginalkostnader för bussrundor på olika rutter under olika tider (i första

hand på dygnet, och i andra hand i veckan och under året), och å

andrasidan trafikanternas marginalnytta av ytterligare bussar i systemet i
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form av minskad väntetid och/eller gångtid till och från hållplatsen

(beroende på om kapacitetstillskottet ger en ökning av turtätheten,

linjetätheten, eller båda).* Som nämnts är trafikanternas värdering av

sådan tidsåtgång av stor betydelse för utformningen av transportsystemet

(men märkligt nog inte för prissättningen då målet är NN-maximering).

Vad beträffar trafikföretagets kostnader är personalkostnadsstrukturen av

avgörande betydelse. Med "strukturen" menas i detta sammanhang på

vilket sätt och till vilken kostnad personalinsatsen kan ökas eller minskas

under olika tider på dygnet. Personalkostnadsstrukturen i några svenska

busstrafikföretag bör specialstuderas inom ramen för det föreliggande

projektet. Vid sidan av trafikpersonalens kostnader är "overhead"-kostna-

derna en stor post (hur man än definierar dessa kostnader), och det råder

osäkerhet om, huruvida dessa kostnader är att betrakta som fasta eller på

lång sikt rörliga kostnader, och i så fall med avseende på vilken output. En

nyansering av overhead-kostnadsbilden är viktig att åstadkomma, och vi

ämnar ägna speciellt studium även av dessa kostnader.

Systemutvidgning

 

Systemanalytiskt bör grundmodellen - en busslinjemodell med given sträc-

kning-utvecklas i två avseenden. Dels skall den byggas ut till en

fullständig linjen_ä_t_smodell täckande en given tätort, så att den rumsliga

(med avseende på olika linjer i ett system) kostnads- och prisstrukturen

för ett busstrafikföretag skall kunna analyseras jämte den tidsmässiga

strukturen, och dels skall förutsättningen att varje enskild linje är av

given längd släppas.

Beträffande busstaxors struktur är frågan om avståndsberoendet en spe-

ciellt "het potatis". Är det rimligt att det skall kosta en spottstyver att

resa kollektivt oavsett resans längd, så länge man håller sig inom

periodkortens giltighetsområde? Det frågar sig många som tror att

detta(liksom reskostnadsavdragen) på sikt kommer att leda till inoptimalt

utspridda tätorter.

 

* En förutsättning är att en ökning av efterfrågan möts av en direkt
pr0porti0nell kapacitetsökning, så att beläggningsgraden hålls kons-
tant och några pris-relevanta trängselkostnader ej uppstår.
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En trolig hypotes är att allteftersom en viss tätort expanderar ytmässigt,

så blir det finansiella läget för busstrafikföretaget sämre och sämre vid

oförändrat realpris per resa. Den successiva utsträckningen av busslinjer-

na till nya uppväxande förortsomrâden torde leda till såväl en förlängning

av resavstånden som till en sänkning av den genomsnittliga beläggnings-

graden.

Är denna utveckling opåverkbar med trafikpolitiska medel? Eller snarare,

_b_ö_i: man söka moderera denna utveckling genom att ändra på kollektivtra-

fiktaxans struktur i riktning mot ett starkare avståndsberoende?

En modell av enbusslinje som förlängs allteftersom tätorten ifråga växer

ger kanske ett annat resultat vad gäller förhållandet mellan de pris-

relevanta kostnaderna för resor av olika längd än en modell av en linje

med given sträckning. Vissa preliminära resultat tyder på att så kan vara

fallet, men det är för tidigt att yttra sig mer bestämt om den saken.

En radikalt annorlunda syn på denna fråga får man emellertid, om man

ställer kravet att endast faktiska snarare än potentiella Pareto-förbätt-

ringar av kollektivtrafiksystemet får vidtagas.

Kollektivtrafikpolitik under villkoret att endast faktiska Pareto-föränd-

 

ringar må vidtagas

Subventioneringen av den lokala kollektivtrafiken håller på att bli en allt

tyngre börda för skattebetalarna. Mot den bakgrunden är vissa, (förmod-

ligen robusta) resultat av busslinjemodellen för optimal prisslättning högst

"problematiska":

Lågtrafiknivån för busstaxorna i våra tätorter tycks vara alldeles för hög

för uppfyllandet av villkoren för NN-maximering. Om noll-taxa skulle

införas under lågtrafiktid, och nuvarande biljetter och periodkort endast

skulle krävas under högtrafiktid, skulle totalintäkterna för trafikföretagen

minska till ungefär hälften. Det är ett grovt mått på skärpan i konflikten

mellan resursallokeringseffektivitet och full kostnadstäckning. Om man

sedan dessutom skulle vilja utnyttja prispolitiken avseende kollektiva

transporttjänster som styrmedel för biltrafiken skärpes denna konflikt

ytterligare.
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I det rådande, kärva ekonomiska klimatet måste man räkna med att stat

och kommuner anse sig inte ha råd att öka subventioneringen av kollektiv-

trafiken. Det är också relevant, att, som tidigare påpekats, från strikt

välfärdsekonomisk synpunkt en potentiell Pareto-förbättring kan oreser-

verat sanktioneras endast om den bidrar till en önskad realinkomstomför-

delning. För det följande resonemanget kan man göra en grov tudelning av

kollektivtrafiksystem i större tätorter i dels ett innerstadslinjenät och

dels förortslinjer, som naturligtvis ofta är rena förlängningar av inner-

stadslinjer. Vad beträffar det förra systemet kan man väl förmoda, att

subventioner i syfte att hålla det intakt har delvis varit ett led i

inkomstsfördelningspolitiken. Däremot förefaller det högst tveksamt, om

realinkomstförstärkningar till de som bosätter sig i villasamhällena i

tätorternas expansionsområden ligger i linje med målet för inkomsfördel-

ningspolitiken. Vad gäller finansieringen av förändringar i kollektivtrafik-

systemet innebärande en systemutvidgning, kan den alternativa välfärds-

ekonomiska principen få den konkreta tillämpningen, att man ordnar det

så att de resenärer som drar nytta av en viss linjes förlängning också

finansierar densamma. Om det skulle ske helt genom förhöjda biljettpris-

er för resor till ytterområdena, kan man förmoda att en högst avsevärd

avvikelse uppåt från den pris-relevanta kostnaden skulle föreligga - ånyo

ett utslag för den starka inneboende konflikten mellan resursallokerings-

och inkomstfördelningshänsyn när det gäller transportinvesteringar. Andra

finansieringssätt är dock tänkbara. Förutom en biljett motsvarande den

pris-relevanta kostnaden (som ofta kan förmodas vara nästan lika med

noll) kan man kräva att de resenärer som utnyttjar förlängningen av linje

X till det nya bostadsområdet "Gröna lunden" också är innehavare av ett

särskilt periodkort, som kan bli ganska dyrt om trafikunderlaget inte är så

stort. För dem som bor i Gröna lunden och normalt inte disponerar bil,

ligger dock säkerligen betalningsviljan på en relativt hög nivå. Problemen

är (1) att bilinnehavare som bor i Gröna lunden, och (2) tillfälliga besökare

till området ifråga kan befaras känna sig utestängda från att någonsin

använda bussen som transportmedel. Kompletterad med möjligheten att

lösa enstaka dyrare biljetter och klippkort kan en "two-part tariff" av

ovannämnt slag vara ett intressant alternativ när det gäller finansiering

av utvidgningar av kollektivtrafiksystemet. Ett tredje alternativ kan vara

att inkludera kostnaden för en förlängning av en busslinje till ett nytt

bostadsområde i den totala exploateringskostnaden och sålunda låta de

nya fastighetsägarna i expansionsområdena till en viss tätort bekosta
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utvidgningen av tätortens kollektivtrafiksystem. Ett fjärde alternativ

slutligen kan vara att genom särskild fastighetsbeskattning eller beskatt-

ning av realisationsvinster vid fastighetförsäljning finansiera transportin-

vesteringarna ifråga.*

Det sistnämnda alternativet är ju det "klassiska" sättet i den ekonomiska

teorin att få nyttodragarna av produktion av vissa kollektiva varor att

utan allokeringsförlust ta sitt kostnadsansvar.

En allokeringsaspekt på frågan om finansiering av utvidgningar av kollek-

tivtrafiksystemet, som förtjänar att nämnas, är att transportlösningar av

s k paratransit-karaktär** blir allt vanligare här liksom på många håll

utomlands beträffande pendeltrafiken mellan bostadsområden i tätorterna

och stadens centrum eller på annat håll belägna stora arbetsplatser.

Särskilt livskraftiga varianter bl a i USA är "subscription buses", d v 5

abonnerade direktbussar, och "bus-pools", d v 5 bussar för samåkning där

man antingen turas om att köra, eller kompenserar en eller två av pool-

medlemmarna för att vara chaufför. De i sammanhanget relevanta aspek-

terna på dessa transpportlösningar är å ena sidan att de är självbärande,

och å andra sidan att marginalkostnaden för att ta in ytterligare en

medlem är betydligt lägre än den för självfinansiering nödvändiga med-

lemsavgiften. En väsentlig "allokeringsstörning" kan således uppstå om

självfinansierad paratransit har att konkurrerar med starkt subventionera-

de koventionella busslinjer. Om de boende liksom de som funderar på att

bosätta sig i Gröna lunden vet med sig att de, om de inte redan har en

busslinje, förr eller senare kommer att få en busslinje praktiskt taget

gratis, så är förstås marknaden för para-transit betydligt mindre än den

kunde vara. Om kommunala busstrafikföretag hade möjlighet (frihet) att

differentiera sin prissättning efter kostnaderna för erbjudna transport-

tjänster, är det naturligtvis fullt tänkbart-och kanske mest ratio-

nellt-att initiativen till olika okonventionella kollektiva transportlös-

ningaar (liksom till nya mer konventionella linjer) i första hand kommer

 

*Jämför A A Walters: The economics of road user charges. World
Band Occ. Paper No.5. 1968.

** D v 3 mellanting mellan vanlig privatbil och linje- och tidtabell-
bundna bussar.
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från företaget som upprätthåller den ordinarie linjetrafiken. Det faktum

att praktiskt taget alla nya åtaganden - nya linjer, fler turer på existeran-

de linjer, etc.- med nuvarande prispolitik kommer att ytterligare för-

sämra det finansiella läget för trafikföretaget ifråga är ju knappast

befrämjande för innovationer inom kollektivtrafiken.

Vad vill Ni ha, och vad får det kosta?

 

En annan aspekt på frågan, om man bör kräva att förändringar i kollektiv-

trafiksystemet skall vara faktiska eller endast potentiella Pareto-förbätt-

ringar, är att tekniken att utföra marknadsundersökningar skulle kunna

utvecklas väsentligt, om det blev legitimt att på ett meningsfullt (rimligt

differentierat) sätt utkräva kostnadsansvaret av nyttodragarna. "Market

research" är en underutvecklad konst hos kollektivtrafikföretagen. Forsk-

ningen på området har mest sysslat med mycket generella efterfrågemo-

deller "Modal- split" förutsägelser,till exempel, gäller normalt hela trafik-

systemet. Transportefterfrågan är å andra sidan höggradigt relationesspe-

cifik, vilket talar för att precisionen i prognoser och elasitcitetsberäk-

ningar skulle kunna förbättras avsevärt om man hade möjlighet att

speicalundersöka varje särskild relation. Man kan ju i rummet avgränsa

"trafikunderlaget" för en viss linje ganska snävt, eller med andra ord, i

den totala befolkningen kan man ganska väl urskilja den mycket begränsa-

de grupp av individer som kan ha något mer betydande intresse av en viss

busslinje. Potentialen för direktkontakt mellan säljare och köpare är

ovanligt stor, när det gäller lokal busstrafik. Säljaren av transporttjänster

borde i mycket större utsträckning än för närvarande helt enkelt kunna

fråga individuella köpare vad de vill ha. En sådan direkt teknik för

markandsundersökningar har emellertid mycket stora begränsningar, om

inte "förhandlingssituationen" är sådan att köparna måste räkna med att

de skall betala för de tjänster de efterfrågar (uttrycker betalningsvilja för

vid intervjuer) snarare än att få dem gratis.

