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FÖRORD

Transportförsörjningen i glesbygd för billösa framstår kanske inte

volymmässigt - med t ex personkilometerandel som rangskala- som

ett första rangens transportproblem, men med tanke på det grund-

läggande målet för transportpolitiken, att erbjuda människor i

landets alla delar en tillfredsställande transportförsörjning, är

det likafullt ett centralt transportpolitiskt problem.

i och med att kollektivtrafiken fogats till VTIs forskningsfält
har de billösas transportproblem i glesbygd framstått som särskilt

angeläget, när det gäller inriktningen av nya insatser av institu-

tet. I en första fas, är strävan att ge en tillståndsbeskrivning

 

av transportproblemen för billösa i glesbygd från utbudssidan så-

väl som från efterfrågesidan. Två varandra kompletterande, helt

fundamentala frågor är:

0 Vad finns det för möjligheter att resa för billösa i glesbygd?

0 Vilka resor företas faktiskt av billösa i glesbygd?

Föreliggande meddelande, som utarbetats av Britt Kihlman vid Kul-

turgeografiska Institutionen vid Göteborgs Universitet, söker be-

svara den förstnämnda frågan. En speciell vinkling av frågeställ-

ningen har gjorts genom att begreppet "paratransit" har blivit ett

huvudtema: kollektivtrafik behöver ju inte nödvändigtvis organise-

ras som konventionell busslinjetrafik. Det finns kanSke andra tra-

fikformer som i glesbygd kan vara ett bättre alternativ till pri-

vatbilen.

Vi har också ansett att en viss historisk bakgrund vore nyttig för

 

att få perspektiv på dagens problem. Arbete pågår för belysning

av denna fråga:

0 Är de billösas situation absolut sämre, eller endast relativt
sämre i dagens bilsamhälle än före bilismens genombrott?

I nästa forskningsfas är det sedan vår avsikt att behandla den

framtida transportförsörjningen för billösa i glesbygd.

Jan Owen Jansson
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TRANSPORTATION FOR THE CARLESS IN RURAL AREAS.

I. A litterature survey of the suply of buslines and
paratransit in rural areas.

by Britt Kihlman

ABSTRACT

This study is a cognitive report on the term paratransit,

its fields of application and the Classification.of va-

rious forms of paratransit.

Different forms of paratransit, in the widest sense of

the word, already existing in sparsely populated areas

of Sweden are accounted for and commented on with parti-

cular attention to the legal aspects involved.

Foreign paratransit experiments in sparsely populated

areas are also dealt with, as well as the conclusions

one can draw form same when considering the possibility

of introducing such paratransit forms in similar Swedish

areas .
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TRANSPORTFÖRSÖRJNINGEN FÖR BILLÖSA I GLESBYGD

I. En litteraturstudie av utbudet av busslinjetrafik
och "paratransitt i glesbygd

av Britt Kihlman

SAMMANFATTNING

Detta arbete anknYter.till.två tidigare forskningsprojekt

finansierade av VTI nämligen TRANSPORTMÖNSTER - ANALYS

AV RESVANESTATISTIK, redovisat i VTI-rapport 166: Kol-

lektivtrafiken i bilsamhället och i VTI-meddelande 209:

Resvanor i Sverige 1978 samt INVENTERING AV EXISTERANDE

KOLLEKTIVTRÃNSPORTFORSKNING SAMT UNDERSÖKNING AV LÄMP-

LIGA OMRÅDEN FÖR YTTERLIGARE FORSKNING, redovisat i

CHOROS, Kulturgeografiska institutionen, GU, nr 126 och

i VTI meddelande 226: Inventering av existerande forsk-

ning rörande kollektiv persontransport.

Ur dessa projekt framgick tanken att kollektivtrafiken

som den är utformad i dag knappast är en framkomlig väg

när det gäller att lösa kollektiv trafikförsörjning i

'glesbygder, och därmed också önskemålet att närmare un-

dersöka andra trafikformer som skulle kunna komma i

fråga för att klara den kollektiva trafikförsörjningen

i glesbygdsområden.

Utmärkande för kollektivtrafiken på-landsbygden är att

den tidigare, och på sina ställen fortfarande pågående,

avfolkningen och den ökade användningen av personbilar

har gjort att underlaget för kollektivtransporter har

blivit allt sämre. Driftskostnaderna, speciellt på

förarsidan, har ökat starkt och för att kunna upprätt-

hålla ett linjenät med en någorlunda acceptabel geogra-

fisk och tidsmässig täCkning krävs betydande årliga

driftstillskott.

VTI MEDDELANDE 283



III

Avfolkningen på landsbygden har också medfört ett mins-ä;

kat kundunderlag för glesbygdens och de mindre tätorter-

nas serviceinrättningar vilket på sinazställen medfört

att t ex butiker tvingats att slå igen. Detta i sin

tur skapar ett ökat transportbehov eftersom människorna

då måste företa längre resor för att kunna uträtta de

ärenden man tidigare kunde göra på kortare avstånd från

hemmet.

Specialisering och centralisering av t ex sjukvård, sko-

lor och verksamheter har generellt medfört ett ökat res-

behOv.

Transportsituationen kan således bli ganska besvärlig

för åtskilliga personer bosatta i glesbygdsområden, dels

på grund av att utbudet av kollektiva transporter har

minskat, dels för att transportavstånden har ökat.

Paratransit (av grekiska para' - bredvid) innefattar en

serie olika.transportformer, organisationsformer och

service som ligger mellan privat biltransport och kon-

ventionellgkollektiv linjetrafik.

De flesta mellanformerna karaktäriseras tekniskt av att

man utnyttjar personbilar eller småbussar och organisa-

toriskt av att utnyttjandet inte är förbehållet en ägare.

Den tekniska aspekten är ofta mindre viktig än den orga-

nisatoriska eftersom paratransitformernas huvuduppgift

är att anpassa sig efter lokala förhållanden och passa-

gerarnas olika önskemål.

Hur passagerarna får tillgång till transportsystemen är

utan tvekan det karaktäristikum som tydligast skiljer de

olika paratransittyperna från varandra och från privat-

bil och konventionell kollektivtransport (Tabell 3.2).

De olika sätten att få tillgång till ett transportsys-

tem är
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o Ständig tillgång
Fordonet står i.princip till omedelbart förfogande'

0 Telefon
Detta gör detmöjligt att ordna beställningsstyrda
system med mycket korta väntetider: För attett så-
dant system skall fungera bra krävs såväl hög tele-
fontäthet som avancerad ordercentral i trafiksystemet.

o Anrop längs färdvägen v
Ett mindre flexibelt system än med telefonanrop

o Förbeställningar
Arbets-, Skolresor etc. med mer eller mindre strikt
plan för färdväg och hållplatser beroende på organi-
sationen av systemet

o Hållplatsanrop

I det grundläggande arbetet rörande paratransit, som ut-

fördes Vid the Urban Institure, Washington D C, av

R F Kirby (Kirby 1973/1974), klassificerades paratrane

sitformerna efter beställningsform i

o anrops- och beställningsstyrda system

0 hyrbilssystem

od samåkning

Denna indelning används också i detta arbete.

Olika former av paratransit i dess vidare bemärkelse

finns redan i dag i Sverige till exempel i form av såväl

organiserad som oorganiserad samåkning, Skolskjutsar,

färdtjänst samt framför allt i den så kallade komplet-

teringstrafiken.

Dessutom har det under det senaSte decenniet gjorts ett

antal av till exempel kommuner och trafikforskare orga-

niserade försök med olika former av paratransit allt

från tämligen enkla system där mindre grupper samåker

över stora samåkningsförsök för hela kommuner till ex-

periment med avancerade beställningssystem.
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Om man skall planera transporterna i ett lågefterfråge-

område som en glesbygdskommun måste en av den första

frågorna man ställer sig bli om man skall erbjuda ett

brett transportregister för befolkningen i sin helhet;

eller om man skall erbjuda specialservice för vissa

grupper av människor.

Om man Väljer ett system somskall betjäna så stor del

av befolkningen som möjligt så måste detta fokuseras

på arbets- ooh Skolresor vilka dels utgör en stor del

av antalet resor dels ligger väl koncentrerade såväl i

tid som i rum. Detta är också den traditionella kollek-

tivtrafikmarknaden.

Om man däremot först och främst inriktar sig på att

hjälpa vissa ur transporthänseende missgynnade grupper

kan man börja med att ställa upp en "behovshierarki"

för att bestämma vilka resor som skall prioriteras när

.det gäller kollektivtransporter.

I USA har sådana resonemang lett till att man speciali-

serat sig på transporter för hälso- och sjukvård samt

på inköpsresor_för vissatransporthandikappade grupper.

Kostnaderna för de olika servicenivåerna kommer natur-

ligtvis också in i dessa resonemang. De som talar för

enbart resor för speciella grupper menar att den hel-

täckande servicen blir alltför dyr att upprätthålla.

Nu.är emellertid inte den konventionella linjetrafiken

det enda alternativet när det gäller att söka bygga upp

en heltäckande service utan man kan i stället införa

någon typ av paratransit som har visat sig vara mer kost-

nadseffektiv i den aktuella situationen.

Det gäller för planeraren att vara känslig för de lokala

behoven och att rätta servicen efter dessa.
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Vad gäller de situationer i vilka paratransit av olika

typer är den bästa lösningen varierar detta naturligt-

vis med olika faktorer och beroende på vilka önskemål

man har på transportservicen.

Det finns många skäl som talar för att i stället för

linjetrafik införa någon form av efterfrågestyrda sys-

tem i glesbygdsområdena. Ett är kostnadsskälet. Be-"'

läggningen blir högre och passagerarkostnaden lägre om

fordonen inte behöver gå på tider och till platser då

de ej behövs.

En av de enklaste bestämda och tydligast urSkiljbara fak-

torerna som påverkar efterfrågestyrda system är efter-

frågetätheten. I områden med låg efterfrågetäthet är

risken stor att den linjelängd som krävs för en fast

linjesträckning som skall betäjna alla passagerarna blir

onödigt lång. Ett efterfrågestyrt paratransitsystem

kan i sådana fall visa sig mer kostnadseffektiv.

I det engelska RUTEX-projektet har man funnit att vid

en efterfrågan på p-Z260,3 {medelpassagerarantalet (p)

gånger dubbla maximala gångavståndet till fast hållplats

(K) i kvadrat] så betjänar ett efterfrågestyrt system

fler passagerare än ett linjebundet system med lika lång

körsträcka.

De efterfrågestyrda systemen är i många fall bättre än

de linjebundna för passagerarna på grund av den bättre

service de erbjuder både med avseende på bekvämlighet

och flexibilitet i tid och rum.

Dock är det inte alltid säkert att de efterfrågestyrda

systemen är bättre, de kan vara sämre än de linjebundna

både vad gäller den totala restiden för passagerarna

och med avseende på pålitligheten. Den största nack-

delen ligger kanske för många i osäkerhet om när man

Skall-komma.fram till slutmålet, en osäkerhet som bott-
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nar i väntetider vid beställning, olika långa färdvägar

beroende på övriga passagerare samt till och med felkör-

ningar. Andra nackdelar är, i synnerhet vid systemdär

längre förhandsbeställning krävs, attman i förväg måste

planera sin resa samt aktivt agera för att kunna genom-

föra den samt de osäkerheter som kan finnas rörande hur

systemet fungerar. Det sista gäller i synnerhet sådana

paratransitsystem som fungerar på olika sättrvid olika

tider på.dygnet och i veckan. Förståbarheten och infor-

mationen är över huvudtaget en mycket viktig del av sys-

temet. Amerikanska undersökningar har visat att när det

gäller att söka information om ett transportsystem så

föredrar den övervägande delen av befolkningen oavsett

kön, ålder eller utbildning att söka direktinformation,

det vill säga hos förare eller genom telefonförfrågan.

Om någon form av paratransit skall införas bör"man där-

för samtidigt se till att man kan stå till tjänst med

en god telefoninformation.

Spontan eller organiserad samåkning i privatbilar eller

i kommun-, företagsägda eller abonnerade bussar är tro-

ligen en intresSant och framkomlig väg för att möta de-

lar av transportefterfrågan i glesbefolkade områden.

Spontan samåkning, där trafikanterna på egen hand finner

lämpliga samåkningspartners, existerar redan i hög grad,

men det finnsnånga människor med udda transportbehov

som varken kan eller vill ordna sina transporter på det-

,ta sätt.

Organiserad samåkning i privatbil där till exempel före-

tag eller kommun vidtar speciella åtgärder för att till

exempel sprida information om samåkning, hjälpa till

att finna lämpliga partners eller ge samåkarna speciella

förmåner (rätt att åka i kollektiv trafikbil, billigare

parkeringsplats etc.) torde egentligen endast komma i

fråga om resor som är väl samordnade i tid som till

exempel arbetsresor.
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Det är såväl ekonomiska som sociala faktorer som har be-

tydelse vid beslut omsamåkning.

Efterfrågemönstret vad gäller transporter varierar mel-

lan olika socioekonomiska grupper men är å andra sidan

ganska likartat hos samma grupp inom Olika geografiska

områden.

Samåkning har mycket större förutsättning att lyckas om

de som samåker tillhör samma socioekonomiska grupp.

Olikheterna i olika personers resemönster, passagerarnas

olika krav på service, efterfrågemönster och markanvänd-

ning gör att ett enda transportsätt omöjligt kan möta

alla typer av resbehov. Ett effektivt och välfungerande

transportsystem måste bestå av en blandning av olika

trafikslag, fordonstyper och servicekaratäristika.

Paratransit kan vara ett viktigt element i ett trans-

portsystem som skräddarsys för att möta de olika trans-

portbehov som finns inom olika geografiska områden.
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1 INLEDNING

1.1 Urbaniseringsprocessen

De utmärkande egenskaperna hos en stad är dess variation

av kulturella, administrativa och ekonomiska funktioner

vilka kräver olika fysiska strukturer. Stadens utveckling

karaktäriseras av en växlande rumslig organisation, or-

sakad av dess verksamheter och dess invånare, under olika

skeden av urbaniseringsprocessen.

Urbaniseringsprocessens olika skeden kan bl a beskrivas

med begrepp som hänför sig till denna rumsliga omfördel-

ning av verksamheter och individer (Dickinson 1964, Fors-

ström 1980).

De första faserna i urbaniseringsprocessen, vilka är de

skeden som man i planeringssammanhang huvudsakligen be-

aktat fram till i dag, kan kallas centraliserings- och

koncentrationsfaserna.

Med centraliseringsfasen avses stadens fysiska tillväxt

med dess utbud av kulturella, administrativa och ekono-

miska tjänster inom en, p g a långsamma kommunikationer,

väl samlad bebyggelse.

Med koncentrationsfasen avses den period när likartade

funktioner av sociala och/eller ekonomiska skäl grupperas

inom särskilda områden. I ringa omfattning har denna fas

pågått parallellt med centraliseringsfasen under många år-

hundraden, men den har under l900-talet kommit att för-

stärkas under inflytande av den moderna stadsplaneringen.

Även den svenska byggnadslagstiftningen har kommit att i

hög grad medverka till denna utveckling.

Inom dagens samhällsbyggande har emellertid två nya faser

i urbaniseringsprocessen kommit att märkas allt tydligare.

Den ena är den s k dekoncentrationsfasen med vilken av-

ses att människor och institutioner flyttar från de exis-

terande koncentrationerna inom det urbana området till

den obebyggda marken i omgivningen. Orsakerna till denna
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utflyttning, som gör att städerna kompletteras med växande

stadsregioner, är bl a trängseleffekter av olika slag samt

förekomsten av ett utbyggt transportnät.

Den andra nu märkbara fasen är decentraliseringsfasen.

Med denna avses att människor och verksamheter flyttar

från städerna till andra existerande koncentrationer, som

själva redan är oberoende lokala eller regionala centra.

Det är främst den sedan ett par decennier inledda dekon-

centrationsfasen, som kan komma att påverka de svenska

glesbygdernas urbanisering. I glesbygdsområdena, främst i

närheten av storstäderna, pågår nu dels nybyggnad såväl

i befintliga tätorter som i rena glesbygder, dels flyttar

tidigare stadsbor ut till nyförvärvade befintliga helårs-

hus i glesbygden och till tidigare fritidshus, som nu

förvandlas till helårsbostäder.