Det förefaller som en viktig uppgift för forskningen, att undersöka poten-

tialen för direkt marknadsundersökningsteknik vad gäller framför allt

lokal kollektivtransport. Om man kan visa att stora vinster kan göras i

form av ökad precision vid efterfrågeestimering - eller naturligtvis mot-
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satsen-vore det viktig kunskap att ta hänsyn till i diskussionen om

målfrågan, d v 5 huruvida man bör kräva att alla förändringar i kollektiv-

trafiksystemet skall vara faktiska Pareto-förbättringar.
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SAMHÄLLSEKONOMISK EFFEKTIVITET PÅ PARKERINGSMARKNADEN

På biltrafikområdet förefaller den största reformpotentialen att av prak-

tisk-politiska skäl finnas inom parkeringspolitiken. Vi har därför jämställt

detta problemområde med de i debatten väsentligt mer uppmärksammade

frågorna rörande själva biltrafiken i tätorter. Den stora potentialen för

reformering av parkeringspolitiken är systemanalytiskt sett att finna dels

inom parkeringsmarknaden som sådan, och dels genom de möjligheter man

har att påverka biltrafikmarknaden via parkeringsmarknaden. Motsvaran-

de FoU-behov kan sammanfattas i följande två frågor, varav den första

tas upp till utförlig diskussion i föreliggande avsnitt, medan den senare

berörs i det följande avsnittet om biltrafikens kostnader och styrmedels-

frågan.

- Vilka parkeringspolitiska åtgärder krävs för att en minimering av
samhällets totalkostnader för en viss parkeringsvolym skall uppnås?

- Hur ser den optimala parkeringsavgiftspolitiken ut under den specifika
förutsättningen att färdavgifter skall uttas vid parkering?

Det "gamla" och det "nya" parkeringSproblemet

 

I våra städer vars kärnor ju med få undantag tillkommit långt före

bilåldern blev det snabbt ökande behovet av parkeringSplatser det kanske

mest akuta problemet orsakat av bilismens genombrott under 1950-talet.

Den är 1960 tillsatta parkeringsutredningen slog fast i inledningskapitlet

av sitt slutbetänkande att "Parkeringsfrågans existens gör sig framför allt

märkbar som en brist på bilplatser ..... Genom tidsbegränsning och

avgiftsbeläggning söker man råda bot för de mest akuta svårigheterna".*

På längre sikt framstod dock huvudproblemet för parkeringskommittén

som att skapa institutionella förutsättningar för att parkeringsutrymme

tillskapas i takt med bilismens expansion. Två huvudskäl mot att lösa

parkeringsproblemet genom utökad gatuparkering, som parkeringskommit-

tén anförde var att "väsentliga miljövärden går förlorade", samt trafik-

svårigheter på grund av att gatornas kapacitet blir otillräcklig för den

 

* Parkering. Betänkande avgivet av Parkeringskommittén.
SOU 1968:18, sid 16.
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rörliga trafiken. Kommittén gick så långt som att säga "att gator och

vägar i första hand skall tillgodose den rörliga trafiken och i princip vara

reserverade för denna. Det kan visserligen endast bli fråga om att

successivt förverkliga denna målsättning, men det bör vara angeläget att

utvecklingen styrs mot tomtmarkeringSparkering"*.

Det kan nämnas att den nu så omhuldade boendeparkeringsfrågan inte

visades särskild uppmärksamhet. Som exempel på den dåvarande synen på

denna fråga kan anföras följande retoriska fråga av medlemmen i Parke-

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

piano på gatan utanför sitt hus".

Som bekant har under 1970-talet en betydande opinionsomsvängning skett

beträffande tätortsbilismen. För en majoritet (?) av politiker och

allmänhet framstår nu parkeringSpolitikens främsta uppgift -åtminstone

vad gäller de största städerna - som att åstadkomma en begränsning av

biltrafiken. Med någon överdrift kan sägas, att det största problemet är

nu att det finns för många parkeringsplatser, som - det bör tilläggas -

ligger utanför kommunens kontroll. En kluvenhet i målsättningen kan

dock skönjas. Å ena sidan önskar man fortsätta på den gamla vägen och

skapa fler parkeringSplatser på icke-gatumark för att avlasta gatorna, och

å andra sidan vill man begränsa de totala parkeringsmöjligheterna för att

begränsa den rörliga biltrafiken. I det av Stadsbyggnadskontoret i

Göteborg utarbetade parkeringsprogrammet för den centrala staden heter

det att "Byggnadsnämndens beslut i juni 1978 rörande kommunikationspro-

grammet innebär att parkeringsprogrammets syfte skall vara att minska

den enskilda biltrafiken i centrala staden samt att restriktionerna i första

hand skall gälla de sysselsattas parkering och i andra hand de besökandes.

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

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

Stockholms innerstad som i skrivande stund är på remiss sägs inledningsvis

att trafikpolitiken syftar till att dämpa biltrafiken i känsliga områden,

 

* Parkering, op cit sid 440.

** Göteborgs kommun. Stadsbyggnadskontoret. Trafikplaneavdel-
ningen. Parkeringsprogram för centrala staden. Del 1. Huvudprinci-
per. Inriktning på lång sikt. Januari 1979.
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samt att "Parkeringen utgör detviktigaste styrmedlet som kommunen för

närvarande förfogar över för att genomföra trafikpolitiken". Underrubri-

ken "Mål för parkeringsplaneringen" sägs längre fram att målen "är att

medverka till att förbättra boendemiljön, öka trafiksäkerheten, minska

bilpendlingen, och underlätta boendeparkeringen. På mycket lång sikt

skall all långtidsparkering ske på tomtmark medan gatumarken reserveras

för rörlig trafik och korttidsparkering"*.

Precis som pris- och produktionspolitiken för kollektivtrafiken är således

parkeringspolitiken i storstäderna numera mest uppmärksammad i sam-

band med frågan om styrning av biltrafiken.

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

De rymmer många viktiga och intressanta delproblem vid sidan av

styrmedelsproblematiken. Som framgått av de ovan redovisade resultaten

från Nord-koltprojektet kommer kapital- och driftkostnaderna för parke-

ringsanläggningar att vara en mycket större post än motvarande kostnader

för själva gatunätet i händelse av en fortsatt expansion av bilismen i

mindre och medelstora tätorter. Det bekräftar det allmänna intrycket att

för trafikplanerare i dessa tätorter är trafikproblemen nästan liktydiga

med parkeringsproblemen.

Vore bilresor och bilparkeringar fullständigt komplementära tjänster,

funnes ingen anledning att analytiskt särbehandla dessa två led. Så är

emellertid inte fallet. Ser man på ett visst område i en tätort, är alltid

en viss del av biltrafiken genomfartstrafik, och parkeringar kan ha mycket

olika varaktighet (liksom bilresor kan vara av mycket olika längd). Allra

viktigast är kanske dock att parkeringen kan ta flera olika former såsom

utomhusparkering på gator eller tomter, och inomhusparkering i garage

eller P-hus.

 

* Kommunstyrelsens planeringsberedning: Parkeringsplan för Stockholms
innerstad. Februari 1979.
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I idealtillståndet bör optimumvillkoren vara uppfyllda såväl på parkerings-

marknaden som på biltrafikmarknaden. I detta avsnitt skall vi analysera

parkeringsmarknaden och parkeringspolitiken enbart med hänsyn till först-

nämnda villkor under förutsättningen att biltrafikpolitiken förs på så sätt

att man också påbiltrafikmarknaden befinner sig i optimum. Det faktum

att parkeringspolitiken i praktiken är och kommer framöver att användas

som ett styrmedel också för biltrafiken i många tätorter ändrar inte det

förhållandet, att det är viktigt att studera hur en samhällsekonomiskt

effektiv parkeringsmarknad skulle se ut, liksom vilka parkeringSpolitiska

åtgärder som skulle krävas för att uppnå ett sådant läge.

Parkeringsmarknaden i dag

 

Utnyttjande av parkeringsplatser är en nyttighet av samma karaktär som

t ex utnyttjandet av hotellrum eller lagerlokaler, med det viktiga tillägget

dock, att när detgäller gatuparkeringen är s k externa effekter av stor

betydelse. Som senare kommer att ytterligare understrykas är kunskap

om de externa kostnaderna av på gatumark parkerade fordon i form av

nedsatt framkomlighet för den rörliga trafiken, eventuellt ökad olycks-

risk, samt miljöolägenheter av strategisk betydelse för utformningen av

en samhällsekonomiskt effektiv parkeringspolitik.

Dagens parkeringsmarknad ser väsentlig annorlunda ut än det "ideal" som

skall tecknas i nästa avsnitt. En mer inträngande analys av dagens

parkeringsmarknad kräver en långtgående disaggregering av utbudet såväl

som efterfrågan.

Vad beträffar typen av parkeringsanläggning/anordning är det vanligt att

särskilja följande kategorier:

0 gatuparkering

o tomtmarkSparkering

o gårdsparkering

0 P-däck

o P-hus

o garage
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En annan viktig indelning av det totala utbudet av parkeringSplatser

baseras på företagsformen för drivandet av parkeringsrörelse. Tre former

av *parkeringsrörelse förekommer i de allra flesta större städer.

o Privatägd eller kommunalägd "kommersiell" parkeringsrörelse där av-
gifterna i stort sett sätts för att ge så god avkastning som möljigt på
investerat kaptial.

o Kommunal gatuparkering där avgifterna sätts i syfte att bidra till
"trafikens ändamålsenliga ordnande" (ett syfte som dock i praktiken
tycks tolkas ganska olika på olika håll)*. Gratisparkering på gatumark
är ett ytterlighetsfall av denna form av parkeringsrörelse.

o Privat, icke marknadsförd parkering. Man kan här skilja på sådana
privata parkeringsplatser som frivilligt undanhålles den allmänna mark-
naden, och sådana privata parkeringsplatser som man inte har rätt att
bjuda ut.

De typer av parkeringsanläggningar som drivs kommersiellt är huvudsak-

ligen P-husen och tomtmarksparkeringen, medan det privata parkeringsut-

budet omfattar gårds- och P-däcksparkeringen samt med vissa undantag

garagen. En principiellt viktig fråga är hur man skall behandla den

privata parkeringen, d v 5 de parkeringsplatser som inte utbjuds på mark-

naden, och den motsvarande parkeringsvolymen i en parkeringspolitisk

diskussion? Närmare bestämt är frågan, om denna sektor helt bör hållas

utanför diskussionen, eller om man skall diskutera den eventuella önsk-

värdheten av, liksom praktiska och rättsliga möljigheten att "få ut" de

privata parkeringsplatserna på marknaden. När det gäller parkerings-

marknaden sedd på lång sikt är det svårt att utelämna denna sektor. Det

offentliga spelar ju en mycket aktiv roll för tillskapandet av privata

parkeringsplatser genom de normer som fastställs beträffande fastighets-

ägares ansvar för att det förväntade parkeringsbehovet somuppstår vid

nybyggnad tillfredsställs.

 

* Frågan är om inte också gatuparkeringen på vissa håll t ex i Stockholm i
praktiken drivs efter i stort sett kommersiella kriterier, d v 5 parke-
ringsavgiftsnivån och övervakningsinsatsen är så avpassade att gatupar-
keringen går med största möljiga vinst under givna institutionella
förhållanden.
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En tredje högst väsentlig dimension för disaggregering av parkeringsut-

budet är förstås den rumsliga dimensionen. Parkeringsplatser på gator, på

tomter, eller i P-hus osm ligger endast något hundratal meter åtskilda är

ingalunda perfekta substitut. För att parkeringsplatser av en given typ

skall kunna uppfattas approximativt likvärdiga av bilisterna, krävs att den

rumsliga differentieringen görs relativt fin.

När det sedan gäller frågan hur effektivt de olika delmarknaderna funge-

rar, kan man konstatera att det är närmast helt okänt huruvida mer

avsevärda skillnader (positiva eller negativa) finns mellan de samhälleliga

och privata marginalkostnaderna för bilparkering.* Det är uppenbart att

förhållandena kan vara högst olika under olika tider och på olika platser,

och framför allt för olika parkeringsformer (gatumarksparkering, tomt-

markSparkering, inomhusparkering). Det faktum att det ofta råder "brist"

(efterfrågeöverskott) på parkeringsplatser på central gatumark tyder på

att den privata marignalkostnaden är lägre än den samhälleliga, och det

kan också tyda på att för lite gatumark utbjudes för parkering. Å andra

sidan tyder den omfattande permanenta överkapaciteten beträffande

parkeringshus på att den privata marginalkostnaden överstiger den sam-

hälleliga.