I en framtida trafiksituation Syns det inte otroligt att

krav kommer att uppkomma på en relativt god kollektiv

trafikstandard även för dem som är permanent bosatta utan-

för de egentliga tätorterna samt kanske även, under vissa

delar av året, för de fritidsboende.

1.2 Transportkonsumtionen

Transportkonsumtionen kan ses som ett resultat av sociala

aktiviteter (Höglund, L och Persson, 0, 1973). De aktivi-

teter som den enskilde individen utför eller önskar ut-

föra kräver i många fall förflyttningar vilket innebär

att en individs aktivitetsmönster står i viss relation

till hans förflyttningsbehov.

En individs förflyttningsbehov påverkas förutom av hans

aktivitetsmönster även av förflyttningsavståndet, av den

resurstillgång som finns hos individen själv i form av

tid, pengar och eventuella egna transportmedel samt i

omgivningen i form av Vägar, kollektiva transportmedel

etcetera.

De resursbegränsningar som finns hos individer eller
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i omgivningen gör att alla transportbehov inte kan till-

fredsställas. En tredje faktor som är av betydelse vid

betraktande av transportkonsumtion, kanske främst vid

valet av transportmedel, är individens värderingar av

olika transportmedel.

För att analysera en individs eller ett hushålls trans-

portkonsumtion skulle man således kunna ställa upp följan-

de modell

 

Ebemäümerlqnmna Egauámçerlqmmna
tiü.imümida1 tillcmgüwünqa1

Förñbüinnmmbdxw' Aktbdtebaüyå ;WetårkádüüüLmrb

hmm-sure

 

Figur l.l Modell för analys av transportkonsumtionen.

 

Källa: TFD 1977:4. Taxi och framtiden.

Svårigheten att utföra vissa aktiviteter på grund av att

transportresurserna är för små är en realitet som stora

grupper av befolkningen är utsatt för. Utvecklingen inom

persontransportområdet kännetecknas i dag av en snabb

tillväxt beroende på bland annat det allt glesare bebygg-

elsemönstret med allt större bebyggelseenklaver med separa-

ta funktioner. Strukturförändringar inom olika verksam-

heter samt den allt mer ökade fritiden skapar också ett

ökat transportbehov.

Det.totala resandet i Sverige har under 1900-talet ökat

kraftigt (se figur 1.2) och beräknades enligt den av

statistiska centralbyrån år 1978 genomförda resvaneun-

dersökningen (RVU -78) år 1978 uppgå till 97,3 miljarder

personkilometer.
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Eigur 1.2 Persontransportarbetet 1 miljarder personkilo-
meter.

Källa: Nordström-(1979)

Såväl det privata som det kollektiva resandet har ökat i

absoluta tal (figur 1.3)
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Figur 1,3 Totalt inrikes transportarbete 1950-1980,

miljarder personkilometer

 

Källa: VTI rapport 166zl980. Bearbetning av Statsverks-
prop 1972 och 1980 m
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Bilresorna har dock under perioden 1950-1980 ökat betyd-

ligt kraftigare än kollektivtrafikresorna och dominerar

nu helt transportbilden.

Bilen har alltså kommit att bli det dominerande transport-

medlet och har också därmed medfört att underlaget för

kollektivtrafiken har blivit alltmer vikande.

Det finns dock många kategorier av människor som är be-

roende av andra transportformer än bilen på grund av att

de ej kan disponera en bil av olika orsaker som till exem-

pel åldersskäl, fysiskt eller psykiskt handikapp och

annat.

Vid bearbetning av RVU -78 har Asp och Lundin (VTI rapport

166:1980) funnit att bilinnehavet varierar med olika bus-l

hållstyper. Lägst bilinnehav har ensamstående utan barn

medan barnfamiljer har bil i närmare 90 % av fallen. Bil-

innehav garanterar emellertid ej tillgång till bil. Dels

finns det olika skäl till att man inte kan köra bil, dels

kan ju endast en person åt gången disponera fordonet som

förare.

Bilinnehavet samvarierar inte endast med hushållstyp utan

även med bostadssituationen.Cknuxnatt den nyss nämnda

RVU -78 har delat in undersökningsområdet i så kallade

T-regioner där man använt tätortsstorleken som bas för

en regional indelning har man kunnat jämföra olika orter

i Sverige med samma befolkningsunderslag för till exem-

pel kollektivtrafik.
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T-"REGI'ONER invånare (1975) Andel
Humrürgüxmm zumal inmäwme

T1 Stockholm 1 293 911 16 %
Süxmhdhm;täxmtxmxlfönxter

T2 Göteborg 514 433 6 %
Göüäxmgsijübrtnrö.ñårnter

T3 Större tätorter 2 003 946 2.4 95
Tätorter med 25 000-120 000

invånare inkl Malmö (250 000 inv)

T4 Mindre tätorter 1 437 889 18 %

Tätorter med 5 000-25 000 inv

T5 Landsbygd i söder 2 055 410 25 %
Små tätorter med 200-5 000
invårue<xi1rangle§wqd
:iSödaaSwadge

T6 Landsbygd i norr 902 955 11 %
Små tätorter med 200-5 000 inv
och ren glesbygd i norra Sverige.

T0 Hela Sverige 8 2,08 544 100

 

o\
O

 

Figur 1.4 T-regioner

 

Källa: Nelldal 1978

Markanta skillnader i bilinnehavet finns i vissa grupper

när man skiljer på regiontyper (figur 1.6).

Genomgående är bilinnehavet större hos alla grupper i

glesbygdsområdena än vad det är i övriga regiontyper.

Endast i fråga om pensionärer är variationen mellan regio-

nerna obetydlig. Gruppen har dessutom ett markant lägre

bilinnehav än Övriga grupper varför deras rörlighet där-

med troligen är mycket lägre än för övriga grupper.

I en annan bearbetning av RVU -78 beaktas särskilt för-

delningen av färdmedel och färdsättsmöjligheter bland

olika befolkningskategorier (Vilhelmsson 1981).

Här påpekas att ju mer den rumsliga strukturen, verksam-

hetsstrukturen med mera anpassas till ökade hastigheter,

vilket tar sig uttryck i ökande fysiska avstånd, desto mer

övergår friheten i att kunna röra sig till ett tvång.
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:gronlgaggxgngg (T-REGXONER)
11 STOCKHOLM men FÖRORTER

STOCKHOLM, LIDINGÖ, RGSLAGS-NÃSBY,
SOLLENTUNA, TUMBA, UPPL'åhDS-VÃSEV,
BJURKNÃS, MÄRSTA. VALLENTUNA, VIS'-
TERHANINGE. ÅKERSBERGA MJL.

T2 GÖTEBORG MED FÖRORTER
% GÖTEBORG, HULNLYCKE, (10570 , LIN-

 

DOME. NOLERED, KALLERED H.FL.

T3 TÄTORTER > 25 000 INVÅNARE
(2) Ta TÄTORTER 5 000 - 25 000 INV.

. N TS TÄTORTER 200 - 5 000 INV. OCHGLESBYuD I SÖDRA SVERIGE

75 TÄTORTER 200 - 5 000 INV. ocnGLESBYGD I NORRA SVERIGE  
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23 31016! 33063 42052 LL.L$.SL 55 71.73

.14700455 212221 212219151212 151010111010 523122 nunnan :svunnen

KATEGORIER:

21 W 15-24 år. mr ej ros föräldrar. ensa'vståazie
23 " ' . - " - . sambo

31. 61 Barnlösa 25-64 år, mmtáaüe
33 63 " ' , sanna
42, 52 aamföräldrat, Maude
44, 54. 45, 55 ' , sumo
71, 73 Pasionärer

Figur l.6 Bilinnehav i procent fördelat på regiontyper
och åldrar/hushåll

 

Källa: VTI rapport l66:l980

Ur resvaneundersökningen kan bland annat utläsas att näs-

tan 60 % av den vuxna befolkningen saknar bil och körkort

(barn och Skolungdomar medtaget utgör denna grupp 75 %

av befolkningen) och att drygt 80 % av alla med indivi-

duella rörelsehinder saknar bil och körkort.

Det finns mycket stora grupper i vårt samhälle för vilka

förflyttningar med eget fordon inte är något alternativ!

l.3 Uppdraget

Detta arbete anknyter till två tidigare forskningsprojekt

finansierade av VTI nämligen TRANSPORTMÖNSTER - ANALYS

AV RESVANESTATISTIK, redovisat i VTI-rapport 166: Kollek-

tivtrafiken i bilsamhället och i VTI-meddelande 209: Res-

vanor i Sverige 1978 samt INVENTERING AV EXISTERANDE KOL-

LEKTIVTRANSPORTFORSKNING SAMT UNDERSÖKNING AV LÄMPLIGA

OMRÅDEN FÖR YTTERLIGARE FORSKNING, redovisat i CHOROS,
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Kulturgeografiska institutionen, GU, nr 126 och i VTI-med-

delande 226: Inventering av existerande forskning rörande

kollektiv persontransport.

Ur dessa projekt framgick tanken att kollektivtrafiken

som den är utformad i dag knappast är en framkomlig väg

när det gäller att lösa kollektiv trafikförsörjning i

glesbygder, och därmed också önskemålet att närmare under-

söka andra trafikformer som skulle kunna komma i fråga

för att.klara den kollektiva trafikförsörjningen i gles-

.bygdsområden.

I detta arbete görs först en genomgång av trafikutbudet i

svensk glesbygd i dag såväl med avseende på linjetrafik som

andra trafikformer vilka spontant eller organiserat har vuxit

fram för att lösa glesbygdens växande transportproblem. Även

de ramar inom vilka dessa trafikformer har att verka beröres.

Därefter görs en genomgång av samtliga trafikformer som kan

betecknas som mellanformer mellan privat- och kollektivtra-

fik och som prövats teoretiskt eller praktiskt i Sverige

eller i andra länder. En ny ansats för beskrivning och analys

av sådana trafikformer föreslås varefter en bedömning görs

av vilka av dessa som kan vara tillämpbara i svensk glesbygds-

trafik.

2 GLESBYGDSTRAFIK

2.1 Definition av glesbygd

Den definition av glesbygd, som används i Sverige i dag,

är att man utgår från den tätortsdefinition som fastställ-

des vid nordiska chefsstatistikermötet år 1960. Den har

följande lydelse:

"Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med

minst 200 invånare, såvida avståndet mellan husen

normalt inte överstiger 200 meter." Avståndet kan

dock tillåtas överstiga 200 meter när det gäller

hussamlingar inom en större orts influensområde. Å

andra sidan bör maximigränsen mellan husen sättas
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lägre än 200 meter, där bebyggelsens karaktär så på-
kallar, nämligen då i små tätorter ingen tydlig tät-
ortskärna (centrum, city) framträder, och i de fall,
då gränsen mellan tätort och landsbygd är diffus,
med andra ord då bebyggelsen i tätorten inte fram-
står som avsevärt tätare än inom övriga närliggande
bebyggda områdenJ'

Med glesbygd förstås då de områden som ej är att anse som

tätbebyggelse.

När man rent allmänt talar om glesbygd i bland annat tra-

fiksammanhang är det.dock klart att man betecknar hela

områden som glesbygd även när små tätorter ligger in-

sprängda i ett glesare bebyggt område.

Glesbygden kan vara olikatill sin karaktär såtillvida

att en del områden ligger på ringa avstånd till större

tätorter med till exempel arbetsplatser och tillgång

till service medan andra ur geografisk synpunkt är be-

tydligt mer isolerade.

I den resvaneundersökning som utfördes av SCB år 1978

(RVU -78) gjordes en regionindelning som baserade sig

på det starka samband mellan tätortsstorlek och trafik-

struktur som kunde utläsas vid en bearbetning främst av

arbetspendlingen vid olika tätortsstorlekar av FoB -75

(Nelldal 1978).

I denna regionindelning användes således tätortsstorle-

ken som bas för regionindelningen och man uppställde

följande allmänna krav:

- förhållandena inom regionen skall vara så lika som
möjligt

- förhållandena mellan regionerna skall skilja sig åt
så mycket som möjligt

- områdena skall vara så lika stora som möjligt och det
minsta området får ej vara för litet.

Vid studier av FoB -75-materialet fann man att så länge

en tätort är så stor att huvuddelen av pendlingen sker

inom tätorten är inte tätortens belägenhet i riket av så

stor betydelse. Den fungerar som en självständig enhet

:oavsett om den är belägen i norra eller södra Sverige.
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Ju mindre tätorten är desto mer beorende är den emeller-

tid av pendling till andra tätorter och därmed får ortens

geografiska läge större betydelse.

Om man sätter gränsen för en geografisk differentiering

vid 50 % självförsörjningsgrad (andelen inompendling)

finner man att tätorter med ) 5 000 invånare har en

trafikstruktur som i stort är lika den i ren glesbygd.

Genom att de geografiska avstånden kan anses vara större

i norra Sverige än i södra har man i RVU -78 gjort en upp-

delning i

- landsbygd i.söder; omfattande små tätorter 200 - 5 000
invånare samt ren glesbygd i södra Sverige (figur 1.5),
år 1975 omfattande 25 % av Sveriges befolkning eller
2 055 410 invånare

- landsbygd i norr; omfattande små tätorter 200 - 5 000
invånare samt ren glesbygd i norra Sverige (figur 1.5),
år 1975 omfattande ll % av Sveriges befolkning eller
902 955 invånare.

2l2 Svensk trafikpolitik

Som framgår av ovanstående är glesbygdsbegreppet inte en-

tydigt.

Glesbygd finns i olika delar av landet och vissa problem

är gemensamma medan andra är mer specifikt kopplade till

området.

Till de mer generella problemen hör trafikförsörjningen.

I glesbygderna finns inte en lika differentierad arbets-

marknad som i tätorterna. Arbetstillfällena är få och

kvinnornas sysselsättningsgrad är låg. En relativt stor

andel av de heltidsanställda har sin arbetsplats utanför

bostadsorten vilket medför en omfattande pendling.

På grund av det ringa befolkningsunderlaget inom ett be-

gränsat geografiskt område finns det inte heller någon

möjlighet till ett.differentierat och lättillgängligt

serviceutbud. På grund av den ogynnsamma åldersstruktu-

ren i glesbygdsområdena råder det också ofta obalans i

serviceefterfrågan.

VTI MEDDELANDE 283



12

Såväl mål som principer för glesbygdstrafik har behand-

lats i olika statliga utredningar och den påverkas såväl

av lagar som av bidragsbestämmelser.

Glesbygdstrafiken är ett av flera sätt att lösa glesbygds-

problemen över huvud taget och trafikplaneringen är en

del i en hel planeringsfilosofi för glesbygden.

Lokaliseringspolitiken som fick en regionalpolitisk in--

riktning under 1970-talet då glesbygdsproblemen med skev

åldersfördelning, bristande service, brist på sysselsätt-

ningstillfällen etcetera uppmärksammandes är en annan del

liksom till exempel stöd till areella näringar, stöd till

glesbygdsbutiker, hemsändning av livsmedel, tillsyns- och

uppsökande verksamhet för pensionärer och sjuka etcetera

(LAKU 1975).

Den officiella statliga målsättningen för glesbygdstrafik

kan härledas till 1963 års trafikpolitiska beslut som in-

nebar att man skulle "för landets olika delar trygga en

tillfredsställande transportförsörjning till lägsta möj-

liga kostnad och under formersom medger företagsekono-

misk effektivitet och transportmedlens sunda utveckling...

Varje trafikgren skall därför i princip svara för sina

kostnader...'

Från dessa allmänna riktlinjer ville man göra undantag

genom minimikrav för Vissa "nödvändiga resbehov - allt i

den mån de är av nämnvärd omfattning - även om lönsamhet

i trafiken därvid ej uppnås". Utifrån dessa allmänna for-

imuleringar diskuterade en arbetsgrupp inom kommunikations-

departementet i rapporten "Lokal trafikservice - modell-

planering i Vilhelmina" (SOU 1968:33) glesbygdens trans-

portförsörjning vilken framstår "såsom ett väsentligt

problem, vars lösning förutsätter insatser från det all-

männas sida. Att kollektivtrafik numera ofta inte kan be-

drivas med lönsamhet i sådana bygder bör inte få leda till

en utarmning av kommunikationerna".
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Den av Kunglig Majestät tillsatta glesbygdsutredningen kom

år 1972 med ett betänkande (DS In 1972:9) som, vad gäller

trafiken, ansluter sig till dessa uppfattningar.

Utredningarna rörande glesbygdstrafik resulterade år 1973

i nya och mer generösa statliga bidragsbestämmelser än

tidigare (SFS 1973:639-640). Bidraget "för att främja en

tillfredsställande trafikförsörjning på landsbygden" ut-

går i princip med 50 % (i inre stödområdet 75 %) av skill-

naden mellan kostnader och intäkter (vilka skall vara

minst 60 % av kostnaderna inklusive kommunal subvention).

Till ansökan om bidrag måste kommunen foga en trafikför-

sörjningsplan med beskrivning av såväl trafikens uppbygg-

nad som dess ekonomi.

Principen med den företagsekonomiska effektiviteten, som

präglar 1963 års trafikpolitiska beslut har emellertid

med tiden kommit att ersättas av ett resonemang om sam-

hällsekonomisk effektivitet.

Formellt kom detta synsätt att slå igenom i 1979 års tra-

fikpolitiska beslut som bland annat grundar sig på de

olika transportmedlens kostnader för samhället.

Den trafikpolitiska utredningen (Prop 1978/79z99) fast-

slår att en samhällsekonomisk grundsyn måste vara väg-

ledande för detfortsatta trafikpolitiska handlandet.

Därvid betonas bland annat betydelsen av en ökad samord-

ning mellan trafikpolitiken och bland annat regional-

och näringspolitiken. I det samhällsekonomiska synsättet

ligger således att trafikpolitiken skall utformas så

att den bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i

samhället som helhet och därmed till måluppfyllelse in-

om olika samhällssektorer.

Det generella målet för samhällets trafikpolitik skall

vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets

olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till

lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.
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"Tillfredsställande trafikförsörjning" kan inte översät-

tas till standardkrav som gäller hela landet. Alltefter-

som värderingar ändras och nya erfarenheter vinns får det

konkreta innehållet i den trafikpolitiska målsättningen

förändras. Det konkreta innehållet kan ges endast genom

politiska beslut på olika nivåer, beslut som förutsätter

underlag i form av trafikplanering.

De allmänna utgångspunkterna för denna planering skall

vara att trafik och trafikanläggningar bör ingå i ett

hela landet omfattande transportsystem som garanterar

en Viss minsta kollektiv person- och godstransportför-

sörjning på nationell, regional och lokal nivå. I pro-

positionen påpekas även de olägenheter som är förknippa-

de med en omfattande privatbilism. Man visar på de nack-

delar som den regionala utvecklingen inneburit för lands-

bygdsbefolkningen som i större utsträckning än tidigare

är hänvisad att söka arbete och olika slag service i

närliggande centra och att trots resbehoven därmed har

'ökat så har den expanderande privatbilismen försämrat

förutsättningarna för kollektivtrafiken.

"När jag framhåller att en väl utbyggd kollektivtra-
fik bör anses som en del i den grundläggande sam-
hällsservicen utgår jag bland annat från den betydel-
se trafiken har när det gäller att undanröja förvärvs-
hinder och öka tillgängligheten till arbetsmarknaden,
vidare när det gäller att öka tillgängligheten till
serviceutbud av olika slag. Detta gäller inte minst
den service som tillhandahålls av olika statliga och
kommunala organ exempelvis inom utbildning, kultur,
sjukvård, socialvård med mera.

En övergång från individuellt till kollektivt resande
kan också utgöra ett medel när det gäller att komma
till rätta med de miljöproblem i form av buller och
avgaser, som ofta är förknippade med trafik, men som
i första hand härrör från personbilstrafik. Även
energisituationen med en förmodligen fortgående
höjning av drivmedelspriserna medförett behov av
att via kollektivtrafiken kunna erbjuda ett energi-

snålt alternativ till personbilen.

I den trafikpolitiska målsättningen bör alltså ligga
vida mer än att via kollektivtrafiken åstadkomma en
tillfredsställande trafikförsörjning åt dem som sak-
nar tillgång till personbil för sitt resande. Den syf-
tar också till att för övrigt erbjudaett konkurrens-
kraftigt alternativ till personbilsresorna.
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Kollektiv trafik, i meningen samordnat resande, är i
många fall en både samhällsekonomisk och privateko-
nomisk rationell lösning av transportbehoven. Kollek-
tivt resande ger nämligen möjlighet till vissa stor-
driftsfördelar och kan då erbjudas till lägre reskost-
nad än motsvarande resa med bil. Samtidigt ställer sam-
ordningen av många människors resor krav på jämkning
av individuella önskemål om restidpunkter, resväg
med mera. Ju större trafikunderlaget är desto mindre
behöver dessa jämkningar bli. Ett stort underlag ger
ju förutsättningar för högre turtäthet, större linje-
täthet med mera, varigenom den individuella valfri-
heten ökar.

Olika resbehov ställer olika krav på det kollektiva
trafikutbudet. För att den lokala och regionala kollek-
tiva trafiken över huvud taget skall kunna utgöra ett
alternativ till privatbilismen och dessutom ett kon-
kurrenskraftigt sådant krävs att en rad förutsätt-
ningar är uppfyllda. Trafikens sträckning, tidsmässiga
anpassning, turtäthet och regularitet måste utformas
med hänsyn till den geografiska fördelningen av bo-
städer, arbetsplatser och serviceinrättningar så att
människor kan företa sina förflyttningar utan onödigt
spill i fråga om gångtider, väntetider och åktider.
Trafikmedel, hållplatser och terminaler måste vara
så utformade att förflyttningarna kan genomföras med
rimlig hänsyn till resenärernas krav på komfort. Den
tekniska utformningen av fordon och väntplatser skall
vara sådan att den kollektiva trafiken blir tillgäng-
lig för alla. De handikappades behov ställer särskil-
da krav i detta hänseende främst ifråga om trafikmed-
lens utformning och service. Taxesystemet i trafiken
bör vara så utformat att det medger tillgång till
regionens hela trafiknät. Vidare bör avgifterna vara
så anpassade att de är konkurrenskraftiga. Allmänt
gäller också att det förhållandet att tidsåtgången
för till exempel arbetsresor i betydande utsträckning
varierar för olika grupper av människor inom en region
inte skall behöva återspeglas i motsvarande skillna-
der i reskostnader vid färd med kollektiva färdmedel.
Kraven på någorlunda likvärdiga villkor oavsett bo-
stadsort motiverar enligt min mening att sådana skill-
nader utjämnas.

Att förbättra den kollektiva trafikförsörjningen såväl
kvalitativt som kvantitativt ställer också krav på de
trafikpolitiska instrumenten. En långtgående samver-
kan mellan de olika trafikutövarna och mellan dessa
och de myndigheter som har inflytande på planeringen
av bebyggelse, trafikanläggningar med mera är enligt
min mening ett väsentligt moment. Ett ekonomiskt stöd
till trafikutövare är ett annat."

(Prop 1978/1979z99)
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I samma anda verkar lagen om.huvudmannaskap för Viss kol-

lektiv persontransport (SFS 1978:438). Ansvaret för lokal

och regional persontrafik kommer att successivt överföras

till en för kommuner och landsting gemensam huvudman i

varje län vilket ger utrymme för samordning och effektivi-

sering.

l: §1 fastslås att för att främja en tillfresställande

trafikförsörjning skall i varje län finnas en huvudman

som ansvarar för den lokala och regionala kollektivtra-

fiken på väg. Ansvaret gäller sådan linjetrafik för per-

sonbefördran som inte utgör kompletteringstrafik med per-

sonbil.

Trafikens omfattning anges i trafikförsörjningsplan,

som huvudman antar.

Regeringen får efter framställan av huvudman, landstingsê

kommun eller kommun meddela föreskrifter om samverkan.i

fråga om trafik.mellan huvudmän i olika län.

I §2 sägs att huvudman är landstingskommunen och kommu-

nerna i länet gemensamt.

Huvudmannaskap enligt lagen skall utföras i NOP-län

senast från och med 1.7 1983, övriga lån från och med

l.7'l981.

Dessutom tillkommer ett nytt och förstärkt bidragssys-

tem (SFS 1978:443). Detta innebär stöd i form av väg-

milsersättning till såväl Spårhunden trafik som vägtra-

fik. Bidragets generella konstruktion skapar goda förut-

sättningar för en fortsatt utveckling av den kollektiva

trafiken såväl på landsbygd som i städer.

2.3 Kollektivtrafik i glesbygd

Utmärkande för kollektivtrafiken på landsbygden är att

den tidigare, och på sina ställen fortfarande pågående,

avfolkningen och den ökade användningen av personbilar

har gjort att underlaget för kollektivtransporter har
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blivit allt sämre. Driftskostnaderna, speciellt på förar-

sidan, har ökat starkt och för att kunna upprätthålla ett

linjenät med en någorlunda acceptabel geografisk och tids-

mässig täckning krävs betydande årliga driftstillskott.

Avfolkningen på landsbygden har också medfört ett minskat

kundunderlag för glesbygdens och de mindre tätorternas

serviceinrättningar vilket på sina ställen medfört att

t ex butiker tvingats att slå igen. Detta i sin tur ska-

par ett ökat transportbehov eftersom människorna då måste

företa längre resor för att kunna uträtta de ärenden man

tidigare kunde göra på kortare avstånd från hemmet.

Specialisering och centralisering av t ex sjukvård, skolor

och verksamheter har generellt medfört ett ökat resbehov.

_ Transportsituationen kan således bli ganska besvärlig för

åtskilliga personer bosatta i glesbygdsområden, dels på

grund av att utbudet av kollektiva transporter har minskat,

dels för att transportavstånden har ökat.

De som detta i första handdrabbar är de personer som av

någon anledning inte har tillgång till biltransporter,

det vill säga barn och ungdom, skolelever, hemarbetande

kvinnor, pensionärer, långtidssjuka och handikappade.

Även om efterfrågan av kollektivtransporter i ett område

är liten finns det starka sociala motiv för att upprätt-

hålla en viss minimistandard på kollektivtrafiken.

2.3.1 Definitioner

Begreppet glesbygdstrafik torde för de flesta innebära

trafik i glesbebyggda områden där, på grund av den glesa

bosättningen och de långa avstånden, underlaget för kol-

lektivtrafik är dåligt.

I bestämmelserna för statligt stöd för glesbygdstrafi-_

ken (SFS 1973:639) används i stället begreppet landsbygds-

trafik. I detta arbete används de båda begreppen synonymt.
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I ovan nämnda författning delas landsbygdstrafiken in i

landsbygdslinjer och kompletteringstrafik.

- Med landsbygdslinje avses sådan linje i linjetrafik som
"till minst hälften av sin längd är belägen utanför om-
råde med stadsplan". Med kompletteringstrafik avses tra-
fik "vilken anordnas på grund av avtal med kommuner i
syfte att i särskilt glesbebyggda delar av kommunen kom-
plettera eller ersätta linjetrafik". För båda dessa tra-
fikslag gäller också att huvuddelen av resorna skall
påbörjas och avslutas utanför stadsplanelagt område.

Man skulle också liksom LAKU (1975) kunna säga att linje-

trafik (landsbygdslinje) är den trafik som man har haft

traditionellt från de tider då bygden var mindre gles och

bilarna färre. Linjenätet och tidtabellen har sedan ut-

glesats även de. Sett så innebär kompletteringstrafiken

den nya ansträngningen att med delvis andra metoder för-

bättra trafiken.

Den funktionella uppdelning av glesbygdstrafik som används

i LAKU (1975) och som vi kommer att använda är följande:

- Linjetrafik, tidtabellsbunden trafik med i de flesta
fall en fastställd sträckning. Linjerna går ofta mellan
områdets större orter. Turtätheten kan variera från
några turer per dag till några per vecka.

 

- Samordning med annat slags trafik, gäller i första hand
samordning med skolskjutsverksamhet eller eventuellt
med posttransporter på så sätt att dessa trafikslag
öppnats - och ibland tidtabellanpassats - även för all-
mänheten. I de flesta fall fungerar denna trafik som en

sorts linjetrafik.

- Kompletteringstrafik, betjänar de eller vissa av de om-
råden som ligger på stort avstånd från den reguljära
linjen (vanligen mer än 2 km) och matar resenärer till
linjetrafiken eller för dem i vissa fall direkt till
någon tätort.

Trafikens omfattning bestäms av antalet i förväg gjorda
beställningar och körningarna samordnas till vissa tid-
punkter. Om inga förbeställningar görs inställs trafiken.

De fordon som går i linje- och kompletteringstrafik är

huvudsakligen bussar och taxibilar.
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Sedan busstrafikens genombrott på 1920-talet och dess

höjdpunkt på 1940-1950-talen har bussektorn genomgått

en stark strukturrationalisering, som kan sammanfattas

i tre punkter:

1. kapitalintensifiering i form av allt större bussar

2. hierarkisering och centralisering av vägnätet så
att de större bussarna kan användas

3. marknadssegmentering

Detta har skett bland annat på grund av löneskostnadsut-

vecklingen och det har medfört att linjesträckningarna

ligger längs de stora trafiklederna medan det finmaskiga

linjenätet har dragits in.(Krogh m fl 1979)

Nu är emellertid möjligheterna att hålla kostnaderna nere

genom denna typ av rationalisering uttömda. Bättre ekono-

mi kan knappast vinnas genom att göra bussarna större och

det går inte heller att gå längre i fråga om speciali-

sering eller bortrationalisering av busslinjer.

Glesbygdstrafiken står inför en vändpunkt där det är dags

för en reorganisation och en koordinering av utbudet inte

bara av olika typer av transporter utan även av transpor-

ter och service. Transportutbudet bör utformas så att det

passar till ändrade behov. Dessutom bör man ur ekonomisk

synpunkt söka få en överblick över transportsektorn till-

samman med övriga samhällssektorer som transporterna på-

verkar, direkt eller indirekt, så att man i olika pla-

neringssammanhang kan fatta det samhällsekonomiskt bästa

beslutet. .

2-3.2 Reseefterfrågan

Av det totala antalet resor i Sverige år 1978 var andelen

som utfördes som bilförare 65,2 %, som bilpassagerare

20,9 % och som kollektivtrafikant 13,9 % (VTI-rapport

166zl980). '
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Kollektivtrafikmedlen används huvudsakligen vid arbets-

och Skolresor, dessa ärendetyper utgjorde inte mindre än

61 % av totala antalet kollektivtrafikresor i Sverige

(RVU -78).

Att skolresorna är av stor betydelse för kollektivtrafik-

underlaget framgår av att 15,6 % av totala antalet resor

med kollektivtrafik år 1978 var skolresor.

Ett ännu större underlag utgör emellertid arbetsresorna

som utgör 45,4 %_av det totala antalet kollektivtrafik-

resor medan hälsovårdsresorna är relativt få eftersom

de endast utgör 1,9 % av det totala antalet resor med

kollektivtrafikmedel.

De restyper där kollektivtrafiken har stor betydelse är

först och främst skolresorna där 59 % av totala antalet

resor gjordes med.kollektivtrafikmedel, hälsovårdsresorna

där motsvarande andel utgjorde 21,4 % och arbetsresorna,

17,2 %.

Andelen kollektivtrafikresor i glesbygdsområden är med

nödvändighet låg eftersom utbudet av resor är jämförelse-

vis lågt-

Vid bearbetning av materialet från RVU -78 konstateras

(VTI-rapport l66:l980) att kollektivtrafikandelen av to-

tala antalet resor varierar i glesbygdsområdena från

8-5 % (T5 och T6 respektive) för arbets- och Skolresor

sammantaget till att bli i det närmaste försumbar (2-l %)

vad gäller samtliga övriga restyper det vill säga tjänste-,

service, besöks- och fritidsresor.

Ur den ovan nämnda bearbetningen av RVU -78 (VTI 1980)

kan utläsas att kollektivtrafiken har sina största an-

delar Vid medellånga (5-20 km) arbets- och skolresor

samt vid längre tjäntste-, besöks- och fritidsresor.

På alla resor konkurrerar bilen med kollektivtrafiken

vid reslängder över 5 kilometer.
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Kollektivtrafikstandard

l 0-499 m 2 2 turer/h alla dagar

2 0-499 m 2: 2 turer/h vardagar

3 500-2 000 m 2: 2 turer/h vardagar

4 0-499 m 2 4 turer/dag

5 500-2 000 m 2 4 turer/dag

6 0-499 m <1 4 turer/dag

7 500-2 000 m <1 4 turer/dag

8 2 000 eller mer

Ö övrigt, vet ej etc

Figur 2.1 Kollektivtrafikstandard på T-regioner och
flerfamiljshus (F)/enfamiljshus (E). Be-
teckningar på klasser enligt bearbetning av
VTI-rapport 16621980

Käll: VTI-rapport l66:l980 bearbetning av SCB,

RVU-78, tabell 7008
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Som tidigare nämnts föreligger stora regionala skillnader

när det gäller utnyttjande av och tillgång till kollek-

tivtrafik.