För att kunna göra en mer systematisk jämförelse mellan nuvarande

parkeringsmarknad och en hypotetisk, samhällsekonomiskt effektivt fun-

gerande parkeringsmarknad måste dock följande fråga först besvaras: Hur

ser det hypotetiska "idealet"ut?

Så borde parkeringsmarknaden fungera

 

De fundamentala begreppen är "betalningsvilja" och "alternativkostnad"

för parkeringsplatser. Den i grunden mycket enkla huvudprincipen är att

varje bilist som är villig att betala alternativkostnaden för en viss

parkeringsplats skall erbjudas platsen. På kort sikt - när utbudet av

parkeringsplatser kan uppfattas som givet - betyder det att tillgängliga

 

* Observera att kostnader för parkering skall uppfattas ordagrant, d v 3
som kostnaden för parkerade fordon (till skillnad från i trafik varande '
fordon)..
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platser kommer att tillfalla de bilister som visar den största betalnings-

viljan. En sådan "plånboksransonering" av parkeringsutrymmet ses ofta

som orättvis eller allmänt oetisk. Det är dock viktigt att inte låta sig

blockeras av huvudprincipens kortsiktiga innebörd. Dess fundamentala

betydelse framstår bäst i ett långsiktigt perspektiv. När utbudet av'

parkeringsplatser är en handlingsparameter skall ingen potentiell parke-

rare behöva käna sig "överbjuden" av penningstarkare konkurrenter om

parkeringsplatserna, utan principen är helt enkelt att var och en som är

beredd att betala merkostnaden för ztterligare parkeringsplatser skall bli

tillmötesgådd.

Detta förhållande kännetecknar ju alla väl fungerande marknader för

varor liksom tjänster. 1 en krisstiuation då t ex oljetillförseln stryps kan

ransonering (efter någon annan princip än betalningsvillighet) bedömas

som önskvärd bla därför att man fruktar att priset annars skulle bli så

högt att vissa oljekonsumenter skulle få stora ekonomiska svårigheter.

Det är å andra sidan ovanligt att tanken på ransonering får gehör när det

gäller en nyttighet, som kan importeras eller produceras inom landet i

större eller mindre kvantiteter, utan att några våldsamma prishöjningar

blir följden. Varför skulle man betrakta parkeringsmarknaden på annat

sätt?

Gatuparkeringens särställning

 

Utbudet av parkeringsplatser på gatumark kan dock också pålång sikt

tyckas motsvara bilden av en given kvantitet av en nyttighet, som det

gäller att fördela till dem som bäst behöver den, och inte nödvändigtvis

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

gatuutrymme för parkering lämplig att ransonera på annat sätt än med

plånboken?

gatumark någonsin kommer att tillskapas i stadskärnorna. Det skulle dock

Det är inte realistiskt att räkna med att avsevärt mer

inte glömmas bort, att det övergripande allokeringsproblemet beträffande

gatumark där motorfordon är tillåtna gäller hur mycket av gatumarken

som bör reserveras exklusivt för den rörliga trafiken, och hur mycket som

bör utbjudas också på parkeringsmarknaden. Så länge det inte har

demonstrerats att bilisterna som kollektiv har större nytta av gatumarken
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då totalförbud för parkering råder, än då gatumarken delvis användes för

parkering, förefaller den vanliga målsättningen att på sikt gatorna bör

befrias från alla parkerade fordon högst godtycklig. Det är naturligtvis '

inte helt uteslutet att ett generellt parkeringsförbud skulle kunna ge en

högre nettonytta i en samhällsekonomisk nytto/kostnadskalkyl än alla

tänkbara alternativa blandningar av trafik och parkering, men det verkar

osannolikt även med tillbörlig hänsyn tagen till eventuella externa kostna-

der för tredje man av parkerade fordon. Om ett "blandalternativ" är att

föredra, bör man inte betrakta utbudet av gatuparkering som en given

storhet. Om potentiella parkerare är villiga att betala för ytterligare

parkeringsplatser på gatumark bör sådana ytterligare platser tillskapas.

Det föreliggande synsättet står i bjärt kontrast till den vanliga tanken att

existerande parkeringsutrymme och eventuella kapacitetstillskott bör

fördelas i enlighet med olika bilistkategoriers "behov" av gatuparkering,

' som de uppfattas av planerare och politiker. En vanlig kategorisering är

följande grova tredelning av parkeringsefterfrågan i ett visst område:

(1) Besökare (korttidsparkerarei

(2) Boende (långtidsparkerare)

(3) Sysselsatta (långtidsparkerare)

Rangordningen mellan (1) och (2) är något svävande ibland, men det är

helt entydigt att bilpendlarnas behov alltid bedöms som minst angeläget.

Man kan förvisso fråga sig, på vilka grunder parkeringsbehovet hos

exempelvis affärskunder prioriteras i förhållande till parkeringsbehovet

hos personalen bakom disken? Båda kategorier är ju lika oundgängliga för

"handelns blomstring". Tanken är väl att en långtidsparkerare hindrar

flera korttidsparkerare från att utnyttja gatuutrymmet. Detta leder in på

den viktiga delfrågan, om den allmänt tillämpade ransoneringsmetoden att

tidsbegränsa den tillåtna parkeringen till kortare eller längre perioder

skulle tjäna något meningsfullt syfte under ideala förhållanden.
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3.3.2 Tidsbegränsad parkering?

 

Under förutsättning att en samhällsekonomiskt effektiv pris- och utbuds-

politik förs förefaller alla ransoneringsinslag i marknadsbilden inklusive

tidsbegränsningar av parkeringen överflödiga. Om en viss långtidsparke-

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

plats som tio korttidsparkerare finns ingen rimlig anledning att inte ge

honom den möjligheten, i synnerhet som de tio korttidsparkerarna ej skall

lida brist på parkeringsutrymme under de förhållanden som skulle uppstå

med en effektivt fungerande parkeringsmarknad. En fundamental egen-

skap hos en samhällsekonomisk Optimumlösning av parkerinsproblemen bör

framhållas ånyo. Precis som fallet är beträffande de flesta andra

marknadsförda nyttigheter bör det sällan eller praktiskt taget aldrig

inträffa att parkeringsplatserna är "slut". Då vi går till en livsmedels-

 

affär för att handla blir vi med rätta irriterade om någon basvara som

bröd, mjölk, ost, etc inte finns. Detaljhandelns lagerhållning tjänar syftet

att kunderna sällan skall behöva uppleva sådana besvikelser. På samma

sätt bör det vara beträffande parkeringensplatser på gator, gårdar, eller i

parkeringshus. Skillnaden är endast att, när det gäller en icke lagringsbar

nyttighet som parkeringstjänster, viss reserv-kapacitet bör upprätthållas.

Det bör finnas en mycket god chans - en hög sannolikhet - att man skall

finna en parkeringsplats varhelst man önskar parkera sitt fordon -

förutsatt naturligtvis att ett utbud av parkeringsplatser överhuvud taget

existerar i området i fråga*. Den exakta innebörden av att alla

parkeringsplatser "sällan eller praktiskt taget aldrig" bör vara upptagna

finns inte utrymme att gå närmare in på här. Det är i själva verket en

viktig forskningsuppgift att med tillämpning av köteori och teori för

optimal prissättning, samt på basis av empiriska uppskattningar av bilis-

ternas kostnader för att söka efter en parkeringsplats, bestämma optimala

priser, utnyttjandegrader, och sannolikheter för överefterfrågan på olika

parkeringsanläggningar under olika yttre omständigheter.

 

* Den ovannämnda "fundamentala egenskapen" hos den optimala parke-
ringslösningen innebär inte att parkeringsförbud på vissa gator aldrig

kan förekomma.
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Partialanalystisk karaktäristik av en parkeringspolitik grundad på sam-

 

hällsekonomiska kriterier

 

Frågan är nu vilka parkeringspolitiska åtgärder som erfordras för sam-

hällsekonomisk effektivitet? Det bör kanske påpekas att en effektivt

fungerande parkeringsmarknad inte kan uppnås utan kommunal parkerings-

politik.

I avsaknad av en fullständig modell av parkeringsmarknaden går detinte

att göra några kvantitativa förutsägelser. Vissa kvalitativa egenskaper

hos en effektiv lösning för hela parkeringsmarknaden kan dock antydas

genom några schematiska partianalytiska resonemang.

Optimal fördelning av parkeringen i tiden

 

"Peak/off-peak"-förhållandena är ju av grundläggande betydelse för såväl

biltrafik som kollektivtrafik i tätorter. De problem som de två trafiktop-

parna på dygnet skapar för trafikapparaten har med rätta fått en central

plats i diskussionerna om tätortstrafiken.

T0ppigheten i tidsprofilen över dygnet vad beträffar parkeringsefterfrå-

gan är långt mindre uppmärksammad, trots att det egentligen är ett lika

centralt problem inom parkeringsområdet som inom trafikområdet. Det

som gör problemet särskilt intrikat är att parkeringsefterfrågans "peak"

inträffar under "off-peak" för biltrafiken. Särskilt under morgontimmarna

- rusningstid in mot centrum - finns normalt betydande ledig kapacitet för

parkering på gator såväl som på tomter. Parkeringshusen har med få

undantag överkapacitet hela dagen. Omkring lunchtid och - med stora

lokala variationer - framåt eftermiddagen brukar parkeringsplatserna på

gatorna och de mest tillgängliga tomterna vara "överfyllda" i meningen

att den illegala parkeringen får en stor volym.

Prispolitiskt tyder detta på att "peak-load pricing" inom parkeringsområ-

det har en betydande potential, men också på att nuvarande system för

uttag av parkeringsavgifter kan vara ett svårt hinder för en rationell

tidsdifferentiering av parkeringsavgifterna.
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Figur 1. Kapacitetsutnyttjandet under dygnet för olika parkerings-

former: Stockholms city.

Källa: Stockholms stadsbyggnadskontor, trafikavdelningen: Par-
keringsavgifter, parkeringsböter och övervakningsinsatser
-sammanfattning och slutsatser rörande gatuparkerlngens
ekonomi och biltrafiknivå. 1976-09-03.
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3.4.2 Optimal fördelning av parkeringen i rummet

 

Antag att den totala parkeringsvolymen i en viss stadsdel under en viss

tidsperiod är 0. Frågan är, hur den Optimala fördelningen i rummet av

denna parkeringsvolym ser ut.

Den Optimala parkeringslösningen kan på kort sikt definieras som det

parkeringsmönster som ger upphov till de lägsta möjliga totala kostna-

derna avseende

söktid för parkerare

gångtid för parkerare

körtid för alla gatutrafikanter

fordonskostnader för alla gatutrafikanter

avgasemissioner

o

o

o

o

o trafikolyckor

o

o visuellt intrång (av parkerade fordon)

0 drift av parkeringsanläggningar (inklusive gatumarksparkering)
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Optimumvillkoret är helt enkelt att (de samhälleliga) marginalkostnaderna

för de aktuella alternativa parkeringsformerna skall vara lika. Om det

villkoret inte är gällande, om t ex marginalkostnaden för gatuparkering är

högre än marginalkostnader för parkering i P-hus går det ju att sänka de

totala kostnaderna genom en omfördelning av den totala parkeringsvoly-

men från gatumark till P-hus. Formellt är optimumvillkoret lätt att

härleda: Antag att de totala kostnaderna (på kort sikt) för parkering i

olika kvarter i stadsdelen i fråga i olika parkeringsanläggningar (inklusive

på gatorna) utgörs av summan av följande monotont stigande kostnads-

funktioner:

l'; man
där

k k

li (Q3 )

är den totala samhällsekonomiska kostnaden för parkering i kvarteret j

avseende anläggningstypen k. Det kan observeras att, under förutsättning

att totalkostnaderna stiger i accelererad takt då man närmar sig kapaci-

tetsgränsen, det är inte nödvändigt att markera existensen av kapacitets-

gränser. Den förutsättningen förefaller realistisk åtminstone beträffande

parkering på icke-gatumark.

Som nämnts antas den toala parkeringsvolymen i omrâdet under perioden i

fråga för given.