Bilinnehav, dåligt kollektivtrafikutbud och glest boende

samvarierar med ett dåligt utnyttjande av kollektivtra-

fiken.

I glesbygdsområdena definierade enligt RVU -78 bor de

flesta i enfamiljshus, endast ungefär 20 % bor i fler-

familjshus. Detta betyder befolkningsmässigt ungefär 0,6

miljoner personer i flerfamiljshus och 2,8 miljoner i

2 och därsmåhus utspridda på en yta av ungefär 409 000 km

ingen befolkningskoncentration är större än 5 000 perso-

ner .

Man kan också ur bearbetningen av RVU -78 utlösa standard-

skillnaderna (mätt i avstånd till hållplats och antal

turer/dag) mellan glesbygdernas flerfamiljs- och.enfamiljs-

hüsområden.

Av figur 2.l framgår tydligt att man knappast kan tala

om en brukbar kollektivtrafik för stora delar av befolk-

ningen, speciellt inte för glesbygdsbefolkningen.

En annan viktig standardfaktor när det gäller kollektiv-

trafiken är den faktiska tidsåtgången för resan. I RVU -78

behandlas även frågan om tidsåtgång med bil respektive

kollektivtrafik vid arbetsresor.

«Ur detta material kan man utlösa att restiderna till ar-_

betet förängs mycket kraftigt vid övergång från indivi-

duell till kollektiv transport. I T5 och T6 regionerna

har 86 % respektive 80 % en restid på under 30 minuter

med bil medan endast 10 % respektive 4 % skulle kunna

ha så korta restider om man använde kollektivtrafikmedel

(VTI 1980).
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Sammantaget kan man konstatera att möjligheterna att er-

bjuda en god kollektivtrafik organiserad efter traditio-

nellt mönster ställer sig mycket dyrbart i glesbygdsom-

rådena.

Boendet är utspritt och avstånden mellan de olika målom-

rådena är långa.

Befolkningssammansättningen skiljer sig från riket i övrigt

genom att man fått en allt större andel personer över 65

år (T = 21 %, T5 = 26 %, T6 = 28 %) vilka behöver ta kom-

munal service i anspråk i form av till exempel hälsovård.

Samtidigt sker i många regioner en utflyttning av unga

familjer från tätorter till glesbygdsområden, vilket i

sin tur kan komma att ställa krav på kommunal service

som barndaghem, Skolskjutsar etcetera (Matsson 1979).

Ur bearbetningen av RVU -78 (VTI 1980) kan man utläsa

att av dem som utnyttjade den kollektivtrafik som er-

bjöds i glesbygdsområdena bestod 62,3 % respektive 53,0 %

(T5 respektive T6) av ungdomar 15-24 år, vilka utgör en-

dast 6 % av den totala befolkningen i glesbygden (Tabell

2.1).

Tabell 2.1 Andel kollektivresor samt andel av totalbe-
folkningen fördelade på livskategorier i T5-
och T6-regionerna

  

T5 T6

kollektiv- andel av kollektiv- andel av

tzafü<emd. tot.bef. trañücand. tot.beâr

  

0-6 år 7 % %

15-24 år 62,3 6 % 53,0 %

25-64 år
(barnlösa) 18,6 30 % 24,6 30 %

föräldrar till
barn 0-18 år 12,8 31 % 18,5 30 %

pensionärer 6,3 26 % 3,9 28 %

100 100 100 100

 

Källa: VTI-rapport 166:1980
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Det är med andra ord ungdomarna, som trots sin ringa an-

del av totalbefolkningen, dominerar kollektivtrafiken i

glesbygden och det är skolresorna som bär upp glesbygdens

kollektivtrafik.

Skolbarnen är en grupp resenärer som man måste erbjuda

kollektiva resor.

En annan grupp är personer med olika former av handikapp,

fysiska eller psYkiska, vilka på grund av dessa handikapp

inte kan eller vill framföra ett eget fordon. Vid bearbet-

ning av RVU -78 har man funnit att drygt 80 % av alla med

individuella rörelsehinder saknar bil och körkort (Vilhelm-

son 1981). Inte minst ur rättvisesynpunkt är det väsent-

ligt att kunna erbjuda denna befolkningskategori kollek-

tiva resmöjligheter.

En tredje grupp för vilka kollektivtrafiken spelar en

stor roll, även cmlden ej tar sig uttryck i hur stor anr

del av kollektivtrafikresorna som utnyttjas av denna, är

pensionärerna.

Totalt inom samtliga T-regioner är pensionärernas andel

av kollektivresorna ll,7 %. Störst är den i T3-regioner

(tätorter med mer än 25 000 invånare, Stockholm med för-

orter samt Göteborg med förorter undantagna) med 14,3 %

för att bli minst i T5- och T6-regionerna med 6,3 %

respektive 3,9 %.

Eftersom andelen pensionärer av totalbefolkningen i

respektive region T3, T5, T6 är 22, 26 respektive 28 %

kan man anta att pensionärerna i glesbygdsområdena är

betydligt mindre rörliga än pensionärerna i övriga delar

av landet på grund av den sämre kollektivtrafikstandarden.

Det förefaller med andra ord viktigt att av rättvisa och

sociala skäl erbjuda pensionärerna en fungerande kollek-

tivtrafik även inom glesbygdsområdena.
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Slutligen finns det en stor grupp människor som visser-

ligen kan anses ha tillgång till individuella transport-

medel genom att bil finns i familjen men som i realiteten

saknar tillgång till denna genom att en annan familjemed-

lem använder denna dagligen till exempel för arbetsresor.

Att ett transportbehov för denna grupp av människor finns

kan kanske utläsas av att av dem som utnyttjar kollektiv-

trafiken är 12,8/18,5 % (TS/T6) föräldrar till barn på

0-18 år.

2.3.3 Trafikutbudet

En fråga man ställer sig i detta sammanhang är hur kol-

lektivtrafikutbudet i glesbygdsområdena ser ut i dag i

förhållande till tidigare tidpunkter.

Har utbudet minskat så markant som man ofta vill göra

gällande? Och hur står utbudet i relation till behovet

av och önskemålen om förflyttningar?

2.3.3.1 Linjetrafiken

Linjetrafikens framväxt i Sverige

Linjetrafikens tillväxtförlopp kan fram till år 1950

enligt Sven Godlund indelas i 6 huvudfaser (Godlund 1954).

1. Initialskedet l907-l915. Linjetrafiken började ut-
vecklas i eller kring en eller flera tätorter i en
tätbefolkad region. Ofta var linjetrafiken då ersätt-
ning för eller komplement till spårbundna transpor-
ter. På grund av ringa uppskattning från allmänhe-
tens sida, dåliga vägar och annat kom emellertid
linjetrafiken i detta skede ofta att bli av sporadisk
eller kortVarig natur.

2. Förnyad innovationsintroduktion 1919-1922. Även denna
var i sin huvudsak lokaliserad till tätorter och tät-
befolkade regioner eller till orter och områden som
saknade spårväg eller järnväg.

Oftast gick linjerna från ägarens hemort till när-
maste stad eller inköpsställe.

3. Spridning av linjenätet 1923-1930. Under denna tid
kom en mer allmän spridning av linjenätet till, i för-

hållandet till de första etableringarna, mer peri-
fera regioner. Dock omfattade linjenätet fortfarande
huvudsakligen endast tätbefolkade regioner. En viss
konkurrenssituation började uppstå såväl mellan bil-
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linjeföretaget som mellan dessa och järnvägarna.

4. Fortsatt spridning 1930-1939. Den fortsatta sprid-
ningen av verksamheten medförde att linjetrafik kom
att upprättas även i glesbefolkade områden samt att
de olika linjenäten i landet, som vuxit upp kring
olika tätorter, kom att sammankopplas. Koncentra-
tionstendenser började göra sig gällande och antalet
företag som utövade linjetrafik för personbefordran
kom att sjunka under perioden från 1.250 till 1.036.

Staten kom att överta en allt större andel av ansvaret.

Vid.mitten av 1920-talet var dess andel av det utför-
da trafikarbetet 6 %, årsskiftet 1932-1933 15 % och i
slutet av 1938 35 %.

5. Krissituation 1939-1947. På grund av andra Världs-
kriget kom en del inskränkningar att ske i den tid-
tabellenliga körningen. Dessutom inställdes trafiken

på en del av de linjer som gick parallellt med järn-
vägslinjer.

Koncentrationen mot allt större företagsenheter fort-
satte och statens andel ökade, främst genom förstat-
ligandet av allt fler järnvägar.

6. Förnyad utveckling 1948. Från och med ungefär år 1948
skedde en förtätning och utjämning av linjenätet i
praktiskt taget alla regioner. Den spårbundna person-
trafiken lades ner i många regioner och ersätts av
billinjetrafik. Koncentrationstendenserna på ägar-
sidan fortsatte och antalet företag var vid årsskif-
tet 1951-1952 knappt 950 stycken.

Statens och kommunens andel av trafikarbetet uppgick
vid samma tidpunkt till 58 %.

Detta skulle kunna kompletteras med ytterligare en fas

som egentligen är en fortsättning av fas 6 och där ten-

denserna i denna förstärks.

6b..Koncentrations- och strukturrationaliseringsfasen.
På grund av bland annat den allt mer ökande kon-
kurrensen från den privata persontrafiken vilken med-
fört att trafikunderlaget för kollektivtrafiken bli-
vit allt svagare samtidigt som lönekostnadsutveck-
lingen har varit ogynnsam för trafikföretagen så har
linjetrafiksektorn kommit att genomgå en stark struk-
turrationalisering, som kan sammanfattas i tre punk-
ter:

1. kaptialintensifiering i form av allt större bussar

2. hierarkisering och centralisering av vägnätet så
att de större bussarna kan användas

3. marknadssegmentisering.

Detta har medfört att linjesträckningarna följder de stora

trafiklederna medan det finmaskiga linjenätet dragits in.
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I stället har detta i mån av behov fått ersättas av kom-

pletterings- och specialtrafik av olika slag som till

exempel färdtjänst och Skolskjutsar som sker med mindre,

ibland specialanpassade, fordon.

Düeauweeowom_

Har verkligen möjligheten att färdas kollektivt i gles-

bygdsområdena försämrats så radikalt som man stundtals

kan få ett intryck av i den allmänna debatten?

När man skall se på linjetrafikens utveckling kan man

börja med att se på den sammanlagda trafikerade vågläng-

den i Sverige. Med trafikerad våglängd avses då "den

vägsträcka eller de vägsträckor varpå linjetrafik över-

huvud bedrives oavsett om trafiken ombesörjes av ett

eller flera företag eller med en eller flera linjer"

(citathodlund.l954J.

Av tabell 2.2 framgår att den trafikerade våglängden

visar en stadig tillväxt alltsedan den första billinjens

tillkomst i början av 1900-talet fram till år 1951, med

undantag för svackor i samband med de båda världskrigen.

Den mycket kraftiga nedgången som kan iakttagas år 1919

beror på att billinjetrafiken då var i sitt initialske-

de i Sverige och lätt sårbar då den ännu ej fått fäste

i det allmänna medvetandet.

Krisperioden vid andra världskriget påverkade också bil-

linjetrafiken genom de inskränkningar som måste göras.

Då uppgifter rörande trafikerad våglängd ej finns i lätt

åtkomligt statistiskt material utan kräver att samtliga

länsstyrelser kontaktas för erhållande av uppgifter om

koncessioner och av kartmaterial för att kunna mäta upp

den trafikerade våglängden har denna tabell inte uppda-

terats .
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Tabell 2.2 Trafikerad våglängd och antal invånare i
Sverige-1915-1951

 

 

 

 

år tzafümzadxáälämyii.hm anuü.inmåuue

1915 1 035 5 712 740

1919 400 5 847 037

1925 20 740 6 053 562

1929 35 230 6 120 080

1932 44 980 6 190 364

1935 49-880 6 250 506

1938 g 56 470 6 310 214

1939 57 130 6 341 303

1942 55 700 6 458 200

1945 56 370 6 673 749

1948 65 770, 6 924 880

1951 70 940* 7 099 204

Källor: Godlund 1954
Statistisk Årsbok

Om man i stället i den offentliga statistiken ser på an-

talet vagnkilometer, som alltså förutom den trafikerade

våglängden också återspeglar frekvensen av turerna och

därför kan utgöra ett bättre mått på den service med

kollektiva trafikmedel som erbjuds, så finns detta redo-

visat i Statistiska Meddelanden, serie T, sedan år 1968.

Eabell 2.3 Antal vagnkilometer i buss- och spårvägstra-
fik 1968-1973

 

Antal vagnkilometer 1 miljoner
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statliglqmnnunaljprivat. SUmma spårväg' tunnel- totalt
buss buss buss buss bana

1968 139,8 82,4 155,3 377,1 17,2 41,0 435,3

1969 113,3 124,0 166,3 403,6 17,1 42,3 463,0

1970 117,4 132,6 175,2 425,2 17,9 43,7 486,8

1971 '115,5 141,1 179,9 436,5 18,7 44,9 500,1

1972 110,0 '147,7 180,9 438,6 18,1 45,8 502,5

1973 m 108,9 157,1 187,2 453,2 17,6 48,6 519,4

Källa: SM T 1973:47 tabell 1
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Av denna tabell framgår att det sammanlagda antalet vagn-

kilometrar med kollektivtrafik har ökat under tidsperio-

den 1968-1973. Ägarförhållandena har ändrats på så sätt

att den statliga busstrafiken fått allt mindre betydelse

medan den privata och framför allt den kommunala buss-

trafiken ökat. Antalet vagnkilometer i kommunal busstra-

fik ökade under perioden 1968-1973 med inte mindre än

47,5 % men andelen var trots detta ändå något mindre än

den privata.

Rörande den statliga och kommunala busstrafiken, som i

vagnkilometer räknat utgör ungefär 60 % av den totala

' busstrafiken i riket under åren 1968-1973 (tabell 2.3),
kan man få ytterligare uppgifter rörande antalet vagn-

kilometer.

Tabe11.2.4 Offentlig buSs- och spårvägstrafik, antal
vagnkilometer 1 miljoner 1968-1978

 

 

   

antal vagnkilometer i miljoner

offentlig buss- och spårvagnstrafik

år totalt statlig kommunal Summa statlig
busstrafik busstrafik och kommunal

busstrafik

1968 279,9 139,3 82,4 221,7

1970 311,6 117,4 \ 132,6 250,0

1975 357,8 110,8 175,7 286,5

1978 380,9 112,0 189,9 301,9

       

 

Källor: SM T 1978:3 tabell 1
I SM T 1979:21 tabell 1

Dessa uppgifter tyder på att den för åren 1968-1973 funna

utvecklingen fortsätter och medan den statliga busstrafi-

ken minskar såväl vad avser trafikerad väglängd som an-

tal vagnkilometer så ökar den kommunala busstrafiken

högst avsevärt. Under tioårsperioden 1968-1978 är denna

ökning 107,5 miljoner vagnkilometer eller 130,5 %. Denna

ökning i den kommunala busstrafiken är så stor att trots

den statliga busstrafikens minskning i antal vagnkilo-

metrar så blir det en ökning på 36,2 % i statlig och kom-

munal busstrafik sammantaget.

va Mwnnwrnmnw ?RQ
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Från tabell 2.3 kan man vidare göra följande uträkningar.

Andel av det totala vagnkilometerantalet

i buss- och spårvägstrafik uppdelat efter
ägare

Tabell 2.5

 

Andel i % av det totala vagnkilometerantalet i
buss- och spårvägstrafik

  

år smatüg 'hmmmnal pEWGt späwäg tmuml- amma

kxes buss Ixss bana

1968 32,0 18,9 35,7 4,0 9,4 100,0

1969 24,5 26,8 35,9 3,7 9,1 100,0

1970 24,1 27,2 36,0 3,7 9,0 ' 100,0
1971» 23,1 28,2 36,0 3,7 9,0 100,0

1972 21,9 29,4 36,0 3,6 9,1 100,0

1973 21,0 30,2 , 36,0 3,4 '9,4 100,0

 

Av detta kan direkt utläsas att den största andelen av

buss- och spårvägstrafiken utgörs av de privata bussarna

vars andel på ungefär 36 % av det totala antalet fordons-

kilometer ligger konstant under perioden 1968-1973.

Den statliga busstrafiken som år 1968 utgjorde 32 % av an-

talet vagnskilometer sjunker till 21,0 % medan den kommu-

nala busstrafikens andel ökar kraftigt från 18,9 till

30,2 %.

Om man enbart betraktar busstrafiken får man följande

sammanställning.

Eabell 2.6 Andel av det totala vagnkilometerantalet
med buss efter ägarkategori

  

Andel av antalet vagnkilometer med buss

 

O

 

ar statlig kommunal privat summa

1968 37,0 21,9 41,1 100,0

1969 28,1 30,7 41,2 100,0

1970 27,6 31,2 41,2 100,0

1971 26,5 32,3 41,2 100,0

1972 25,1 33,7 41,2 100,0

1973 24,0 34,7 41,3 100,0

 

YT'T'T RÅWHTNUT ÄRTTND ÖQ 'J
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Den privata bussrörelsen utför under tiden 1968-1973 inte

mindre än ungefär 41 % av det totala antalet vagnkilometer

inom linje- och beställningstrafiken.

I början av perioden utför de statliga bussarna 37 % för

att sjunka till 24 % medan de kommunala bussarnas andel

ökar från ungefär 21 till närmare 35 %.

Om man önskar se på förändringen av antalet bussar finns

det uppgifter rörande antalet bussar i statlig och kom-

munal linje- och beställningstrafik för åren 1968-1974.

Tabell 2.7 Antal bussar i statlig och kommunal linje-

och beställningstrafik 1968-1974

   

år statlig kommunal summa
bussrörelse ..bussrörelse

1968 2 524 1 764 4 288

1969 2 028 2 483 4 511

1970 2 025 2 650 4 675

1971 1 991 2 738 4 729

1972 1 626 2 922 4 548

1973 1 758 3 097 4 855

1974 1 780 3 231 5 011

 

Källor: SM T 1975:20 tabell 2
SM T 1976:2 tabell 2

Här är tendensen densamma: Antalet bussar som ingår i den

statliga linjetrafiken minskar kraftigt från 1968 till

1974 (29,5 %) medan bussantalet i den kommunala linje- och

beställningstrafiken ökar under samma period (83,2 %) så

att det sammanlagda antalet bussar i statlig beställnings-

trafik ökar med 723 stycken eller 16,9 %.

Om vi däremot ser på det totala bussbeståndet i Sverige

kan vi konstatera att antalet bussar i trafik sjunker

vilket måste betyda att antalet privatägda bussar

minskar.

VTI MEDDELANDE 283
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Tabell 2.8 Bestånd och nyregistreringar av bussar.

  

 

år i trafik avställda nyregistrerade

1973 16 160 1 366 2 317

1974 16 482 1 441 1 992

1975 14 066 1 613 1 198

1976 13 209 1 733 1 089

1977 12 816 2 105 1 284
 

Källa: SM T 1978:2.20 tabell 2

Vad gäller storleken på bussarna kan konstateras att buss-

storlekarna successivt kommit att ökas (tabell 2.9).

Tabell 2,91 Bussar efter antal passagerare och år för

första registrering 31112.1979

   

antal 1960 61-65 66-70 70-75 76-79 summa
passagerare och tidigare

1-8 9 3 25 48 7 92

(54j.trafik)

9-19 153 137 830 1 537 1 164 3 823

(2568 i traf)

20-39 119 221 920 513 543 2 316

(1878 i traf)

40-69 164 715 1 267 1 196 1 173 4 515

(3874 i traf)

70-89 34 429 1 180 924 1 333 3 900

(3680 i traf)

9G- - - 9 136 119 264

(263 i trafik)

 

Källa: SM T 1980:1.13 tabell 9 C

Av det ovanstående framgår att om man betraktar landet

som helhet har antalet vagnskilometrar med kollektivtra-

fik ökat. Vad som är glesbygdstrafik är emellertid svårt att

urskilja, men om man frånräknar de rena storstadsformerna av

kollektivtrafik som tunnelbana och spårväg kan man fort-

farande iaktta en ökning av vagnskilometerantalet.

VTI MEDDELANDE 283
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För busstrafiken, som ju inte endast består av linjetra-

fik utan även av den allt mer ökande beställningstrafiken,

kan man konstatera att samtidigt som antalet vagnskilo-

metrar ökar blir fordonen större och färre. Detta torde

peka på att de används i samband med hög efterfrågan det

vill säga i tätorts- och beställningstrafik.

Detta i sin tur skulle möjligen kunna betyda att trots att

vagnskilometerantalet i landet ökar så minskar kollektiv-

trafikutbudet med linjetrafik i glesbygdsområdena.

Man kan emellertid inte, Vilket framgår ovan, göra några

säkra uttalanden rörande de faktiska förändringar inom

glesbygdstrafiken eftersom denna inte låter sig särskiljas

ur de i offentlig statistik tillgängliga uppgifterna.

Dock Vågar man med ledning av det ovan anförda säga att

trafikutbudet i glesbygden utan tvekan har förändrats.

Bussarna i linjetrafiken har blivit färre och större och

trots att vagnkilometerantalet i faktiska mått har ökat

kan detta faktum tyda på att ökningen ligger i högefter-

frågeområden medan glesbygdstrafikens nät- och turtät-

het minskats.

Om man önskar göra en närmare analys av utvecklingen av

kollektivtrafikutbudet i glesbygden finns det ingen cent-

ralt tillgänglig statistik över detta utan en sådan under-

sökning måste företas på läns- och kommunnivå.

Länsstyrelsernas regionalekonomiska och juridiska enheter

kan i vissa fall tillhandahålla handlingar rörande linje-

trafiken, bestående bland annat av kartor och register

över linjerna i länet, tillståndshandlingar, fastställda

tidtabeller etcetera. Materialets uppläggning, uppgifter-

nas tillförlitlighet och detaljrikedom varierar naturligt-

vis mellan de olika länsstyrelserna.

Kommunerna har också delvis motsvarande handlingar samt

dessutom uppgifter rörande Skolskjutsar, färdtjänst och

andra transportåtaganden som åvilar kommunerna.

VTI MEDDELANDE 283
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2.3.3.2 Alternativa trafikformer

Linjetrafiken eller privattrafiken i eget fordon är emel-

lertid inte de enda alternativ som står till buds för den

som vill färdas. Andra trafikformer som kan betecknas som

mellanformer mellan kollektiv- och privattransport finns ock-

så och har kommit att skjutas allt mer i förgrunden.
-o _-.ø . _r_.-s , - .-z.__ sf . . .

,- '1
'-4

Att dela bil eller samåka i privata fordon eller taxi-

bilar är ett transportsätt som troligen är äldre än den

massproducerade bilen.

De flesta former av paratransit är dock informella till

sin karaktär och de är därför endast undantagsvis doku-

menterade och då i andra sammanhang än som en redogörel-

se för transporthrmen i fråga.

Detta gäller t ex samåkningen som troligen haft en rela-

tivt stor betydelse inte minst för skol- och service-

resor på landsbygden. I den statliga utredningen Kommer-

siell service i glesbygder (SOU 1972:13) säger man t ex

"Utredningen anser att det i princip inte är tillfreds-

ställande om hushåll utan egna transportmedel enbart är

hänvisade till samtransporter med grannar och dylikt",

något som torde hänvisa till ett känt förhållande hur

man brukar ordna transporterna i områden med dålig kol-

lektivtrafikförsörjning.

Speciellt under krigsåren 1939-1945 samt åren närmast

därefter när det privata bilbeståndet sjönk och även

kollektivtrafiken drabbades av diverse restriktioner

torde en inte ringa samordnad åkning förekommit.

För tre-fyra decennier sedan var inte heller de kom-

binerade transporterna ett ovanligt inslag i transport-

bilden på landsbygden. Vanliga resande och skolbarn

kunde då följa med mjölk-, kraftfoder- eller posttrans-

porterna, som i de första fallen ofta, genom att de

hades på entreprenad av någon lantbrukare, gick från

någon av de i området längst bort belägna gårdarna in

VTI MEDDELANDE 2 8 3
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mot det i tätorten belägna mejeriet för att senare på

dagen återvända. Lantbrevbärarlinjerna hade naturligt-

vis en motsatt riktning, från tätorten och sedan åter,

men även dessa linjer kunde, speciellt på den senare

delen av sin sträckning, utgöra ett bekvämt sätt att

ta sig till tätorten. Belägg för denna typ av kollek-

tivtrafiklinjer finns bland annat hos länsstyrelserna

eftersom det krävdes trafiktillstånd för att t ex

mjölk- och postskjutsar skulle få ta betalande passa-

gerare (Godlund, 1981). På senare år har emellertid

transporterna blivit allt mer specialiserade. Skolskjuts-

trafiken har vuxit så mycket, inte minst genom skolor-

nas centralisering, så de har kommit att kräva en egen

organisation, mjölken hämtas i speciella tankbilar och

jordbrukarna hämtar själva sitt kraftfoder. För enskilda

personer har väl ofta kapitalsparingsbehovet i form av

undvikande av investering i bil eller andrabil varit ett

incitament till samåkning under 50-70-talen. Organiserade

barntransporter mellan bostadsområde och lekskola kunde

vara ett sätt att lösa detta, ett annat att grannar eller

arbetskamrater åker gemensamt till och från arbetet. Det

är emellertid mycket svårt att få någon riktig uppfatt-

ning om samåkningens omfattning ens en gång vid mycket

näraliggande tidpunkter. Enkäter torde genomgående ge

för låga siffror och detta kommer troligen att vara fal-

let så länge vi har en lagstiftning som premierar "smyg-

samåkning".

Även samåkning i större skala har förekommit, något som

framgår bland annat i en artikel i Svensk Omnibustidning

(Svensk Omnibustidning, 1952 nr 2). Här relateras ett

fall där ett 60-tal personer i ett sportstugeområde utan-

för örebro har bildat en förening och skaffat en buss

för att ombesörja transporterna till och från området

som är dåligt försörjt med kollektivtrafik. Som passa-

gerare har endast föreningen medlemmar samt deras minder-

åriga barn fått medfölja. Förare har en av föreningens

medlemmar varit och finansieringen har skett med förenings-

och medlemsavgifter. Föreningens medlemmar fälldes i så-
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väl hovrätt som HD och detta föranledde tidningens kom-

mentator att uttrycka sin glädje eftersom förenings-

körningen har städse varit ett svårknäckt problem" för

omnibussföretagen och han uppmanar dessa till större

förståelse för allmänhetens krav så att inte sådna situa-

tioner skall behöva uppstå.

I samband med ett arbete om organiserad samåkning som ut-

fördes på avdelningen för Trafikplanering vid Chalmers

Tekniska Högskola gjordes en enkätundersökning i Sveriges

samtliga kommuner varvid man ställde frågan om man i

kommunerna kände till några tidigare samåkningsaktivi-

teter under 40- och 50-talen eller under år 1973/1974 års

oljekris. I 31 % av kommunerna kände man till sådana

tidigare initiativ, men tyvärr varfrågan sådan att man

inte kan särskilja om dessa härrörde sig från den tidi-

gare eller den senare tidpunkten. De relaterade samåk-

ningsaktiviteterna har ichaflesta fall uppkommit spon-

tant vid enskilda arbetsplatser och några kommunala eller

statliga engagemang har inte förekommit (TACTH 1979:4).

Subventionerade personaltransporter inom skogsindustrin

har funnits sedan 1920-talet (TACTH 1979:5). Tidigare

hade skogsarbetarna säsong- eller veckopendlat men genom

vägnätets utbyggnad blev det vid denna tid möjligt för

många att resa fram och tillbaka till sina arbetsplatser

dagligen. Skogsbolagen behövde i och med detta inte längre

"hålla skogskojor och därmed förenade utgifter" och man

införde i stället ersättning för färd till och från ar-

betsplatserna. Företagen inköpte egnafordon som kördes

av de anställda själva och transporterna var gratis. Med

stor arbetarstam och gemensamma arbetstider var belägg-

ningen i fordonen hög.

I och med att man på l960-talet dels införde en maski-

nell utrustning som gjorde att behovet av skiftesarbete

ökade och att antalet anställda minskade dels att man

koncentrerade avverkningen till större och färre arbets-

platser har emellertid fordonsbeläggningen sjunkit kraf-

tigt och kostnaderna ökat.
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Även andra företag än skogsbolagen har tidigt infört sam-

bussar, dvs mindre personbilsregistrerade bussar som körs

av de anställda själva till och från arbetet. Så t ex har

Boliden AB i Garpenberg haft en sådan verksamhet i gång

i ca 20 år (TACTH 1979:5). Ett mindre antal institutioner

och företag som t ex poliskårer och teaterföretag har

även innehaft bussar för egna transporter.

Från början uppstod samåkning ofta som en spontan lösning

på ett transportbehov. Detta kunde i många fall inte till-

fredsställas för enskilda individer med de till buds

stående medlen i form av privata eller kollektiva trans-

portmedel och då löstes detta problem på ett naturligt

sätt inom det samhälle och med de etiska och sociala vär-

deringar man hade.

Med efterkrigstidens explosionsartade utveckling av pri-

vatbilismen har emellertid även andra motiv för en för-

ändring av transportapparaten uppkommit. Miljöfrågor har

kommit allt mer i förgrunden och i och med oljekrisen

1973/74 blev Vårtberoende av utländska drivmedel och

därmed vår sårbarhet allt mer framträdande.

Före oljekrisen var samåkningen vid arbetsresor 15 %,

under denna 20 % och någon tid efter denna stabiliserade

sig siffran till 18 % (VTI Rapport 81). Kampanjer har

startats av Energisparkommittên för att med information

påverka och öka den spontana samåkningen. Inte mindre än

50 % av alla Sveriges företag med mer än 1000 anställda

och ca 25 % av dem med 200-1000 anställda gjorde någon

insats för att öka samåkningen i samband med oljekrisen

(TACTH 1979:4).

Den spontana samåkning som en gång fanns, och som väl

egentligen alltid funnits, har nu återuppstått i en annan

form. Paratransit har blivit "återupptäckt".
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Resare_uibsd_ eget-'arne ilaJI-:êfikêsa :me-35 .i svensk
Eääü

Att trafikutbudet i glesbygden har förändrats på olika

sätt under de senaste decennierna är det ingen tvekan

om men även om linjetrafikutbudet har minskat är det

emellertid.inte säkert attutbudettotalt har minskat.

Kommuner och stat erbjuder numera i ökande grad en annan

och mycket mer efterfrågeanpassad transportservice. Olika

former av paratransit i dess Vidare bemärkelse finns i

många kommunertj; dag i form av såväl organiserad som

oorganiserad samåkning, industribussar, Skolskjutsar,

färdtjänst samt framför allt i den så kallade komplet-

teringstrafiken.

Dessutom har det under det senaste decenniet gjorts ett

antal försök med olika slag av mer eller mindre avance-

rad organiserad paratransit, oftast ledd av trafikforskare.

Dessa försök sträckersig från tämligen enkla system där

mindre grupper samåker över stora samåkningsförsök för

hela kommuner till experiment med avancerade beställnings-

system.

Taxi

Det finns ett trafikslag som smidigt kan anpassas till

att utföra olika transporttjänster och som redan i dag

fungerar som paratransit i dess vidaste definition, näm-

ligen taxi.

Taxis uppdragstyper är av tre slag

7 traditionell taxitrafik

(i) privatbetald
(ii) arbetsgivarbetald

' samhällsbetald

(i) färdtjänst
(ii) skolskjuts
(iii) ersättning från försäkringskassa
(iv) kompletteringstrafik

- godstransport

Uppgifterna om antalet taxibilar i yrkesmässig trafik

varierar något beroende på uppgiftslämnare. (Tabell 2.10).
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Tabell 2.10 Antal personbilar i yrkesmässig trafik

 
  

Vid slutet av år Antal bilar enligt
.Enligt Sv- Taxi Enligt SCB

1974 9 800 11 200

1975 10 000 11 500

1976 10 000 11 400

1977 10 100 11 800

1978 . . .411 200 12 100

 

Källa: SCB. SMT 1979:5.10

Den 31.8 1980 uppgick antalet ordinarie trafiktillstånd

för taxi till 9 297. (B Sundwall, Sv Taxiförbundet)

Tillståndsgivningen för taxi regleras av yrkestrafiklagen

(SFS 1979:55).