?Z Qi? = Ö (2)

Följande "lagrange"-ekvation är relevant:

.. kH-TC+Å(U-ZZQ.) (3)
jk J

Första ordningens villkor för ett totalkostnadsminimum är,

kai.
-âg = J - A = 0 (för alla j och k) (4)

k k
an an
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samt ovannämnda villkoret (2). Marginalkostnaderna för de olika parke-

ringsalternativen är ju lika med ovanstående förstaderivator av totalkost-

nadsfunktionerna. Optimumvillkoret är alltså att alla marginalkostnader

skall vara lika.

Det bör observeras att ett bivillkor som dessutom måste vara gällande är

att samtliga marginalkostnadsfunktioner är stigande. Det villkoret är

utan vidare giltigt beträffande parkering på icke-gatumark, eftersom

marginalkostnaderna i detta fall i huvudsak består av gångtid mellan

parkeringSplatsen och slutmålet. Ju flera som parkerar på tomtmark och i

P-hus, desto längre kommer ,gångtiden för den marginella parkeraren att

bli under den realistiska förutsättningen att alla målpunkter inte ligger

lika nära (långt bort från) tomter med tillgängliga parkeringsplatser,

garage och P-hus. Det är däremot inte helt självklart att marginalkost-

naden för gatuparkering är stigande. Marginalkostnaderna består i detta

fall i första hand av körtidsökningar för gatutrafiken samt en eventuell

ökning av trafikolyckorna. Det som kan tala emot att marginalkostnader-

na för gatumarksparkering är stigande är att på en viss gata, som

ursprungligen är helt fri från parkerade fordon, den första parkerade bilen

orsakar större kostnader - åtminstone för framkomligheten än den andra

bilen. Frågan är dock om inte marginalkostnaden så småningom åter börja

stiga, d v 5 att exempelvis den tionde bilen förorsakar högre kostnader än

den nionde bilen, men lägre kostnader än den elfte bilen, osv.

Den ovanstående slutsatsen (villkoret (4) förutsätter som nämnts att det

sistnämnda förhållandet är gällande (samt att intervallet där MCgåVca är

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

MCgata är monotont fallande (eller att intervallet där MCSHta är stigande

är relativt begränsat) är optimumvillkoret (4) inte giltigt. I stället

kommer en av följande två situationer att vara optimal. Antingen bör

m gatuparkering tillåtas, eller också bör _a_l_l parkering göras på

gatumark.

Det är uppenbart att det är mycket angeläget att göra uppskattningar

kostnadsfunktionen an?) med tanke på hur olika resultaten kan bli vad

gäller den optimala fördelningen av parkeringen beroende på funktionsfor-

men.
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3.4.3 Optimalt pris på gatuparkering

 

Nästa fråga är hur den optimala fördelningen av parkeringen skall uppnås.

Det sker inte på något sätt "automatiskt" utan prisstrukturen för olika

parkeringsplatser är avgörande. Antal för att renodla frågeställningen att

parkeringen på icke-gatumark är kommersiellt driven, och kommunen

endast ansvarar för gatumarksparkeringen. Under det antagandet är

priset på gatuparkeringen den enda kontrollvariabeln. Priserna på de

alternativa parkeringsformerna kan förutsättas vara så bestämda att

vinsten på deenskilda parkeringsanläggningarna maximeras (eller - vilket

innebär samma beteendeantagande - förlusten minimeras). Problemet är

alltså att finna den nivå för priser på gatuparkering som leder till den

optimala fördelningen på olika parkeringsformer av den givna totala

parkeringsvolymen.

Det kan visas att villkoret för att en viss prisnivå är den rätta är att

skillnaderna mellan de olika parkeringspriserna - Pgata, PhUS osv -

 

skillnaderna mellan de pris-relevanta kostnaderna är desamma. Det

 

villkoret torde vara intuitivt plausibelt. Ett speciellt förhållande som bör

observeras är att de "pris-relevanta" kostnaderna inte nödvändigtvis är

desamma som derivatorna av totalkostnaderna enligt (1) ovan, dvs

MCgata prisrelevant därför att denna kostnad enbart består av andra

trafikanters kostnader (andra än den "marginelle" parkerarens kostnader),

medan vad gäller framför allt inomhusparkeringen, MChus överstiger den

pris-relevanta kostnaden högst betydligt på grund av att MChUS huvudsak-

ligen utgörs av den marginella parkerarens kostnad för gångtid. Den

prisrelevanta kostnaden för en plats i parkeringshus är noll under förut-

sättning att permanent överkapacitet är rådande. Det faktiska priset

överstiger dock noll högst avsevärt.

Med nedanstående diagram visas hur detta faktum bör inverka på valet av

prisnivå beträffande gatuparkering. För enkelhets skull bortser vi från

olika mellanformer, och antar att endast två alternativ finns i ett visst

område under en viss tidsperiod - parkering på gatan eller parkering i

parkeringshus.
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Figur 2. Schematisk illustration av hur den optimala fördelningen

av parkeringen mellan gator och parkeringshus skall
uppnås med prissättning av gatuparkeringen.

Den givna totala parkeringsvolymen Ö skall fördelas mellan gator och

parkeringshus på så sätt att den totala kostnaden minimeras. Den

optimala fördelningen gives av skärningspunkten mellan marginalkostna-

den för gatuparkering, som i figur 2 är avsatt från vänster till höger, och

marginalkostnaden för parkering i parkeringshus, som är avsatt "bak-

länges" (från höger till vänster) med början vid Den senare marginal-

kostnadskurvan kan också uppfattas som en hypotetisk efterfrågekurva för

gatuparkering, nämligen som den efterfrågan på gatuparkering som skulle

uppstå vid priset noll på en plats i parkeringshus. MChus anger ju den

upplevda reala merkostnaden i form av gångtid etc för varje individuell

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

till resmålet. Vore PhUS = 0 skulle den optimala fördelningen av

parkeringen erhållas om strikt marginalkostnadsprissättning tillämpades

vad gäller gatuparkering. Nu antas emellertid att Phus sätts för att

maximera vinsten på parkeringshusrörelsen (vilket på kort sikt förmodli-

gen kan antas vara detsamma som att maximera totalintäkterna). Det

betyder att efterfrågan på gatuparkering kommer att i motsvarande grad
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ligga över MChus (som ju representerar efterfrågan på gatuparkering

O).

ring representeras alltså av kurvan i figur 2 för MChUs + PhUS. Om ?gata

skulle sättas så att priset sammanföll med MCEälta skulle inte den

under antagandet att Phus -_- Den verkliga efterfrågan på gatuparke-

optimala fördelningen av parkeringen uppnås. För mycket gatuparkering

skulle erhållas. För att uppnå optimum måste, som utvisat i diagrammet,

Pga-ta utgöra summan av MCEata och PhUS.

Samhällsekonomiska investeringskriterier

 

På lång sikt är det möjligt att påverka utbudet av parkeringsplatser med

byggnadsåtgärder (som innefattar åtgärder som kan minska likaväl som

öka antalet parkeringsplatser). Vi betraktar det långsiktiga parkerings-

problemet i ett tänkt läge där en optimal fördelning av parkeringen har

uppnåtts genom en prissättning av gatuparkeringen enligt den princip som

skisserats i det föregående. Som bekant finns generellt en koppling

mellan kortsiktig pristeori och långsiktig investeringsteori, som i grova

drag innebär att då ett relativt högt pris, som ger ett stort finansiellt

överskott, är motiverat, är ett investeringsbehov indikerat. Frågan är i

föreliggande sammanhang, huruvida någonting kan sägas om behovet av

olika slag av parkeringsplatser i förhållande till det existerande utbudet

med ledning av nivån på ?gåta ? Parkeringsmarknaden har inte förutsätt-

ningar att fungera som en "perfekt marknad" i uttryckets strikta mening

främst på grund av varje delmarknads mycket utpräglade rumsliga be-

gränsning. Därför kan man inte förvänta att höga intäkter av gatuparke-

ringsavgifter ger några signaler om behov av ökad parkeringskapacitet.

Det ger emellertid en antydan om, att sådant behov kan föreligga, d v 5

det kan antyda att en investering i ett garage eller parkeringshus vore

samhällsekonomiskt lönsamt. Omvänt gäller att om Pogäa i utgångsläget

är relativt lågt - nära noll - är sannolikheten att någon slags parkerings-

anläggning skulle vara lönsam mycket låg.

Kopplingen mellan pris- och investeringsfrågorna kan illustreras med hjälp

av diagrammet i figur 3. Kurvorna för MCEälta och MChus är identiska

med de som angivits i diagrammet i figur 1. Skillnaden är att något

parkeringshus nu inte antas existera i området i fråga. MChUS anger vad
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marginalkostnaden skulle bli, om en viss typ av parkeringshus skulle

anläggas i ett visst läge för de bilister som skulle komma att utnyttja det.

För närvarande parkerar således alla bilister på gatorna. Den skuggade

ytan A ger (den samhällsekonomiska) bruttonyttan av att anlägga ett

parkeringshus. Bruttonyttan utgörs av olika besparingar för gatutrafiken

(givetvis inklusive fotgängare) minus den merkostnad i fråga om ökad

gångtid som de bilister åsamkas, vilka övergår från gatuparkering till

inomhusparkering. För att erhålla den slutliga nettonyttan av parkerings-

husinvesteringen skall förstås investeringskostnaden fråndras brutto-

nyttan; en positiv nettonytta anger att investeringen bör utföras och vice

versa. För att ytterligare illustrera den typ av nytto/kostnadskalkyler

som bör göras, antas att om två välplaceradeparkeringshus anlägges i

området i fråga, blir marginalkostnaden för de som parkerar inomhus lika

med MCZhUS. Bruttonyttan skulle öka med ett belopp motsvarande ytan B

i figur 3 om två i stället för ett parkeringshus anlades. Tillskottet till

bruttonyttan består dels av gångtidsbesparingar för de som tidigare

använde det första parkeringshuset, men som finner det andra parkerings-

huset lägligare (den horisontalstreckade delen av ytan B) och dels av

ytterligare besparingar för gatutrafiken av att en ännu större del av

bilisterna parkerar inomhus. Den besparingen måste dock tidigare reduce-

ras med den merkostnad som övergången från gatuparkeringen till inom-

husparkering resulterar i för parkerarna själva. Den vertikalstreckade

delen av ytan B anger den relevanta slutsumman för nyttan av den

ytterligare omfördelningen av parkeringen som bör eftersträvas, så två

snarare än ett parkeringshus finns. Hur denna ytterligare omf'ördelning

skall åstadkommas beror bl a på prispolitiken för parkeringshusen, som

diskuterats i föregående avsnitt.
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Figur 3. Bruttonyttan av en investering i ett parkeringshus (A)
respektive två parkeringshus (A+B).

Sammanfattning av forskningsbehovet inom parkeringsområdet

Mot bakgrund av den föregående diskussionen av parkeringsmarknaden och

parkeringspolitiken skall vi i detta avslutande avsnitt samla upp de

slutsatser beträffande FoU-behovet, som mer eller mindre explicit antytts

under diskussionens lopp.

Det kan åter påpekas att existensen av "problem" inte är på förhand

given, utan kan konstateras först efter en jämförelse mellan parkerings-

marknadens nuvarande tillstånd och ett tillstånd som kännetecknas av

samhällsekonomisk effektivitet. Med denna problemsyn blir följande

grovstrukturering av problemområdet närmast självklar.
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Tillståndsbeskrivning av dagens parkeringsmarknad.

Beskrivning av en samhällsekonomiskt effektiv parkeringsmarknad

och den erforderliga parkeringspolitiken.

Påvisande av - helst i kvantivativa termer - viktiga (samhällseko-

nomiskt kostsamma) avvikelser mellan en samhällsekonomiskt effek-

tiv parkeringsmarknad och dagens parkeringsmarknad.

Analys av samt förslag till lösningar på de tekniska/juridiska/admi-

nistrativa svårigheter - "trögheter" - att uppnå effektivitet på

parkeringsmarknaden, men också diskussion av eventuella modifika-

tioner av idealet som kan bedömas som ofrånkomliga p g a dylika

tr ögheter.

Bakom dessa allmänt formulerade huvudrubriker döljer sig ett stort antal

större och mindre forskningSproblem. Tillståndsbeskrivningen kan göras -

och bör göras - från flera olika synvinklar, tex teknisk, geografisk,

juridisk och företagsekonomisk synvinkel.