Med yrkesmässig trafik avses trafik i vilken personbil,

lastbil eller buss med förare ställs till allmänhetens

förfogande mot ersättning för transport av personer eller

gods. (Kapitel 1, 4§).

Trafiktillstånd gäller tillsvidare men kan av särskilda

skäl begränsas till viss tid eller vissa transporter

(till exempel Skolskjutsar). Tillstånd ges endast då den

avsedda trafiken behövs och i övrigt är lämplig. Vidare

har den som fått tillstånd till linjetrafik skyldighet

att för de villkor som gäller för trafiken transportera

personer och resgods (trafikeringsplikt)(Kapitel 2, 15§).

Yrkestrafiklagen gäller emellertid inte i fråga om trans-

porter av maximalt 4 passagerare till och från arbets-

plats (skola eller annan utbildning) när bilinnehavaren

kör till eller från egen arbetsplats (skola eller annan

utbildning) (Kapitel 1, 7§).
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Det är stor skillnad i taxitätheten i olika delar av lan-

det. År 1975 var landets medelvärde 1,08-taxitillstånd/

1.0001nvånare. Största tätheten fanns i X-län med l,8-2,1

tillstånd/1(NMDinvånare och i AC-län medl,5-l,8 till-

stånd/1(MM3invånare. Lägsta tätheterna fanns 1 M-, R-

och U-län med O,6-O,9 tillstånd/1(NN) invånare. (TFD

1977:4).

Orsak till den höga tillståndstätheten i norrlandslänen

torde vara att taxibilarna här i högre grad utnyttjas

som kompletteringstrafik eftersom bosättningen är så

gles att kollektiv linjetrafik med buss inte är ekono-

miskt lönsam.

Av de undersökta områdena framgår också att andelen

skolskjutskilometrar ökar starkt från storstaden

(Göteborg) 4 % till glesbygdSOmrådets (Lycksele gles-

bygd) 37,1 % av totala antalet kilometer i taxitrafik.

Att det är en relativt större andel trafik av mer kollek-

tiv karaktär som kompletteringstrafik och Skolskjutsar

i glesbygdsområdena kan man även utläsa ur det genom-

snittliga antalet passagerare per resa- Detta ligger

högre i glesbygdsområdena (3,75) än i tätorterna (1,56-

1,60).

I tätorterna är beläggningen lägst under dagtid var-

dagar och högst fredag och lördag kväll medan förhållan-

det är tvärtom i glesbygden.

I den nyss åberopade utredningen (TFD 1977:4) har man

även sett på hur taxis olika uppdragstyper är fördelade.

Man kan av detta utläsa att i den undersökta glesbygds-

kommunen utgör de samhällssubventionerade uppdragen en

övervägande del av samtliga uppdrag medan de i stor-

staden endast utgör 1/5 av totala volymen.
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Tabell 2.1; Fördelning av intäkter för taxi efter upp-
drag. Årsskiftet 1975/1976

 

  

Lycksele Göteborgs
kommun kommun

traditionellt uppdrag 10 % 80 %

godstransport 5 % -

samhällssubventionerat
tuppdrag . V 6 t 85 % i 20 %

 

Källa: TFD 1977:4

Taxi är starkt konjunkturberoende. I samband med den nu-

varande lågkonjunkturen har det skett en markant minsk-

ning av taxiåkandet i hela Sverige och om man inte hade

färdtjänst och skolreseuppdragen skulle situationen för

taxinäringen vara besvärlig (Intervju med J. Lootsman

GP 16.5.1981).

Färdtjänst

I proposition 78/79:99 föreslås en riksfärdtjänst vars

syfte är att tillgodose mycket gravt handikappades rese-

behov utanför hemkommunens trafikområde och som skall

omfatta en försökstid på 3 år. Förordning om instruktion

för nämnden för riksfärdtjänst finns i SFS 1979:512.

Rörande kommunernas skyldigheter vad gäller färdtjänst

finns de inte reglerade genom någon förordning.

År 1976 genomförde Svenska Kommunförbundet en enkät an-

gående färdtjänsten i landets kommuner. Ur denna kan ut-

läsas att av landets totalt 278 kommuner så bedrev 250

stycken (89,9 %) färdtjänst den 1.11.1974 och 272 stycken

(97,8 %) den 15.1.1976 (Svenska Kommunförbundet 1976-05-

06).

De fordon som användes vid färdtjänsten var dels taxi,

dels specialfordon.
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År 1976 anlitade 139 kommuner både taxi och specialfor-

don, 130 kommuner enbart taxi och 3 kommuner enbart spe-

cialfordon.

Av Svenska Kommunförbundets kartläggning av utformningen

av färdtjänsten kan man utläsa att man tillämpar en mång-

fald olikartade bestämmelser rörande till exempel vilka

som är berättigade till färdtjänst, antalet resor etce-

tera i de olika kommunerna. Mot bakgrund av att färdtjäns-

ten bör betraktas som ett komplement till den lokala kol-

lektivtrafiken är en del av olikheterna rimliga medan and-

ra, icke minst ur rättvisesynpunkt, borde samordnas över

landet.

De statsbidrag till kostnader för färdtjänst som utgår

till landstingskommuner och kommuner finns reglerade i

kungörelse om statsbidrag till färdtjänsten (SFS 1974:

840).

Statsbidrag utgår till kostnad för färdtjänst åt perso-

ner som på grund av handikapp har svårt att förflytta

sig på egen hand eller anlita allmänna kommunikations-

medel.

Till kostnad för resor till grundskola eller gymnasie-

skola utgår statsbidrag endast om utbildningen sker

inom ramen för kommunal eller annan vuxenutbildning.

Statsbidraget utgör för närvarande 35 % av landstings-

.kommunens eller kommunens driftskostnad brutto för färd-

tjänst, inberäknat kostnad för arbetsledande personer.

Skolskjutsar

 

Med skolskjuts avses enligt Förordning om skolskjutsord-

ning (SFS l970:340 omtryckt efter ändringar SFS 1975:880)

sådan befordran av elev i förskola, grundskola, gymnasie-

skola eller motsvarande skola till eller från skolan som

ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är

av tillfällig natur.
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Trafik till Vilken allmänheten äger tillträde räknas ej

som skolskjuts och inte heller transporter som anordnas

vid särskilda tillfällen som till exempel studie- och

badresor.

Om kommunernas skyldighet att anordna Skolskjutsar finns

inget utsagt i Svensk författningssamling men Svenska

Kommunförbundet har gjort en sammanställning över de

olika förordningar, bestämmelser och handlingar som be-

rör Skolskjutsar (Svenska Kommunförbundet 1977-10-31).

I denna anförs om kommunernas juridiska skyldigheter att

ordna skolskjuts, att i samband med ett kommunalt besvärs-

mål (målyjr 2981/1972) kunde man ur regeringsrättens dom

1974-08-26 utläsa att frågan om Skolskjutsar skall lämnas

till elever i grundskolan är en angelägenhet som kommu-

nerna i princip har att besluta om efter eget skön.

Även om kommunerna inte har någon juridisk skyldighet att

anordna Skolskjutsar så är det dock inte rimligt, med

tanke på kommunernas lagliga skyldighet att bedriva viss

skolverksamhet, att barnens möjligheter att deltaga i

denna i vissa fall blir helt beroende på om de själva

kan ordna med skjuts.

Kommunerna har med andra ord inga juridiska skyldigheter

men ett ansvar för att ordna Skolskjutsar i tillräcklig

omfattning.

Enligt SFS 1958:280 utgick till och med år 1965 statsbi-

drag för skolskjuts med 80 % av kommunens verkliga kost-

nad. De förutsättningar som skulle vara fyllda för att

statsbidrag skulle utgå var bland annat att eleverna i

årskurs 1-3 skulle ha minst 3 kilometers skolväg och

övriga elever minst 4 kilometers skolväg.

Sedan kungörelsen om statsbidrag till skolskjuts upphör-

de att gälla har det inte funnits några regler om hur

lång skolvägen minst skall vara för att en kommun bör

anordna skolskjuts. Många kommuner har emellertid fort-

VTI MEDDELANDE 283



44

satt att lägga den gamla skolskjutskungörelsens regler

om skolvägslängd som grund för sina bedömningar medan

andra godtar en kortare skolväg, främst med tanke på

trafikolycksrisken.

Statsbidrag till Skolskjutsar slutade gälla då ett nytt

skatteutjämningssystem (SFS 1965:268) trädde i kraft

1.1.1966. Praxis utvecklades att extra skatteutjämnings-

bidrag utgick till kommuner med höga skolskjutskostnader

vilket dock ändrades när skatteutjämningsreglerna ändra-

des igen 1.l.l974 (SFS 1973:433).

Om en skolskjutstur är att betrakta som linjetrafik kan

statsbidrag utgå till trafiken enligt bestämmelserna i

SFS 1965:201 (omtryckt SFS 1973:640) och SFS 1973:639.

I och med att den skolskjutsverksamhet som kommun eller

skolstyrelse bedriver i egen regi inte räknas som yrkes-

' mässig trafik enligt lagen om yrkesmässig trafik (SFS

1940:910 senare SFS 1979:559) så undantogs den från de

särskilda bestämmelser och föreskrifter som utfärdats

för att öka bland annat passagerarnas säkerhet ända till

skolskjutskungörelsens tillkomst år 1970.

Bestämmelser och föreskrifter rörande bland annat fordo-

nets utrustning, hållplatsernas utformning och ansvaret

för trafiksäkerheten vid Skolskjutsar finns nu i Förord-

ningen om skolskjutsning (SFS 1975:880) samt i anvis-

ningar för tillämpning av denna, utgiven av Statens Tra-

fiksäkerhetsverk (KA 5-1976). Skolskjutsar utgör, som

vi redan inledningsvis nämnt, en mycket stor del av gles-

bygdstrafiken. Enligt RVU-78 utförs inte mindre än 62,3%

av kollektivtrafiken i T5-regionen och 53,0 % i T5-re-

gionen av ungdomar i åldern 15-24 år. Även detta torde

understryka skolskjutsarnas betydelse.

Att en stor del av skolskjutsarna sker med taxi kan man

utläsa ur den tidigare omnämnda Lyckseleundersökningen

(TFD 1977:4) där man bland annat sett på fördelningen

av antalet uppdrag för taxi.
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Tabell 2(12 Fördelning av antalet uppdrag för taxi i
Lycksele glesbygd årsskiftet 1975/1976

  

Etraditionella uppdrag 13,3 %

godstransporter 5,0 %

samhällssubventionerade 81,8 %

varav färdtjänst 11,2

skolskjuts 51,5

försäkringskassa 6,6

kompletteringstrafik 12,5

 

Källa: TFD 1977:4

Skolskjutsarna utgjorde alltså i Lycksele glesbygd vid

undersökningstillfället inte mindre än 51,5 % av taxis

samhällssubventionerade transporter eller 42 % av taxis

samtliga uppdrag.

Begränsade taxitillstånd till exempel för Skolskjutsar

kan utdelas till bilar och bussar.

År 1975 fanns det 407 sådana begränsade tillstånd för

bil och 371 för buss. De flesta busstillstånden fanns

i Syd- och Mellansverige.

Ersättning från försäkringskassa

 

I sjukreseförordningen (SFS 1975:964) ges bestämmelser

om resekostnadsersättning från sjukförsäkringsersättning

från sjukförsäkringskassan.

Ersättning utgår enligt denna förordning för resekostna-

der i samband med skjukvård som är ersättningsberättigade

enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) och i

samband med rådgivning enligt lagen om ersättning för viss

födelsekontrollerande verksamhet (SFS 1974:525).

Resekostnadsersättning utgår under förutsättning att resa

huvudsakligen har föranletts av behovet av vård och det

ej med hänsyn till resans längd och den försäkrades till-
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stånd skäligen hade kunnat fordras att han färdats på

annat sätt som inte medfört särskilda kostnader.

Som framgår av tabell 3.5 utgjorde i Lycksele glesbygd

de av försäkringskassan betalade taxiuppdragen 6,6 %

av de samhällssubventionerade uppdragen och därmed 5,4 %

av samtliga taxiuppdrag.I[Göteborg uppgick denna andel

endast till 1,7 %.

Andelen resor som ersätts av försäkringskassan har kom-

mit att öka på grund av den centralisering som skett in-

om hälsovården. Denna typ av resor kommer därmed också

att bli av större betydelse i glesbygdsområdena genom

att avstånden och transportomkostnaderna är större än i

tätortsområden.

I en dansk landstäckande undersökning (T-ATV 1976) fann

man att både kollektivtrafik och taxi utnyttjades mer vid

läkar- och sjukhusbesök än vid andra resetyper.

Enligt denna företogs 2,7 % av resorna till praktiserande

läkare och 7,7 % av resorna till sjukhus och specialist-

läkare med taxi.

Kompletteringstrafik

 

Med kompletteringstrafik avses enligt Förordning om stat-

ligt stöd till viss kollektiv persontransport (SFS 1978:

443) "sådan trafik för personbefordran eller person- och

godsbefordran med personbil eller buss enligt avtal med

länshuvudman eller kommun, eller förhandsbeställning i

varje särskilt fall, utförs inom visst i trafikförsörj-

ningsplan angivet område för att komplettera eller ersät-

ta linjetrafik".

Närmare anvisningar om när skyldighet föreligger för

kommunerna att anordna kompletteringstrafik finns ej men

utformningen av denna har i hög grad kommit att styras

av de regler som gäller och den praxis som utformats

vid beviljande av statsbidrag till kompletteringstrafik.
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Som framgår av TFDs ovan nämnda utredning (TFD 1977:4)

utgör kompletteringstrafiken en betydande del av taxis

uppdrag, speciellt i glesbygdsområdet.

Största taxitätheterna fanns år 1975 i glesbygdslänen

X och AC (1,8-2,l respektive l,5-1,8 taxitillstånd/l.000

invånare) vilket troligen kan förklaras med att taxi i

hög grad får ersätta den olönsamma busslinjetrafiken.

Ur utredningen kan man vidare utläsa (tabell 3.5) att kom-

pletteringstrafiken utgjorde 12,5 % av taxis samhällssub-

ventionerade uppdrag i Lycksele glesbygd eller 10 % av

taxis samtliga uppdrag i kommunen vid undersökningstill-

fället.

Statsbidrag till linjetrafik utgår till trafiken enligt _

bestämmelserna i SFS 1965:201 (omtryckt SFS 1973:640) och

SFS 1973:639. '

Bidrag enligt SFS 1973:640 utbetalas direkt till trafikut-

övaren och kan utgå till sådan icke ekonomisk bärkraftig

trafik på landsbygdslinje som är av regional karaktär.

Landsbygdstrafik anses föreligga om de vägsträckor på

vilka samma företagare bedriver linjetrafik, till minst

4/5 av sin sammanlagda längd är belägna utanför stads-

planelagt område.

Statligt stöd till lokal landsbygdstrafik enligt SFS 1973:

639 utgår till kommun från och med trafikåret 1974/1975.

Med lokal trafik avses trafik som är begränsad till en

kommun samt sådan närtrafik mellan angränsande kommuner

som inte är av regional karaktär. Bidrag kan utgå till så-

väl linje- som kompletteringstrafik, som ingår i en av

kommunen antagen lokal trafikförsörjningsplan.

Bidrag utgår till linje i lokal landsbygdstrafik om denna

till minst hälften av sin längd är belägen utom stadspla-

nelagt område och om transportarbetet, beräknat i person-

kilometer, till större delen avser resor som påbörjas el-

ler avslutas utanför sådant område. I fråga om komplet-
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teringstrafik erfordras för att bidrag skall utgå att

det senare villkoret är uppfyllt.

Statsbidrag till linje- och kompletteringstrafik utgår

till högst två dagliga dubbelturer på linjen respektive
högst två dagliga sammanhängande turer. Bidragen utgår
med högst 50 % av det bidragsgrundande underskottet. Om
trafiken helt eller till större delen sker inom ett an-
tal i förordningen angivna kommuner i skogslänen och i
Gotlands län utgår bidrag med högst 75 % av underskottet.
Vid beräkning av underskottet skall intäkter av och kost-
nader för transporter av barn till och från grundskolan
avräknas._

åläêäâaliiêê :relä i_kfarmsr_i _utläaêskajleabrgisemeåéee

Transportförsörjningssvårigheterna i områden med låg

\reseefterfrågan är inget unikt svenskt problem.