(1.1)

(1.2)

Tätortsparkeringens teknik

Vilka tekniska lösningar (i trängre bemärkelse) finns för närvarande

för parkering av fordon, inklusive sättet att informera bilister om

tillgång på parkeringsplatser och vägleda parkerare, formen för

uppställande av fordonen, och systemet för betalning och övervak-

ning av att rätta avgifter erlägges?

Tätortsparkeringens geografi

Hur är tillgången på parkeringSplatser fördelad mellan olika typer av

parkeringsanordningar, och former för parkeringsrörelse, och hur

stor är efterfrågan (parkeringsvolymen) totalt sett och disaggrege-

rad i olika dimensioner i olika tätorter?
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(1.3) Tätortsparkeringens juridik

Vilka lagar och förordningar är tillämpliga på parkeringsområdet,

och vilken rättSpraxis har utbildats under årens lopp beträffande

ansvaret för tillskapande av parkeringsplatser

etableringskontroll

parkeringsnormer

friköp

parkeringsreglering

sanktioner vid överträdelser av parkeringsföreskrifter

(1.4) Tätortsparkeringens företagsekonomi

Vilka företagsformer för drivande av parkeringsrörelse finns och

vilka är målen för verksamheten? Hur är vinstutvecklingen för olika

former av kommersiell parkeringsrörelse?

För att få ett riktigt grepp och en helhetssyn på parkeringsfrågorna krävs

dock att man har en åtminstone schematisk bild av den totala parkerings-

marknadens funktionssätt. Någon form av modell av parkeringsmarknaden

i tätorter krävs för detta.

Från samhällsekonomisk synvinkel tycks den mest angelägna stora forsk-

ningsuppgiften vara att utveckla matematiska modeller av parkerings-

marknaden dels i syfte att förutsäga effekterna av olika parkeringspoli-

tiska åtgärder, och dels som instrument för en effektivisering av parke-

ringspolitiken samt värdering av den samhällsekonomiska vinsten av

övergång från nuvarande till en effektiv parkeringspolitik. För denna

stora uppgift krävs en mängd "indata" från parkeringsvaneundersökningar

liksom andra realistiska beteende antaganden, avgränsningar och approxi-

mationer. Parkeringsmodellen bör kunna förutsäga hur bilisterna väljer

parkeringsplatser, samt hur utbudet av ochpriser på olika parkeringsplat-

ser bestäms. Modellen av parkeringsmarknaden bör byggas upp med

hänsyn till att parkeringsefterfrågan är differentierad i tre huvuddimen-

sioner
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o i tiden

0 irummet

0 med avseende på typ av parkeringsanläggning

Tidsdimensionen av parkeringsefterfrågan gäller dels starttidpunkten av

en parkering och dels parkeringens varaktighet. Utbudet av parkerings-

platser bör betraktas på ett motsvarande differentierat vis. "Parkerings-

tjänsterna" är homogena nyttigheter endast i den utsträckning de uppfat-

tas som likvärdiga av bilisterna. Dessutom bör olika företagsformer

särskiljas. Den totala kapaciteten (K) av parkeringsplatser i modellstaden

kan tecknas,

Kkl
ll

där i betecknar tidsperioden, j området (t ex kvarteret), k typen av

parkeringsanordning, och i formen för parkeringsanläggningens drivande.

Det kan påpekas att nuvarande kunskap om efter vilka principer olika

former av parkeringsrörelse faktiskt drivs är otillräcklig. En hypotes för

föreliggande diskussion, som dock bör prövas genom empiriska studier, är

att parkeringshus och parkeringsanläggningar på tomtmark drivna av

privata bolag respektive kommunen tillämpar i stort sett samma prispoli-

tik.

Parkeringsvolymen (Q) svarande mot detta utbud av parkeringsplatser kan

representeras av den förväntade beläggningen i varje tidsperiod, i varje

område, för varje typ av anläggning, och varje form av parkeringsrörelse.

kl
Qli

Denna parkeringsvolym uppkommer som en skillnad mellan det ackumule-

rade inflödet till parkeringsplatserna, och det ackumulerade utflödet från

desamma (om man utgår från en tidpunkt då beläggningen var lika med

noll).

Parkeringsefterfrågan är synnerligen elastisk när den betraktas på en i

tiden och rummet mycket disaggregerad nivå. Med andra ord: Parkerings-

platser i närliggande områden och parkering på en viss plats under
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närliggande tidSperioder är starka ömsesidiga substitut, när områdena är

kvarter eller dylikt och tidsperioderna är relativt korta. För att parke-

ringsmarknaden skall bli analystekniskt hanterlig bör man utnyttja det

faktum att på en högt aggregerad nivå är parkeringsefterfrågan betydligt

mer oelastisk. Problemet att förutsäga parkeringsefterfrågan kan analys-

tekniskt eventuellt delas upp i två steg. I ena steget predikteras

fördelningen av en given bilresevolym mellan olika parkeringsplatser, och

i andra steg ges den förväntade totala bilresevolymen. Eftersom trafikvo-

lymen bestäms av olika trafikpolitiska åtgärder såväl som parkeringSpoli-

tiken, ligger det första steget analystekniskt en nivå under det andra

steget.

Dessutom måste ett antal kostnadssamband beräknas. Som framgått av

den föregående diskussionen förefaller kunskap om två slag av kostnads-

funktioner vara av strategisk betydelse för attkunna föra en samhällseko-

nomiskt effektiv parkeringspolitik:

0 Parkera'rnas sökkostnader samt de externa kostnaderna av att bilister
söker efter parkeringsplats som funktion av kapaciteten och utnyttjan-
degraden för olika parkeringsanläggningar.

0 De externa kostnaderna förorsakade av på gatorna parkerade fordon
som funktion av gatans typ, antalet fotgängarpassager, etc, liksom
också antalet parkerade fordon.

Vad gäller existerande "trögheter" för genomförande av en effektiv

parkeringspolitik finns ett stort behov att lösa (i) i de tekniska/juri-

diska/administrativa svårigheterna sammanhängande med betalningssyste-

_m__e_t för parkeringsutnyttjande, samt (ii) principfrågorna beträffande par:

keringsnormerna för fastighetsägare. I det förstnämnda problemkom-

 

plexet framstår

0 avgiftsuttagstekniken som i dag allmänt tillämpas för gatuparkeringen i
skriande behov av utveckling

0 det samhällsekonomiska slöseriet representerat av de dyrbara men ändå
ineffektiva metoderna att kontrollera parkeringsreglernas efterlevnad
som mycket angeläget att stävja.

i det sistnämnda problemkomplexet är det speciellt viktigt att komma till

rätta med den rådande kluvenheten i parkeringSplaneringens målsättning.

VTI MEDDELANDE 266



54

Å ena sidan önskar kommunerna i parkeringspolitiskt syfte att få ett ökat

inflytande över det totala utbudet av parkeringsplatser, och å andra sidan

avhänder sig kommunerna successivt ett sådant inflytande genom parke-

ringsnormer som leder till en stadigt växande privat parkeringssektor.

Friköpsförfarandets teori och praktik är mot den bakgrunden ett intres-

sant och viktigt studieobjekt.
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BILTRAFIKENS KOSTNADER OCH STYRMEDELSFRÅGAN

De största avvikelserna från marginalvillkoren för ett Optimalt trafiksy-

stem i våra tätorter är troligen att finna på "biltrafikmarknaderna".

Välkänt är att vad gäller de större tätorterna ett stort gap finns mellan

samhälleliga och privata marginalkostnader för biltrafiken. Även där är

dock diskrepansens mer exakta storlek inte känd, först och främst på

grund av svårigheterna att värdera de negativa miljöeffekterna av biltra-

fik i pengar. Under högtrafiktid är det klart att i de största städerna de i

pengar kvantifierbara "trängselkostnaderna" är så höga att enbart dessa

motiverar biltullar av storleksordningen 10 kr per resa*.

Principskissen i figur 4 kan tjäna som utgångspunkt för den följande

diskussionen. Biltrafikvolymen på en viss trafikled under högtrafiktid i

nuläget betecknas med Q0. Den privata marginalkostnaden per fordons-

kilometer är betecknad CO. Med kännedom om det tillämpliga sambandet

mellan hastighet och flöde är det i princip möjligt att beräkna marginal-

kostnaden för bilisterna som kollektiv. Det typiska är att denna kostnad

(C1) ligger en bra bit över C0, vilket redan utgör en avvikelse från

optimumvillkoret. Denna avvikelse framstår sannolikt som betydligt

större om man även kunde uppskatta kostnaderna för de externa skade-

verkningarna av biltrafiken, som faller på oskyddade trafikanter och i

staden boende och i övrigt verksamma. Vi vet att C2 ligger någonstans

över C1, men inte riktigt var. Av den orsaken samt på grund av att

betydande osäkerhet råder om efterfrâgekurvans form och lutning, går det

inte att säga hur mycket biltrafikvolymen bör reduceras. Problem

föreligger således såväl beträffande tillståndsbeskrivningen av biltrafik-

marknaden, som beträffande styrning av biltrafikvolymen. Det är högst

angeläget att med mycket större precision än vadsom för närvarande är

möjligt bestämma storleken av avvikelsen från optimumvillkoren - d v 5

problemets allvar - för att kunna bedöma angelägenheten av lösningar på

problemen. Den allt överskuggande frågan i detvsammanhanget är hur

miljökostnaderna skall greppas. Den frågan tas upp omedelbart nedan.

 

* Se "Trafikpolitiska åtgärder för bättre innerstadsmiljö". SLL Trafik-
kontoret Rapporterar 1/79.
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Därefter är diskussionen huvudsakligen ägnad sättet att styra biltrafiken.

När man har bestämt en önskad styrriktning gäller det att välja styr-

medel. Det är ett betydligt mer komplicerat problem än vad första

anblicken måhända ger en föreställning om.

samhällets
marginalkostnad

   

     

kollektiv mar'
ginalkostnad
för bilisterna

privat margi-
nalkostnad för

bilisterna

     

bil-
i9l Q5 > trafik-
önskvärd reducering volym
av biltrafiken

Figur 4. Typisk situation på dagens biltrafikmarknad.

Tätortsbilismens externa skadeverkningar

 

Miijöproblemen av tätortsbilismen kan ingen vara omedveten om. Varje

gatutrafikant har dagliga erfarenheter av störande buller, illaluktande

avgaser, rädsla för att bli påkörd, eller helt enkelt obehaget att se en

massa bilar omkring sig i stället för träd och grönska. Dessa miljöproblem

utgör också ett vitt forskningsfält som engagerar forskare från flera olika

ämnesområden - fysiker, kemister, fordonstekniker, trafiktekniker, medi-

cinare, beteendevetare o 5 v.
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incitament till utveckling av miljövänligare individuella transportmedel

 

Ekonomer intresserade sig tidigt för dessa frågor. I motsats till vad man

kanske populärt föreställer sig att ekonomi handlar om, faller det sig

högst naturligt för ekonomerna själva att vidga begreppet nationaleko-

nomi (= hushållning med nationens resurser) så att miljöresurserna jäm-

ställes med i trängre mening produktiva resurser. "Sätt pris på miljön" löd

titeln på ett uppmärksammat inlägg i den svenska miljödebatten av

nationalekonomen Erik Dahmén*. Titeln på debattinlägget ifråga har en

medveten dubbelmening. Det var en uppmaning, dels att rent allmänt

sätta värde på oförstörd miljö, och dels att - ordagrant - prissätta

 

* Erik Dahmén:

miljöförstörande aktiviteter i sådana fall då det vore orimligt att helt

förbjuda aktiviteterna ifråga. Med andra ord: God yttre miljö är en

resurs, som man naturligtvis helst skulle vilja bevara helt oförbrukad, men

eftersom det i praktiken är utopiskt att ställa absoluta krav i samtliga

fall, bör man tillse att incitament finns, som dels gör att de eftergifter

man ändå gör på kravet på oförstörd miljö avkastar så mycket nyttigheter

av annat slag som möjligt, och dels sporrar sökandet efter alternativa, _

mindre miljöförstörande produktionstekniker. Detta synsätt på miljö-

frågorna är nu väletablerat bland ekonomer, och tycks också vinna insteg

bland åtminstone vissa politiker**

På biltrafikområdet finns en stor outnyttjad potential för utveckling av ny

miljövänlig teknik - el-bilen är det mest närliggande exemplet - som

förblivit outnyttjad allför länge bl a på grund av brister i incitamentstruk-

turen. Oavsett om el-bilar förekommer i trafiken eller inte, kan (och bör)

statsmakterna bestämma fordons- och drivmedelsskattestrukturen inklu-

derande eldrivna fordon (liksom andra tänkbara alternativ till bensin- och

dieseldrivna fordon) med hänsyn till de relativa immissions- och olycks-

kostnaderna. Det borde vara värdefullt för eventuella producenter av

alternativa vägfordon att ha en sådan hållpunkt för sina kalkyler.

Sätt pris på miljön. SNS. Studier och Debatt nr 16,

 

1968.

Se t ex Trafikbullerutredningens betänkande "Vägtrafikbuller". SOU
1974:60 och 1974:61, och Miljökostnadsutredningens betänkande
"Miljökostnader: miljön i samhällsekonomin - kostnadsslag, kostnads-

fördelning, styrmedel". SOU 1978:43.

**
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Frågan är naturligtvis, hg vägtrafikbeskattningen och/eller andra avgif-

ter för utnyttjande av vägar och gator bör bestämmas för att tillbörlig

hänsyn tas till biltrafikens olika externa skadeeffekter, d v 5: Hur skall

dessa effekter värderas i pengar? Nedan tar vi upp två "forskningsbara"

aspekter på värderingsproblemen, som oriktigt har kommit lite i skym-

undan i den allmänna diskussionen.

Värderingsproblem

 

Det gängse sättet att angripa värderingsproblemen är - helt i sin ordning -

att dela upp den totala skadeeffekten av biltrafik i komponenter så långt

som möjligt och analysera var och en för sig - motorbuller, däcksbuller,

vibrationer, dödsolyckor, andra personolyckor, egendomsskador, koloxid,

kolväten, bly o 5 v. 1 förbränningsmotorernas avgaser har hittills omkring

200 olika kemiska beståndsdelar registrerats. Det säger sig självt att det

är ett oerhört krävande arbete att söka värdera skadeverkningarna av

bilismens alla externa effekter. Om det fanns gott h0pp om att man så

småningom kommer att erhålla en relativt komplett kostnadsbild, finns

inte mycket mer att säga än att ansträngningarna får inte avmattas

förrän målet är nått. Det är emellertid helt uppenbart att såväl vad

gäller buller som viktiga avgaskomponenter, utsikterna är ganska små att

i en någorlunda nära framtid finna metoder, som gör det möjligt att

fastställa alla skadeverkningar.

I det läget känns det angeläget att i större utsträckning än som hittills

gjorts pröva en alternativ, direktare ansats till värderingsproblemen.

Tanken är helt enkelt att man bör försöka utröna hur olika individer rent

subjektivt värderar olika grader av minskad biltrafik i en i övrigt given

miljö. En fördel med en sådan ansats är att man går direkt på

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

totala externa, negativa effekten av biltrafik ett mer relevant studie-

objekt än varje deleffekt för sig, när det är individernas upplevelser man

primärt är ute efter. Det är å andra sidan helt klart att vi alla har mer

eller mindre bristfälliga kunskaper om bilismens skadeverkningar. Vi

underskattar säkert vissa kostnader på grund av okunskap ochvi kanske
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överskattar andra kostnader på grund av felaktig information - för att

inte säga skrämselpropaganda mot biltrafik, som stundom förekommer i

massmedia. Man måste ha klart för sig att de eventuella resultat som den

"direkta ansatsen" kan ge är beroende av hur grundforskningen avancerar

inom varje delproblemområde. Allteftersom nya rön blir kända - det må

vara upptäckter av nya farliga avgaskomponenter, eller att farorna för

hälsan av någon viss avgaskomponent varit överdrivna - kan man förmoda

att den subjektiva uppskattningen av miljökostnaderna förändras med mer

eller mindre lång eftersläpning. Slutsatsen är därför att de två nämnda

ansatserna inte utesluter varandra, utan intensifierade forskningsan-

strängningar med bägge ansatser är av stort värde.

Marginella miljökostnader när substitutionsmöjligheter finns

 

Den aSpekt på miljökostnadsproblemen som vi berör i detta avsnitt brukar

ibland uppfattas som en tredje ansats till att beräkna miljökostnaderna.

Det är en helt rimlig uppfattning; den vinkling som vi gör, görs dock mer i

ett annat syfte.

En tydlig strävan att i allt högre grad "bygga bort" bilismens miljökostna-

der har på senare tid kunnat iakttagas i våra tätorter. Bygga bort innebär

dels förebygga i bokstavlig mening, d v 5 att nya trafikleder 'och fordons-

konstruktioner görs trafiksäkerhetsbefrämjande, mindre bullrande, etc.

Dels att redan existerande trafikleder utrustas med skyddsvallar och

dylikt, att hus längs starkt trafikerade gator får treglasfönster, liksom att

befintliga fordon modifieras på det ena eller andra sättet i syfte att

minska de negativa externa effekterna. Alla dessa byggnads- och

konstruktionsåtgärder kan sägas innebära en transformation av miljökost-

nader till anläggnings- och fordonskostnader. En närliggande analogi är

den transformation av kortsiktiga (drift)kostnader till långsiktiga (kapi-

tal)kostnader, som blir följden av s k rationaliseringsinvesteringar. Ett

fundamentalt teorem i den ekonomiska produktions- och kostnadsteorin är

att kortsiktiga och långsiktiga marginalkostnader är lika under förutsätt-

ning att en effektiv faktorkombination (som minimerar totalkostnaderna

vid varje given produktionsvolym) har valts. Med den analogin i tankarna

ligger det nära till hands att söka representera de marginella miljökostna-
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derna av biltrafik i ett givet gatunät med de marginella kostnaderna för

att bygga bort dessa miljökostnader. Det är en i och för sig intressant

tanke. Frågan är, om den är helt sund?

Den aspekt som vi här vill fästa särskild uppmärksamhet vid är betydelsen

av denna dubbla möjlighet att definiera marginella miljökostnader för det

för hela problematiken fundamentala avvägningsproblemet. Bilen ger stor

bekvämlighet och låga restider, men ger upphov till olika externa kostna-

der som faller på deoskyddade trafikanterna, de kringboende m fl. För

många kan det verka motbjudande att "schackra med" liv och hälsa d v 5

att tillåta farlig, bullrig och avgasemitterande biltrafik, om det kan visas

att bilisternas bekvämlighet och restidsvinster av dessa värderas högre än

vad miljökostnaderna värderas av desom drabbas därav. Det kan då lösa

denna "blockering" om de marginella miljökostnaderna anges i långsiktiga

termer. Avvägningsproblemet kan då ges en mycket mindre kontroversiell

lydelse: Bilen ger stor bekvämlighet och låga restider, men det är

kostsamt att sörja för att "tredje man" inte blir lidande. Avvägningen

ligger då hos bilisterna själva. Varje enskild, potentiell bilist får avgöra

om det kostar mer i form av åtgärder för att skydda omgivningen från

biltrafikens negativa effekter än det smakar att vinna tid och bekvämlig-

het.

Stjrmedelsfrågan

 

Det faktum att kunskaperna om bilismens externa skadeverkningar är

bristfälliga kan inte tas till intäkt för att status quo på biltrafikmarkna-

den bör råda tills vidare. Det går att göra troligt att en avsevärd

minskning av biltrafiken i tätorternas inre delar vore ett steg i rätt

riktning. Exakt hur långt steg man bör ta är omöjligt att säga med

bestämdhet. Ett tillkommande problem är att den erforderliga styrningen

av bilismen är långt ifrån kostnadsfri. Styrmedelskostnaderna är likaledes

otillräckligt kända. För närvarande träffas val mellan olika styrmedel på

ett högst bristfälligt underlag vad gäller styrmedelskostnaderna. En

angelägen och klart forskningsbar uppgift tycks oss vara att öka kunska-

perna om dessa kostnader.
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Det ekonomiska synsättet och den gängse planerareansatsen till styr-

medelsfrågan är dessvärre varandra fortfarande ganska avlägsna, vilket

utgör ett "kommunikationsproblem" som inte kan förbigås.

Planerareansatsen till valet av styrmedel

 

Planerareansatsen till styrmedelsproblemet har - i den mån en begräns-

ning av biltrafiken i tätorterna över huvud taget uppfattas som efter-

strävansvärd - traditionellt varit ganska defaitistisk. Man har ofta menat

att det knappast går att hejda biltillströmningen, åtminstone om man

frivilligt ålägger sig restriktionen att endast genom att erbjuda bättre

transportalternativ bör bilresandets omfattning påverkas.

Numera börjar man dock mer och mer överge den gamla tanken att endast

"morötter" bör användas. Styrmedelsutredningen i Stockholm från 1979

säger till exempel:

"Såväl arbetsgruppens studier som flera andra utredningar visar att det

inte är realistiskt att räkna med en påtagligt minskad biltrafik om

enbart "positiva" åtgärder, såsom förbättrad kollektivtrafik, sätts in.

Även åtgärder som försvårar bilanvändningen blir nödvändiga".*

Den viktigaste nyheten i Styrmedelsutredningens betänkande var att ett

för den traditionella trafikplaneringen helt främmande styrmedel fram-

hölls som högst beaktansvärt, nämligen s k biltullar.

Också rapporterna från Nordkoltprojektet andas en helt ny optimism vad

gäller möjligheterna att styra trafiken i önskade banor. I sammanfatt-

ningen av Nordkolt sägs t ex:

 

* Styrmedel för begränsning av biltrafiken i Stockholms innerstad.
Kommunstyrelsens planeringsberedning. Feb 1979, sid 2.
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"Val av utvecklingsriktning för tätortstrafiken är inte främst en fråga

om vilken trafiksituation som är möjlig. Den grundläggande problem-

ställningen är politisk och gäller vilken utveckling som är önskad.

Medlen finns om målet är givet".*

Frågan om vilket eller vilka .styrmedel som bör väljas är dock mycket

svårbesvarad med planerareansatsen. Det förefaller som om det egentli-

gen enda kriteriet är huruvida en viss styrmedelskombination leder till den

önskade trafikminskningen eller inte. Vilken av två eller flera styrme-

delskombinationer, som var och en resulterar i en bestämd trafikminsk-

ning, man bör välja, ger planeringsansatsen föga vägledning för.

Den ekonomiska ansatsen till valet av styrmedel

 

Den ekonomiska ansatsen till styrmedelsproblemet torde vara helt invänd-

ningsfri när den ges följande allmänna formulering: Givet att en viss

trafikminskning skall uppnås, gäller det att välja det samhällsekonomiskt

minst kostsamma styrmedlet eller kombination av styrmedel.

Det bör kanske också tilläggas att, om styrmedelskostnaden skulle visa sig

vara högre än vinsten av att styra biltrafiken, så bör man avstå från

styrning. Man kan ytterligare modifiera problemformuleringen genom att

framhålla möjligheten att styrmedelskostnadernas natur skulle kunna

föranleda en förändring av det ur5prungliga målet. Man skulle exempelvis

kunna tänka sig, att en något mindre minskning av nulägets biltrafik är

motiverad med hänsyn till styrmedelskostnaderna än i den hypotetiska

situationen där styrmedelskostnaderna är lika med noll.

En vanlig invändning från trafikplanerare är dock att den ifrågavarande

problematiken inte låter sig renodlas till ett entydigt kostnadsminime-

ringsproblem. Alltför många svårvärderade effekter är inbegripna för att

valet av styrmedel skall kunna avgöras i enlighet med ett enda kriterium.

 

* Trafik i Nordisk Tätort. Sammanfattning. NU A 1978:16, sid 82.
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Definitionen av "styrmedelskostnader" tycks vara det stora kruxet. Vår

definition är följande: Antag att man (kommunstyrelsen) vill minska

antalet bilresor med AQ från Q0 till Q1. I en utopisk idealsituation skulle

det kunna gå till på det sättet att de AQ bilister med den lägsta

betalningsviljan genom "en inre ingivelse" frivilligt avstår från att an-

vända bilen. Allting vorde då gott och väl. Styrmedelskostnaderna vore

lika med noll, eftersom ju inget styrmedel erfordrades! Detta hypotetiska

ideal får utgöra jämförelsenorm. I den verkliga världen måste naturligtvis

något eller några styrmedel utnyttjas. Styrmedelskostnaden definieras

som skillnaden mellan den totala kostnaden för trafiksystemet inklusive

trafikanternas kostnader i det faktiska läget Q1 (som uppstått genom att

nulägets trafikvolym Q0 reducerats med AQ medelst något visst styrmedel)

och det hypotetiska läget Q1 (som uppstått utan tillgripande av något

styrmedel påovan angivet sätt).