Det förekommer i länder med glest befolkade områden men

även i tätbefolkade länder som t ex USA där bilen inne-

har en ännu mer dominerande ställning än i Sverige och

där transporterna därför blir mycket besvärliga för dem

som inte har tillgång till privata transportmedel.

Detta har medfört att det på andra håll, liksom i Sverige,

har kommit att växa fram ett antal trafikformer, såväl

genom privat initiativ som genom olika intressegruppers

(t ex sociala myndigheter, privata företag) för att lösa

dessa svårigheter.

Dessa initiativ har på många håll kommit att uppmärksammas

av trafikplanerande myndigheter och i början av 1970-talet

hade de i USA blivit så pass vanliga att man började stu-

dera dem närmare och försöka placera in dem som en integre-

rad del i hela trafikutbudet.

Ordet "paratransit" kom att användas för att beteckna

I'dessa nya" trafikformer.
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3 PARATRANSIT, EN LITTERATURGENOMGÅNG

3.l Definitioner

Paratransit (av grekiska para' - bredvid) innefattar en

serie olika transportformer, organisationsformer och ser-

vice som ligger mellan privat biltransport och konventio-

nell kollektiv linjetrafik.

De flesta mellanformerna karaktäriseras tekniskt av att

man utnyttjar personbilar eller småbussar och organisa-

toriskt av att utnyttjandet inte är förbehållet en ägare.

Den tekniska aspekten är ofta mindre viktig än den organi-

satoriska eftersom paratransitformernas huvuduppgift är

att anpassa sig efter lokala förhållanden och passagerar-

nas olika önskemål.

_.ø

De olika typerna av paratransit kan sägas härstamma an-

tingen från privata transportformer eller från kollektiva.

- paratransittyper som påminner om privattransport och
där målet är att åstadkomma samåkning i privata fordon,
det vill säga privata fordon används kollektivt

- paratransittyper som utvecklats ur konventionell kollek-
tiv trafik och där målet är att anpassa servicen för
att svara mot speciella brukargruppers behov.

A. PRIVATE TRANSPORT C. lNTERMEDlATE TRANSPORT B. PUBLIC TRANSPORT
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Figur 3.1 Paratransits plats i trafiksystemet

 

Källa: ECMT: Paratransit 1978
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Såväl planerat som oplanerat har på grund av bland annat

önskan om ren luft, energisparande och önskemål om god

rörlighet för i transporthänseende handikappade grupper

ett antal transportformer, som kan ses som mellanting

mellan privattransport och konventionell linjebunden

kollektivtrafik, kommit att växa fram.

Ordet "paratransit" (franska: "transports paracollectifs")

är ett ganska nytt tillägg till transportterminologin,

första gången det kom i tryck var i en rapport utgiven

av the Urban Institute, Washington DC, och UMTA (Kirby

1973/1974).

Fastän paratransit är ett ord som numera används ganska

ofta är dess innebörd inte alltid helt klar. Det finns

många andra uttryck och beteckningar, speciellt med av-

seende på transportsystem i utvecklingsländer, som an-

vänds parallellt och som pekar på väsentliga drag hos

transportsystemen. Som exempel kan nämnas

- INTERMEDIATE Transport Systems, Overseas Development
Unit of the TRRL - Transport and Road Research Labora-
tory (Jacobs, 1976), and A. Meier from the University
of California at Berkeley (Meier, 1977);

- UNINCORPORATED Transport Sector, Dr. Peter Rimmer of
the Research School of Pacific Studies at the Austra-
lian National University;

- LOW-COST Transport Modes, International Development
Research Center of Canada;

   

- SIMPLE Transport, ITDG - Intermediate Technology in

Development Group at Oxford University (Barwell, 1977);

- INFORMAL Transportation Systems, World Bank (Banque
Mondiale 1975);

- UNREGULATED Transport Modes, G. Roth, World Bank;

- LOCALLY-GENERATED Transport Modes, S. Grava of Colum-
bia University (Grava, 1972);

- ALTERNATIVE TranSportation Technologies, (term pro-
posed by the OECD Development Centre in the course of
its early studies in this field).

 

 

 

(ECMT Paratransit 1978)
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När det gäller att definiera paratransit har i princip de

tekniska arrangemangen mindre signifikans än de organi-

satoriska.

Den tidigaste definitionen är den som gjordes av R F Kirby

i samband med det ovan nämnda forskningsarbetet vid the

Urban Institute, Washington DC och som bekostades av DOT

(UMTA och FHAW) (Kirby 1973/1974).

"Para-transit services are those forms of intraurban
passenger transportation which are available to the

public, are distinct from conventional transit (sched-
uled bus and rail), and can Operate over the highway
and street system."

Denna definition som gjordes efter noggranna övervägan-

den rörande servicekaraktäristika hos olika trafikformer,

innefattar med andra ord alla vägtrafiksystem allt från

privatbil till tidtabellbunden linjetrafik och inbegriper

sålunda hyrbilar, taxi, dial-a-ride, förbeställda bussar,

olika former av samåkning etcetera.

En del trafikforskare har emellertid inte velat accep-

tera denna vida definition utan vill endast medtaga så-

dana kollektivtrafiksystem som innebär att flera passa-

gerare använder fordonet samtidigt samt att systemet

kräver någon slags organisation (Altshuler 1976). Med

en sådan definition av paratransit faller till exempel

korttidsuthyrning av bilar samt vanlig taxitrafik utan-

för.

I samband med ECMT's 40de round table i Paris 1978 dis-

kuterades återigen hur avgränsningen skulle göras. Många

menade att för att ett system skall kunna få kallas para-

transit måste det åtminstone uppfylla följande tre önske-

mål.

- det skall innehålla ett kontrakt med myndighet eller
organisation

- transportsträckan skall vara flexibel

- det skall erbjuda samtransporter för passagerare som
inte med nödvändighet är bekanta med varandra

(ECMT Paratransit 1978)
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De som anslöt sig till denna synpunkt menade att Kirbys

definition var alldeles för vid och förenklad. De dis-

kussioner som fördes rörande vad som skulle inneslutas

eller ej i begreppet paratransit tycktes dock inte vara

särskilt relevanta från en praktisk synpunkt sett eller

vad gällde olika ställningstaganden. Därför fattade mö-

tet beslutet att inte göra några begränsningar utan att

behandla alla transportsystem mellan buss och taxi vilka

på ett mer effektivt sätt kan tillfredsställa efterfrå-

gan och förbättra transportutbudet.

Man accepterade Kirbys definition "those types of public

transportation in between the private automobile and

conventional transit" och påpekade att i stället för att

försöka finna vilka system som kan tänkas rymmas inom

uttrycket paratransit så är det mer meningsfullt att ana-

lysera trafiksystemen i en vidare kontext och diskutera

hur existerande resurser och transportpotentialer kan an-

vändas bättre.

Med denna utgångspunkt är paratransit inte endast en tek-

nisk utveckling eller en ny teknologi utan innefattar \

även ettbrett fält av välkända system och det är detta

betraktelsesätt som anlägges i detta arbete.

3.2 Klassificering av paratransitformer

De olika mellanformer mellan bil och kollektivtrafik som

brukar innefattas i begreppet paratransit är i svensk

respektive amerikansk terminologi

taxi taxi

hyrbil rental car

allbil minicar

samtaxi shared taxi

linjetaxi jitney

taxibuss dial-a-ride (DAR)

sambil carpool

sambuss van pool/bus pool
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Med hvrbil avses att bilar hyrs ut enligt avtal mellan

uthyrare och användare. Det kan röra sig om dels kort-

tids- dels långtidsuthyrning. Ju längre hyrestiden är

,desto mer liknar hyrbilen en privatbil.

Allbilen betecknar mer eller mindre avancerade tekniska

system där fordonen, som hyrs på ganska kort tid, hämtas

och lämnas vid speciella terminaler.

Samtaxi avser att flera resenärer, som inte är relaterade

till varandra, använder en taxibil samtidigt.

Linjetaxi trafikerar en fast linjesträckning, har inga

 

fasta tidtabeller och kan antingen ta upp passagerare

som anropar längs linjen eller också ha fasta hållplat-

ser för av- och påstigning.

Taxibussystemen bygger på beställning av tjänster som

 

för taxi men man delar fordOnet med andra passagerare.

Detta system kan beroende på om det har fast eller flexi-

bel linjesträckning erbjuda olika former av bekvämlighet

med avseende på transportsträckan till trafikmedlet.

Enligt norsk definition (TÖI Trafikk 9 1979) har taxi-

bussystemen fast tidtabell samt är dessutom efterfråge-

styrd genom att man normalt måste beställa plats på för-

hand.

Om taxibyssystemet helt skall motsvara den amerikanska

termen DAR (dial-a-ride) så kan systemet byggas upp på

olika sätt och vara flexibelt både i tid och i rum.

De trafikeringssystem man då kan lägga upp beroende på

lokala behov är:

typ 1. Linjeavvikelsesystem.

Fast linje vilken lämnas för hämtning och
lämning.

typ 2. Flexibelt både i tid och rum (DAR)

a. enpunktssystem
matar- eller fördelningssystem från eller
till till exempel arbetsplats, hållplats
etcetera.
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b. fåpunktssystem
mer än en väl definierad start- och målpunkt

c. mångpunktssystem
helt oregelbundet mönster där alla kan få
dörr - till - dörr-service.

Med sambil och sambuss slutligen avses organiserat, regel-

bundet samåkande till exempel vid arbetsresor.

Sambussen skiljer sig från linjetaxin på så vis att taxin

är öppen för alla som anropar denna medan sambussen all-

tid har samma resenärer.

Ofta innebär sambussen ett avtalsmässigt bruk av en buss

där föraren av bussen ingår i den grupp för vilken avta-

let gäller.

Paratransitformerna kan delas upp i olika grupper beroende

på vilka kriteria man utgår ifrån.

Ett sådant kan vara att man väljer att göra en uppdelning

efter vad man önskar uppnå med trafiken. Om man som två

huvudmål skulle ställa upp förbättring av transportser-

vice och reduktion av transportkostnader får man en in-

delning enligt tabell 3.1.

Tabell 3.l Klassificering av paratransit efter mål

 

Källa:

OBJECTIVE-----+-REQUIREMENT

 

Adaptation of
transport to the
needs of

Improvement of specific groups

serches Personalisation
of transport
spatially and
temporally

Joint use of
private transport

Integration in
the overall

sts transport system
of private
Operators already
providing
transport

(Wirsching) ECMT 1978
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Om man i stället gör en uppdelning efter rumslig och tids-

mässig flexibilitet får man en annan uppdelning av de

olika transportslagen (Figur 3.2).
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Eigur 3.2 Rums- och tidsflexibilitet hos olika transport-
slag

Källa: Roos ECMT Paratransit 1978

En betydligt vanligare uppdelning är den där de olika for-

donsslagen grupperas efter anropssätt (Kirby 1973/1974).

Hur passagerarna får tillgång till transportsystemen är

utan tveckan det karaktäristikum som tydligast skiljer

de olika paratransittyperna från varandra och från privat-

bil och konventionell kollektivtransport (Tabell 3.2).

De olika sätten att få tillgång till ett transportsystem

är

- Ständig tillgång
Fordonet står i princip till omedelbart förfogande

- Telefon
Detta gör det möjligt att ordna beställningsstyrda
system med mycket korta Väntetider. För att ett så-
dant system skall fungera bra krävs såväl hög telefon-
täthet som avancerad ordercentral i trafiksystemet

- Anrop längs färdvägen
Ett mindre flexibelt system än med telefonanrop

- Förbeställningar
Arbets-, skolresor etcetera med mer eller mindre strikt

plan för färdväg och hållplatser beroende på organisa-
tionen av systemet.

- Hållplatsanrop

:rm-r Mwnnwr mmm: '7521
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Tabell 3.2 Uppdelning av transportsystemen efter till-
gänglighet. Allmänna servicekaraktäristika
efter transportform

PARA-TRANSIT MODES

HIRE AND
DRIVE HAIL OR PHONE SERVICES PREARRANGED RIDE-

SERVICES SHARING SERVICES

Dain and Conven-
PrIvate short-term TaxI DiaI- JItney Car Subscrip- tional
auto rentaI car a-ride pool tion büs transit

DIrect route (DR) or route
deviations (RD)? DR DR --- RD RD RD RD RD

Door-to-door? Yes -- Maybe ---- Yes Yes - No -- Yes -- Maybe -- No

Travel time spent as pas-
senger(P)ordñver(D)? D D -- P P P - P/D <-- P P

Ride shared (S). '
or personal (P)? P P -- P/S ---- S S S S S

System routes fixed (F),
semi-fixed (8), or
variabIe (V)? V V / V V -- S S S - F

Access determined by prior
arrangement (A). fixed
schedule (F). phone (P).
street haIIing (H). or at
user's discretion (U)? U U --- H/P --- P - H -- A A -» F

VehicIe _ parking required
(PR) or not (NP)? i PR PR ---- NP NP NP -- - PR --- PR/NP - NP

Convenient for baggage? Yes Yes Yes --- Maybe Maybe Maybe Maybe - No

Källa: RF Kirby 1973/1974 Tabell 3

I rapporten från the Urban Institute,

(Kirby 1973/1974) går man vidare i analysen och ser på

servicekaraktäristika hos de olika transportsystemen.

Washington DC

Härigenom har servicen och inte de speciella fordonen

eller teknologin kommit att beaktas i första hand.

I tabell 3.2 jämförs åtta olika servicekaraktäristika

för privatbil, paratransit av olika slag samt konven-

tionell kollektivtrafik. De olika paratransitformerna

har ställts upp i en sådan ordning att övergångarna

i tabellen skall ske så gradvis som möjligt.

Paratransitformerna kommer på så sätt att falla mellan

privatbilen och den konventionella kollektivtrafiken.

Bilar för korttidsuthyrning ligger vad gäller service-

karaktäristika närmast privatbilen och samåkning och

abonnemangsbuss närmast kollektivtrafiken.
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Detta betyder emellertid inte att en förflyttning från

vänster till höger i tabell 3.2 entydigt visar på en

minskad service. Så kan till exempel en tidtabellsbun-

den busservice med korta gångavstånd till hållplatserna

av många trafikanter betraktas som Överlägsen såväl sam-

åkning i privatbil som i taxibuss.

Denna indelning av paratransitformerna står i kontrast

till tidigare forskning inom området, framför allt un-

der l960-talet. Den tidigare forskningen inriktade sig

nästan uteslutande mot specialritade fordon och sofis-

tikerad teknologi både med avseende på fordon och tid-

planering medan the Urban Institute inledde den forsk-

ning där servicen och inte teknologin beaktas i första

hand.

Vad som är intressant att lägga märke till i denna in-

delning är att samma fordon kan utnyttjas på olika sätt

och därmed erbjuda olika service vid olika tider på dyg-

net eller i veckan.

Paratransit som ett speciellt forskningsområde kom att

uppmärksammas även i Sverige endaSt några få år efter

att det grundläggande amerikanska arbetet kommit (Kirby

1973/1974). '

I Sverige gjorde under 1970-talet två stora utredningar

rörande kollektivtrafiken och dess utveckling.

Den första var KOLT, Kollektivtrafik i tätort (SOU 1975:

47) som huvudsakligen betraktade kollektivtrafiken som

en tätortsföreteelse och den andra den nordiska utred-

ningen "Nordkolt", Kollektivtrafik i nordisk tätort

(NU A 1978:16) som också den huvudsakligen behandlade

tätortstrafiken.

I KOLT (SOU 1975:47) används inte uttrycket paratransit

men en paratransitform, anropsstyrd trafik, diskuteras

i utredningen.
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Med anropsstyrd trafik avses i detta sammanhang yrkesmäs-

sig trafik som kompletterar eller ersätter den traditio-

nella linjetrafiken med buss inom ett visst geografiskt

område med andra ord den paratransitform som kommit att

få störst betydelse inom det svenska transportväsendet.

Nordkoltarbetet, som ligger några år senare i tiden, har

emellertid haft tillgång till resultaten från the Urban

Institutes forskningsarbete och uppmärksammar därmed i

högre grad de transportformer som ligger mellan privat-

trafik och linjebunden kollektivtrafik.