Denna långrandiga definition är nödvändig för att man inte skall tappa

bort vissa högst väsentliga trafikantkostnader sammanhängande med vissa

styrmedel.

Problemets natur kan beskrivas med utgångspunkt från nedanstående

klassifikationsschema för tänkbara medel att styra biltrafiken. På kortare

sikt - givet stads- och trafikledsstrukturen - kan två huvudtyper av medel

särskiljas, nämligen (i) prisförändringar och (ii) kvalitetsförändringar av

alternativa transportmedel. Båda dessa kan vara antingen direkt verk-

ande, dvs gälla bilåkandet direkt, eller verka indirekt via komple-

menttjänsten parkering eller substituttjänsten kollektivtransport.
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Klassificering av medel att minska biltrafiken i tätorternas centrala delar

A. Kvalitetsförändringar

 

l. Kvalitetsförsämring av gatutjänster

2 Kvalitetsförsämring av centrala parkeringstjänster

3. Kvalitetsförbättring av perifera parkeringstjänster

4 kvalitetsförbättring av kollektiva transporttjänster

B. Prisförändringar

 

l. Prishöjning för gatutjänster

2. Prishöjning för centrala parkeringstjänster

3. Prissänkning för perifera parkeringstjänster

4. Prissänkning för kollektiva transporttjänster

Styrmedelskostnaderna

 

I det följande kommer vi att diskutera kostnaderna för dessa styrmedel.

En huvudsynpunkt är att vissa trafikantkostnader sammanhänger med

trafik- och parkeringsreglering är otillräckligt uppmärksammade i den

stadstrafikpolitiska debatten.

Trafikantkostnaderna av trafik- och parkeringsreglering

 

De allra flesta nyare former av trafikreglering liksom parkeringsreglering

kan betecknas som kvalitetsförändringar av utbjudna tjänster. Det är

kärnpunkten i resonemanget. Om parkeringsförbud införs på vissa gator,

eller antalet körfält minskas på vissa gator är det onekligen fråga om en

utbudsminskning i första omgången. Det är emellertid viktigt att inte bli

offer för illusionenatt en sådan utbudsminskning med nödvändighet leder

till en motsvarande minskning av konsumtionen - av parkeringen respek-

tive bilåkandet.
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Det totala bilåkandet till jobbet behöver inte nödvändigtvis minska i

motsvarande grad. Det skulle till och med kunna förbli oförändrat. Den

enskilde bilisten uppfattar en utbudsminskning (av gatuutrymme för

parkering och/eller bilåkande) som att "nu har det blivit svårare att hitta

en parkeringsplats på rimligt gångavstånd", eller som att "nu tar det

längre tid att köra från hemmet till jobbet". Det går att hitta en

parkeringSplats, om man är beredd att söka längre, eller gå längre från

parkeringsplatsen till målpunkten. Och det går att åka bil till jobbet, om

man är beredd att starta tidigare. Den troliga effekten av en utbuds-

minskning av gatuutrymme för parkering och/eller bilåkande är att viss

minskning av konsumtionen sker på grund avatt trafikantkostnaden för

att ta gatu/parkeringstjänster i anspråk har stigit. Det är därför som det

är att föredra att kalla en utbudsminskning avseende parkeringsplatser

eller gatukapacitet för rörlig trafik för en kvalitetsförsämring.

I figur 4 representerar kurvorna CD och C1 den genomsnittliga trafikant-

kostnaden för parkering (i form av söktid och gångtid) som funktion av

utnyttjandegraden av det totala antalet parkeringsplatser i innerstaden då

kapaciteten är lika med Ko respektive K 1. I det senare fallet, där utbudet

har minskats, kan det antas att den faktiska parkeringsvolymen också blir

mindre. (Q1 jämfört med Q0).

Poängen är att den trafikantkostnadshöjning - C0 (Q0) till C1 (Q1) - som

lett till konsumtionsminskningen representerar en realkostnadshöjning.

Kvalitetsförsämring vad gäller trafikering av gator eller parkering är ett

synnerligen dyrt medel att minska bilåkandet. Ju mer oelastisk efter-

frågan är ju dyrare blir det för samhället att uppnå en viss biltrafikminsk-

ning genom kvalitetsförsämring*. Antag att priselasticiteten för efter-

frågan på bilåkande är E. Det betyder att, för att minska bilåkandet med

t ex 20 96 medelst trafikregleringsåtgärder så måste den genomsnittliga

trafikantkostnaden höjas med ungefär ZO/E 96. Med tanke på att hittills

gjorda undersökningar tyder på att priselasticiteten är ganska låg måste

således en betydande total trafikantkostnadshöjning (= kvalitetsförsäm-

ring) åvägabringas för att det uppställda målet skall uppnås. Den totala

 

* Jfr Bo Björkman 0p. cit som också starkt betonar detta faktum.
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trafikantkostnadshÖjningen i figur 5 för den kvarvarande parkeringsvoiy-

men C1(Q1) - CO(Q0) Q1 plus ungefär halva trafikantkostnadshöjningen

för den bortfallande trafiken % C1(Q1) - CO(Q0) (Q0 - Q1) är den totala

kostnaden (skuggad yta i figur 1) för att med medlet kvalitetsförsämring

uppnå det givna målet. Det kan vara ett synnerligen dyrt medel.

Utbudsminskning

Efterfrågan

 

 

C1':Q1)

co (og)

      

l 1 \

i I
1- I
i l

Q1 i 01' \
i ' 7

é________. Antal parke-
ringsplatser

Konsumtions-
minskning

Figur 5. Effekten på utnyttjandet av parkeringsplatser av en viss
kapacitetsminskning och den därav orsakade trafikant-
kostnaden.

Figuren ovan är naturligtvis endast en illustration av hur de viktigaste

styrmedelskostnaderna sammanhängande med trafik- och parkeringsregle-

ring uppstår. Några kvantitativa slutsatser kan inte dras utan närmare

studium av tätortstraiik. En angelägen forskningsuppgift synes vara, att i

ett antal olika tätorter empiriskt uppskatta hur stora styrmedelskostna-

derna skulle bli av att uppnå bestämda "target values" för minskningen av

den rådande biltrafiken medelst trafik- och parkeringsreglering.
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#.3.2 Kostnaderna av att styra biltrafiken genom att höja kvaliteten för

 

kollektivtrafiken

 

Trots att de flesta politiker brukar nämna detta styrmedel i första

rummet då problemen med den växande biltrafiken i tätorterna är på

tapeten, tycks en kvalitetshöjning för kollektivtrafiken inte vara ett

realistiskt alternativ. I den kalla verkligheten tycks det kosta mer än det

smakar att göra en rejäl standardhöjning av det kollektiva trafikutbudet.

Det bör uppmärksammas att de finansiella svårigheterna att i mer

betydande omfattning utnyttja detta styrmedel kan vara ett tecken på att

också i välfärdsekonomiska termer nettonyttan av en kvalitetshöjning för

kollektivtrafiken i syfte att minska biltrafiken är negativ. Det bör

emellertid också påpekas att, om från välfärdsekonomisk synpunkt kvali-

teten på kollektivtrafiken är för låg i och för sig i utgångsläget, d v 5

bortsett från nyttan av mindre biltrafik, så är givetvis detta styrmedel

mycket "billigt" i ett mer eller mindre begränsat intervall. Vissa tecken

tyder på att busstrafiken i tätorter ofta utförs med för få och för stora

bussar, när man jämställer trafikanternas kostnader med trafikföretagens

kostnader. För att kunna bedöma styrmedelskostnaderna i detta fall bör

man alltså särskilja två etapper. Om första etappen överhuvudtaget är

aktuell, så är styrmedlet ifråga kostnadsfritt så långt. Andra etappen

utgår från ett läge där kvaliteten på kollektivtrafiken är välfärdsekono-

miskt rätt avvägd bortsett från effekten på biltrafiken. Med tanke på att

restidsstandarden är så väsentligt mycket högre för bilister än för

bussresenärer - även då busstrafiken är välfärdsekonomiskt effektiv - kan

man inte förvänta någon mer avsevärd effekt av ytterligare, rimliga

kvalitetshöjningar för kollektivtrafiken. Som exempel kan nämnas de

beräkningar som gjorts av SLLs Trafikkontor av effekten på bilpendlingen

i Stockholm av en radikalt förbättrad kollektivtrafik*. Följande tre

drastiska åtgärder beräknas var och en medföra att 4 96 av bilpendlarna

övergår till att åka kollektivt.

 

* SLL Trafikkontoret Rapporterar 1/79 "Trafikpolitiska åtgärder för
bättre innerstadsmiljö".
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0 Fördubbling av turtätheten.

o Minskning av färdtiden med 50 96.

o Halvering av genomsnittliga antalet byten per resa.

En fördubbling av turtätheten torde kräva en i det närmaste fördubbling

av fordonsparken. Hur en minskning av färdtiden med buss eller tunnel-

bana med 50 96 skulle kunna åstadkommas är svårt att förstå, och en

halvering av antalet byten utan förlängning av själva färdtiden skulle

förmodligen kräva enmycket avsevärd total kapacitetsökning.

Hela kostnadsökningen i den andra etappens kvalitetshöjning är dock

långtifrån att uppfatta som styrmedelskostnader. Merparten av de

tillkommande kostnaderna kan antas kompenseras av nyttoökningen för de

ursprungliga kollektivtrafikanterna. Definitionsmässigt kommer emeller-

tid en nettokostnad att bli resultatet, eftersom den andra etappen utgår

från ett läge där kvaliteten på det kollektiva trafikutbudet är rätt avvägd.

Kostnaderna för detta styrmedel uppstår följaktligen i första hand på

grund av den stora okänsligheten hos biltrafikvolymen med avseende på de

kollektiva transporttjänsternas kvalitet.

En viktig forskningsuppgift är här att söka differentiera uppskattningen av

olika kvalitetselasticiteter för efterfrågan på kollektiva transporttjänster

mellan de som har respektive inte har tillgång till bil. Om det finns

kvaliteter hos kollektivtrafiken som bilisterna är mindre likgiltiga för än

andra, bör det vara rationellt att söka förbättra i första hand just dessa

kvaliteter.

Effektivitetsförluster av indirekt prissättning av biltrafik

 

Prisförändringar beträffande parkeringsplatser och kollektivtrafik repre-

senterar "indirekt prissättning" av bilåkande. Dessa styrmedel är inte

behäftade med några till regleringsåtgärderna motsvarande trafikant-

kostnader.
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Styrmedelskostnaderna uppstår i stället på grund av att "first-best"

optimumlägen på parkeringsmarknaden inte kan uppnås då priserna på

dessa marknader skall fylla den dubbla uppgiften att styra biltrafiken

såväl som parkeringen och kollektivtrafiken.

Parkeringsavgifter (jämte parkeringsrestriktioner) är väl det i praktiken

oftast tillgripna styrmedlet för begränsning av biltrafik. Om det vore så

att varje bilresa i innerstaden avslutas eller påbörjas med en parkering av

en given varaktighet på en avgiftsbelagd (kommunkontrollerad) parke-

ringsplats vore parkeringsavgifterna ett fullgott styrmedel för biltrafiken.

Dessa förutsättningar är emellertid långt ifrån uppfyllda. Genomfartstra-

fiken kommer man, för det första, inte åt med parkeringsavgifter. För

det andra sker endast en mindre del - ca 20 % i Stockholm - av den totala

parkeringen på avgiftsbelagd gatumark, och parkeringens varaktighet

varierar i ett mycket brett intervall. Det finns mycket som talar för att

ett pålägg på avgifterna för gatumarksparkering är ett synnerligen

kostsamt medel från välfärdsekonomisk synpunkt att styra biltrafiken

med. Det riktas mot en minoritet av bilisterna, som förmodligen har en

relativt stor nytta av bilresor, eftersom de ju redan är beredda att betala

ganska betydande parkeringsavgifter (jämfört exempelvis med de privili-

gierade bilister som har tillgång till gratisparkering). En höjning av

parkeringsavgifterna (utöver vad marginalkostnaderna för själva parke-

ringen motiverar) kan innebära att man skär bort biltrafik i fel ände av

efterfrågekurvan så att säga.

Att erbjuda bilister subventionerad eller helt gratis "infartsparkering"

tycks vara en populär tanke - för dem som inte skall betala kalaset. Det

är just en sådan "morot" som trafikplanerare traditionellt har förkärlek

för. Det kan dock vara ett för kommunen kostsamt styrmedel, och risken

finns att det kan visa sig nästan helt verkningslöst. i Stockholm är läget

för närvarande det att knappt hälften av existerande infartsparkerings-

platser är utnyttjade. Det beror inte på att parkeringsavgifterna är höga.

lnfartsparkeringen är tvärtom ofta gratis. Det har beräknats att om alla

infartsparkeringsavgifter helt togs bort, skulle infartsparkeringen öka

endast med 3 %*. Den majoritet av bilpendlare som har tillgång till fri

parkering i innerstaden kommer sällan att vara frestade att utnyttja

parkeringsplatser vid infarterna även om de erbjuds gratis.
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Nästa fråga är om ytterligare subventionering av kollektivtrafiken är

samhällsekonomiskt mindre kostsamt. Ett allmänt känt förhållande är att

priselasticiteten för den potentiella kategori av kollektiva trafikanter,

som utgörs av bilisterna, är synnerligen låg - nästan negligerbar - medan

priselasticiteten för de som inte disponerar bil är ganska hög. Det

betyder att det vore nästan verkningslöst vad gäller biltrafiken och

samhällsekonomiskt dyrt genom att nytillkommande icke-bilister kommer

att ställa krav på ytterligare kapacitet att i taxepolitiken gå under den

prisrelevanta kostnaden.

En betydelsefull snedvridning av prisstrukturen för kollektiva transport-

tjänster, som till stor del kan skyllas på att priset under högtrafiktid

uppfattas som ett styrmedel för biltrafiken, är att det snarast är dyrare

att färdas kollektivt under lågtrafiktid än i rusningstid. T ex i Stockholm

har man trots växande finansiella underskott för SL i det längsta sökt

undvika höjningar av priset för högtrafikresenärerna för att inte förlora

nâgra trafikanter, som är potentiella bilister. I dag är 70-kortet realt sett

billigare än 50-kortet vid dess införande. Däremot har man genomfört

kraftiga höjningar av biljettpriset för enstaka resor, vilka till stor del

företas under lågtrafiktid. En helt galen prisstruktur har uppstått under

trycket av de motstridiga kraven på att dels söka minska bilandelen under

högtrafiktid och dels begränsa det finansiella underskottet. Det rådande

kollektivtrafikpriset ligger högt över den prisrelevanta kostnaden under

lâgtrafiktid på grund av behovet att ta igen på gungorna (lågtrafiken) vad

som förloras på karusellen (högtrafiken).

Subventionering av infartsparkeringen och ytterligare subventionering av

kollektivtrafiken är i praktiken i det närmaste verkningslösa styrmedel för

biltrafiken. Det är ju orealistiskt att tänka sig att man skulle kunna börja

_b_e_t_a_l_e_i trafikanter för att nyttja perifera parkeringsplatser och kollektiva

transporttjänster. Det betyder dock inte att prispolitiken för kollektiv-

trafik är en ointressant fråga. Även om man kan förmoda att effekten på

biltrafiken av prispolitiska åtgärder inom kollektivtrafiken är liten, är det

angeläget att tillämpad välfärdsekonomisk forskning ägnas åt kollektiv-

 

* Beräkningsresultaten är presenterade i en diskussionspromemoria
1981-03-05 från Trafikkontoret, Stockholms Läns Landsting.
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trafikens problem. Även om inte en enda bilist vinnes eller förloras

genom ändrad kollektivtrafikpolitik är det eftersträvansvärt att kollektiv-

trafiken bedrives på ett samhällekonomiskt effektivt sätt.

Direkt prissättning av gatuutrymme för biltrafiken - problem och möjlig-

När vi nu slutligen kommit till detta styrmedel, blir frågeställningen med

nödvändighet av något annorlunda karaktär än i det föregående. Nu är det

mer en fråga om att utveckla nya metoder för direkt prissättning av

gatuutrymme än att beräkna kostnaderna för existerande styrmedel. Den

förekommande prissättningen av gatuutrymme för biltrafiken är ju syn-

nerligen primitiv. I de största tätorterna kan "överpriserna" på central

gatumarksparkering uppfattas som inkluderande ett pris på gatuutrymme

för den rörliga trafiken. Nu är det dock parkeringstidens längd snarare än

bilresans längd som bestämmer detta pris. Att inbaka trafikpriset i

parkeringSpriset är inte en tillfredsställande lösning.

Den klokaste - och förmodligen minst kontroversiella - avgiftstekniska

lösningen som uppfyller separeringskravet vore att låta "parkerings-

avgiften" i varje särskilt fall bestå av en fast (tidsoberoende) del och en

tidsproportionell del. Den fasta avgiften är då förstås att betrakta som

ett pris på gatuutrymme utnyttjat för den bilfärd som föregått parke-

ringen ifråga. Om man finner det önskvärt att differentiera priset på

gatuutrymme för trafikering mellan högtrafiktid och lågtrafiktid kan den

fasta avgiften sättas på en lägre nivå (eventuellt helt slopas) efter

exempelvis kl 09.00. Huvudpoängen är att den tidspr0portionella avgiften

bestäms helt i enlighet med målet att uppnå effektivitet på parkerings-

marknaden.

Den avgörande ofullkomligheten med detta enkla system för prissättning

av gatuutrymme (som det har gemensamt med nuvarande system) är att (i)

genomfartstrafiken och (ii) de bilar, som parkeras på privat tomtmark och

i privata garage kommer att bli avgiftsfria. För att råda bot på detta

vore man tvingad att låta passage av en zongräns (tullsnitten i Stockholm)

VTI MEDDELANDE 266



4.4

72

snarare än parkering vara bestämmande för "trafikavgiften" (färdavgif-

ten). Detta skulle förmodligen kräva en något större kontrollinsats än om

färdavgiften uttogs vid parkeringstillfället. Frågan är då, om den ökade

kontrollkostnaden är mindre än den allokeringsvinst, som görs då all trafik

till innerstaden avgiftsbelägges.

Styrmedelsutredningen i Stockholm har utrett frågan om biltullar och

funnit att ett "Singapore-system" skulle inte medföra orimliga kostnader.

Remissvarande på utredningen visar dock klart, att denna idé är mycket

impopulär. Om det beror på att man tror att biltullar kommer att

innebära ökat byråkratiskt krångel och höga administrationskostnader,

eller om man inte vill acceptera den inkomstomfördelning från bilister till

övriga samhällsmedlemmar som blir följden, eller om man mer känslomäs-

sigt reagerar emot detta styrmedel är inte helt klart.

Ett viktigt FoU-område är trots detta, eller kanske tvärtom just på grund

av detta motstånd, att utveckla teknik och organisation för prissättning

av gatuutrymme.

Slutord om FoU-behovet rörande styrning av tätortstrafik

Den ovan förda diskussionen om forskningsbehovet beträffande styrning av

tätortstrafik och styrmedelskostnaderna har mynnat ut i en huvudtes: Det

finns ett stort behov att utveckla nya styrmedel; de gamla, beprövade är

antingen praktiskt taget verkningslösa eller kostar mer än de smakar.

Denna tes har inte kunnat föras i bevis, utan är att uppfatta som en

hypotes. Det är därför angeläget att testa den genom ytterligare studier

av olika förekommande styrmedels verkningar, och framför allt beräk-

ningar av styrmedelskostnaderna.

Om man skulle finna att hypotesen är i huvudsak riktig, eller åtminstone

att styrmedelskostnaderna äter upp en stor del av nyttan av styrning (d v 5

begränsning) av tätortstrafik, vore man ställd inför ett svårt problem.

Man kan förvänta att den politiska viljan att av miljöskäl minska

biltrafiken i tätorternas inre delar är växande. Låt oss avslutningsvis göra
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några reflektioner om vad samhällsekonomiskt inriktade forskare och

trafikplanerare kan göra i detta dilemma.

(i)

(ii)

Ökad upplysningsverksamhet

Man bör göra intensifierad propaganda för okonventionella, politiskt

svårsmälta trafikpolitiska åtgärder, d vs road pricing och starkt

utökad kommunal kontroll av parkeringsutbudet, i kombination med

att, som vi försökt göra i denna artikel, få beslutsfattarna att förstå

att det inte går att driva trafikpolitik, om man avstår från att

använda de enda styrmedel som kan ge en positiv effekt. Övriga

styrmedel är antingen i det närmaste verkningslösa när det gäller

att påverka biltrafiken, eller också medför de olika negativa effek-

ter som i en samhällsekonomisk totalkalkyl kan mycket väl visa sig

uppväga de positiva effekterna av viss minskad biltrafik.

Finns det några politiskt acceptabla, samhällsekonomiskt välmotive-

rade trafikbegränsande åtgärder?

En motsatt reaktion kan vara den följande. Trafikreglering av olika

slag - dvs ransonering av gatuutrymme - är ju i motsats till

prissättning av gatuutrymme politiskt föga kontroversiellt. Det kan

därför finnas anledning för ekonomer att ägna större intresse åt

olika trafikregleringsåtgärder i allmänhet, och åt det extrema

alternativet att totalförbjuda all biltrafik i städer (innerstäder) i

synnerhet. Som samhällsekonom kan man hysa befogade tvivel på

att det positiva med många slag av trafikregleringsåtgärder övervä-

ger det negativa, i all synnerhet om trafiksäkerhetseffekterna är

små, och det mest är fråga om en kvalitetsförsämring för biltrafiken

i syfte att dämpa densamma. Ett totalförbud av biltrafik kan dock

framstå som mer beaktansvärt helt enkelt därför att en betydande

positiv tröskeleffekt kan erhållas vid O-nivån. Den gängse, margi-

nalistiska analysen (problemidentifiering genom att söka avvikelser

från marginalvillkor för Optimum) kan ju slå fel om avsevärda

tröskeleffekter förekommer.
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Detta extrema alternativ är paradoxalt nog förmodligen lättare att

få politikernas gehör för än road pricing - under förutsättning

förstås att "experterna" (trafikplanere m fl) är positiva till bilfria

städer. Ett samhällsekonomiskt mycket intressant och relevant

forskningsproblem är således att med C/B-analys jämföra dagens

städer med helt bilfria städer på kort och lång sikt.

Förbered marken för miljövänliga individuella transportmedel

På längre sikt finns dock en annan möjlighet till radikalt förbättrade

tätortstrafikförhållanden för trafikanterna själva såväl som för

*övriga människor. En viktig styråtgärd som man inte får missa, är

att på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt differentiera den sedan

länge politiskt accepterade prissättningen av väg- och gatutjänster

medelst bensinskatt och fordonsskatt. Frågan är, om man kan

utnyttja detta styrmedel på något bättre sätt än för närvarande.

Svaret är ja. En differentiering av dessa skatter med avseende på

fordonstyp - inklusive nu inte existerande typer - kan på sikt få

mycket gynnsam effekt. Om t ex elektriska bilar skulle slippa alla

skatter, medan bensindrivna bilar med marschhastigheter omkring

80-90 km/h skulle bli ännu hårdare beskattade än i dag, är det

möjligtatt bilprocucenterna skärper sig och utvecklar en (i tätorts-

trafik) konkurrenskraftig el-bil. Individuella transporter är ju inte

något samhälleligt ont i och för sig. Tvärtom, när detgäller privat

restidsstandard är det en helt överlägsen transportform, det är bara

det att dagens bilar är så illa anpassade till stadstrafik sett från de

oskyddade trafikanternas och de i staden boendes synpunkt.

Ett samhällsekonomiskt högst relevant forskningsproblem är således

att visa hur en vägtrafikbeskattning ser ut, som tar full hänsyn till

alla miljökostnader av trafik med konventionella, förbränningsmo-

tordrivna bilar, och som på motsvarande sätt premierar eldrivna

fordon liksom andra tänkbara, nu icke existerande, miljövänliga

biltyper.
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