En av underlagsutredningarna till Nordkolt ägnas helt åt

paratransit (Nordkolt P 13 Paratransit Feb 1976) och med

utgångspunkt från det ovan nämnda arbetet har man dels

gjort en genomgång av den amerikanska och svenska termino-

login dels klarlagt forsknings- och utvecklingstendenser-

na inom området.

I Nordkolt görs i enlighet med the Urban Institute en

klassificering av paratransitformerna efter beställnings-

form, men man gör även en indelning efter om en eller fle-

ra passagerare brukar fordonet samtidigt samt betraktar

fordon-slagets flexibilitet i tid och rum.

Med dessa utgångspunkter ställer man upp ett schema som

även det baseras på trafiksystemets service (Figur 3.3).

Figur 3.3 Paratransitformer efter beställningsform,

passagerarantal samt flexibilitet

 

 

 

hyr anrop samåkning

individuell hyrbil taki Mü,/'sambil

allbil / samtaxi sambuss

kollektiv linjetaxi

taxibuss

\

minskad flexibilitet
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Att utgå från och beskriva ett antal servicekaraktäris-

tika för de olika transportformerna och göra en uppdel-

ning i grupper efter beställningsform, så som man gjort

i arbetet vid the Urban Institute, förefaller att vara

en bra och logisk indelning för att ur brukarnas synvin-

kel beskriva de olika systemen och deras inplacering

mellan privattransporter och traditionell linjetrafik.

êål-EFE'JCÄ äsäääainssåturês syâäega

Som framgår av tabell 3.2 har taxi, taxibuss och linje-

taxi det gemensamt att de anropas på gata eller via tele-

fon av sina blivande passagerare.

Taxibuss kan beskrivas enkelt som en service där man de-

lar fordon, man gör telefonanrop som besvaras medan andra

passagerare redan finns i.fordonet. Denna form är alltså

underlägsen taxin eftersom den kan innebära avvikelser

från rutten och större osäkerheter vad gällerankomst-

tider. Samtidigt finns här potentiella kostnadsbesparingar

på grund av ökat fordonsutnyttjande jämfört med taxi.

Linjetaxi skiljer sig från såväl taxi som taxibuss genom

att den i huvudsak rör sig längs förutbestämda sträck-

ningar, men den skiljer sig även från konventionell buss-

trafik genom att den saknar tidtabell och kan anropas

var somhelst längs sin rutt. Privatbilar som tar upp

liftare på sin vanliga pendlingsresa arbete - bostad

fungerar i praktiken som linjetaxi.

Ett viktigt drag hos samtliga dessa paratransitformer

är att, i den mån reglerna tillåter det, så kan alla

utföras av ett och samma vanligt förekommande kollek-

tivtrafikmedel, nämligen taxibilen.

Hyrbilssystem

Vid första anblicken kan de båda systemenhyrbil och

allbil tyckas ha ganska litet gemensamt, men vid när-

mare betraktande så är deras servicekaraktäristika

lika. Man kör själv fordonet direkt till den plats man
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önskar och man delar det ej med andra, okända passagerare.

Allbil kan betraktas som ett specialfall av korttidsut-

hyrning.

Förutbestämd samåkning

Med denna term avses den typ av transportservice där ett

antal passagerare gör ett avtal om att åka gemensamt på

reguljär basis. De två vanligaste formerna när det gäller

denna typ av paratransit är samåkning i privatbil samt

sambuss. Dessa paratransitformer kan normalt arbeta med

relativt hög beläggning och låga kostnader per person.

Av de tre huvudkategorierna av paratransit är det denna

som innefattar det största antalet olika transportsätt,

samåkning i privatbil, samåkning i minibussar som får

bidrag från arbetsgivarna, busservice som drivs av arbets-

givarna, privat ägd och driven busservice, byalagsbussar,

skolbussar etcetera.

3.3 Tillämpningsområden ' :;;3.-âj*j;^4fv

I det grundläggande arbetet rörande paratransit, som ut-

fördes vid the Urban Institute, Washington DC (Kirby 1973/

1974), identifierades fyra stycken huvudanvändningsområ-

den för paratransit.

Dessa fyra tillämpningsområden är

Al. Vid arbetsresor i "tunga" färdriktningar
Det viktigaste tillämpningsområdet för paratransit
är ganske att öka användandet av paratransitformer
som kan medföra många passagerare som till exempel
samåkning i privatbilar, sambussar etcetera. Om man

på detta vis kan överföra resor från privatbil till
annan transportform så kan man minska såväl trängsel,

luftföroreningar som energiförbrukning.

A2. Vid låg reseefterfrågan
Låg efterfrågan kan föreligga dels i glest bebyggda
områden dels vid vissa tidpunkter på dagen som till
exempel på kvällarna. Om efterfrågan är så låg att
konventionell linjetrafik blir oekonomisk kan rese-
behovet täckas med någon form av paratransit som
eventuellt kan både bli mindre oekonomisk och höja

servicenivån.
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En särskilt typ av låg efterfrågan föreligger hos
grupper med begränsad förlighet, traditionell klassi-
ficerade som de unga, gamla, arbetslösa fattiga och

handikappade.

Denna grupp är sammansatt av treolika kategorier i
transporthänseende. De som kan köra själva om de
har tillgång till bil, de som inte kan köra själva
men som är i stånd att använda paratransit eller kon-
ventionell kollektivtrafik samt de som på grund av
fysiska eller psykiska handikapp varken kan använda
privatbil, paratransit eller kollektivtrafik.

Förbättrad tillgång till bil skulle förmodligen inne-
bära den största rörlighetsförbättringen för den
första kategorin medan den andra kan i hög grad bli
hjälpt av ökade möjligheter att få medfölja som bil-
passagerare. Dock kan både taxi och taxibuss spela
en stor roll när det gäller att öka rörligheten för
dessa båda kategorier, speciellt om det anses socialt
önskvärt att ekonomiskt understödja dem.

Den tredje kategorin innebär emellertid ett unikt
rörlighetsproblem. Olika handikapp kräver olika typer
av utrustning i fordonen och i princip krävs alltså
ett antal specialutrustade fordon för denna typ av
service.

Som komplement till linjebunden kollektivtrafik
Det vill säga paratransit lämpar sig väl för matar-
trafik från lågefterfrågeområden in till en starkt
trafikerad linjesträckning.

Inom centrala stadsområden (CBD/CA)
För korta affärs- och shoppingresor.

Ett annat sätt att dela upp de områden som kan vara in-

tressanta för utveckling av paratransit har gjorts vid

ECO Plan i Paris, huvudsakligen av F Britton (Public

Transport Systems in Urban Areas. Int. Conf. Göteborg

1978.

Bl.

B2.

Vol. Al).

Paratransit som grunden i heltäckande transportsys-
tem

Möjligt i småorter, förorter och glesbygdsområden
motsvarande A2 ovan.

Som speciell servie för särskild efterfrågan
Här inbegripes då bland annat den äldre- och handi-
kappservice som ingår i A2 ovan men även till exempel
samåkning vid högtrafiktid.
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BB. Som ersättning för linjetrafik eller som kompletteran-
de service
Inom denna grupp faller

- ersättningstrafik till exempel vid kvällstid då man
har för lågt underlag för linjetrafik (A2).

- matartrafik till större linjer (A3).

- förbättring av servicen för allmänheten med till
exempel bättre information vid hållplatserna
etcetera.

B4. Rent servicehöjande.

För denna studie, som rör glesbygd och glesbygdstrafik,

är det alltså de tillämpningsområden som står under

punkterna A2 och A3, och som även delvis faller under be-

skrivningarna under Bl, BZ och B3, som är av intresse.

De paratransitsystem i form av till exempel linjetaxi

längs hårt trafikerade stadsgator som enda eller som

komplement till övriga kollektivtransportsystem faller

däremot helt utanför detta arbete.

Utvecklingen i Sverige kännetecknas av en allt mer ut-

spridd lokalisering av bostäder och arbetsplatser. Tät-

orterna binds ihop av ett vägnät som av miljöskäl i

många fall lokaliseras på stort avstånd från bebyggel-

sen.

Linjelängden och därmed kostnaden för att trafikförsörja

ett område ökar kraftigt vid sjunkande bebyggelsetäthet

och i glesbygdsområdena är efterfrågan på kollektivtra-

fik i regel för låg för att ur kostnadssynpunkt motivera

serviCe med linjetrafik.

I landsbygdstrafiken, det vill säga resor mellan tätorter

samt mellan glesbygd och tätorter inom samma region, domi-

nerar i dag bilen helt och har över 90 % av persontrans-

portarbetet medan kollektivtrafiken står för knappt res-

ten.

Busstrafiken svarade år 1980 för 7,1 miljarder person-

kilometer eller 9 % av det totala transportarbetet i

Sverige. Därav utgjorde ungefär 3 miljarder personkilo-

meter landsbygdstrafik. Busstrafiken torde svara för

70 % av den kollektiva landsbygdstrafiken.
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Är det möjligt att bibehålla, eller förbättra, servicen

samtidigt som man minskar driftskostnaderna genom att

ersätta en olönsam linjetrafik med paratransit?

4 PARATRANSITEXPERIMENT

4.1 Utländska försök

Paratransitformer i den Vidaste bemärkelsen har förekom-

mit så länge det funnits transportmedel.

"Jitneyn", linjetaxin, och dess släktingar, som nu gör

mer för rörligheten i utvecklingsländerna, både i tät-

orter och på landsbygden, än något annat transportmedel

har funnits i USA sedan ungefär 1914 då denna oplanerade

och till att börja med oauktoriserade transportform kom

att växa fram i de flesta tätbefolkade stadsområdena som

en konkurrent till den linjebundna trafiken.

Att denna trafikform har haft och har en så stor fram-

gång beror på ett antal unika förklaringsfaktorer som

till exempel

- den är inte beroende av någon ny infrastruktur eller
utrustning

- initialkostnaderna är små

- servicen kan snabbt förändras för att möta nya efter-
frågeförhållanden.

Jitneyservicen i USA kom emellertid snart att betraktas

som ett hot från linjeföretagens sida och under 1920-

talet kom denna trafikform att på grund av olika regler

och lagar att försvinna från i stort sett alla amerikanska

städer. Den kom att finnas kvar i legal form endast i två

städer, Atlantic City och San Fransisco.
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Linjetaxiservice förekommer dock i ett stort antal länder

främst i Latinamerika, Mellanöstern och Fjärran Östern.

USA och Canada

"Återupptäckten" av paratransit under 1960-talet var till

att börja med en nästan uteslutande nordamerikansk rörel-

se. Bakom den låg ofta bland annat ett socialt engagemang

med önskan om att ge samma transportmöjligheter för alla

socialgrupper och en önskan om att bättre utnyttja befint-

lig infrastruktur i form av bland annat vägar och fordon.

Att intresset kom att vändas mot olika paratransitformer

berodde ockSå på den mycket utspridda bebyggelseform som

finns i Nordamerika och som gör konventionell linjebunden

kollektivtrafik ekonomiskt olönsam att genomföra (ECMT

1978).

År 1964 antgos i USA Urban Mass Transportation Act vil-

ken innebar att man gav ökat ekonomiskt stöd till ut-

veckling av kollektiva transportsystem. Detta resultera-

de bland annat i att det under slutet av 1960-talet kom

att experimenteras med ett antal mer avancerade system

som dial-a-ride, dial-a-bus och minicars.

Det var emellertid endast ett fåtal av dessa transport-

system somvände sig till hela befolkningen inom ett

visst område, de flesta av dessa avancerade system som

togs i bruk vände sig till en viss befolkningskategori

som till exempel äldre och handikappade.

Hösten 1972 fanns det 16 stycken dial-a-ride system i

USA och Canada, varav endast 6 var av mer allmän karak-

tär och inte riktade sig mot någon speciell målgrupp.

Entusiasmen för den anropsstyrda trafiken var mycket

stor till att börja med och man förutsåg en explosions-

artad utveckling av denna typ av system. Fortsatta ex-

periment, såväl i USA som i Europa, har emellertid lett

till den slutsatsen att stora system med många fordon

(Mål datorprogrant för optimal resvägsplanering knappast

är en lösning för alla trafikproblem.
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Till att börja med var linjetrafikföretagen och taxi-

företagen ofta fientligt inställda till olika former av

paratransit men attityden har framför allt under 70-talet

kommit att ändras radikalt genom att man genom paratran-

sitservicen ser en möjlighet att utvidga sin service och

minska kostnaderna (Roos 1977).

Under slutet av 1960-talet blev man också allt mer med-

veten om de sociala orättvisor vad gäller transportmöj-

ligheter som existerade främst i de glesare bebyggda

områdena. OBO (Office of Economic Opportunity), numera

CSA (Community Services Administration) startade ett an-

tal transportprojekt och år 1972 uppgick dessa till ett

50-tal. De bestod huvudsakligen av små system med fri-

villiga förare som körde surplusbussar från glesbygds-

områdena och in till närmaste tätort enligt ett system

med linjeavvikelse eller med fast linjedragning och med

fasta hållplatser.

Myndigheter tillhörande olika samhällssektorer som ar-

betsmarknads-, hälsovårds- och undervisningssektorerna

har också startat många enkla system, ofta uppbyggda på

frivillig väg, för de personer som tillhör deras ansvars-

område.

År 1979 drev AOA (Administration of Aging) inte mindre

än 900 projekt, många av dem efterfrågestyrda.

I USA har man börjat inse att framtida ökade transport-

behov och kapacitetsproblem inte kan tillgodoses enbart

genom konstruktion av nya anläggningar. Med hjälp av en

ny planeringsfilosofi som fått benämningen Transportation

Systems Management (TSM) vill man uppnå att såväl fordon

som fasta trafikanläggningar används på ett effektivare

sätt, samtidigt som vägtrafikens störningar på omgiv-

ningen minskar (TACTH 1979:2).

I USA har man därför, i synnerhet under det senaste de-

cenniet, ägnat stor uppmärksamhet åt bland annat olika

former av samåkning.
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Till detta har man givit en hel del statligt stöd.

År 1973 lät EPA utföra Transportation Control Plans för

38 regioner med luftföroreningsproblem och i 17 av dessa

ingick någon form av samåkningsinitiativ. Man ställde

härvid krav på bilsamåkningsprogram för organisationer

med mer än ett visst antal anställda. Effekten blev

emellertid mycket ringa. I Boston till exempel blev

minskningen av antalet fordonskilometer endast 1 %.

År 1974 hjälpte Federal Highway Administration till med

samåkningsmatchning i 30 % av USAs större tätortsområden

men inte heller detta hade någon större effekt på anta-

let fordonskilometer som minskade 1-3 %.

För att uppmuntra företagen att anskaffa minibussar för

arbetspendlingen infördes år 1974 genom Federal Aid High-

way Act bland annat räntefria lån samt ersättning för

samåkningsadministrativa kostnader och år 1975 ställdes 2 mil-

joner US dollars/år till förfogande för stöd till samåk-

ningsprojekt.

Under åren 1975-1976 anordnade Federal Energy Administra-

tion seminarier för storföretagare om arbetsresor med

minibussar samt ställde dessutom 0,7 miljoner US dollars/

delstat till förfogande för bland annat administration

av samåkningsprojekt.

Urban Mass Transportation Administration gav 1976-1977

stöd till minibussar i fyra storstadsområden.

År 1977 hade detta resulterat i att ungefär 130 ameri-

kanska företag bedrev någon form av organiserad samåk-

ning med hjälp av 2 000 minibussar.

En del av projekten har varit mycket lyckade som till

exempel 3M projektet i Minnesota med ett 100-tal mini-

bussar och hos Tennessee Valley Authority i Knoxville

där man har en kombination av industribussar, minibus-

sar och samåkning i privata fordon. I det senare fal-

let lyckades man under en S-årsperiod, 1973-1978, redu-
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cera antalet ensamåkare från 65 % till 13 %.

Alla samåkningsförsök har emellertid inte varit så lycko-

samma. En av de erfarenheter man vunnit därav är att sam-

åkningsprojekt har störst möjlighet att lyckas när de

organiseras av eller i samarbete med de stora arbetsplat-

serna. Dessa har motivation att driva samåkningsprojekt

för att vinna ett antal fördelar som till exempel mins-

kat behov av parkeringsplatser, lägre frånvarofrekvens

och färre försena ankomster.

I USA har inte samkningens fördelar varit incitament nog

för privatpersoner att övergå till samåkning mer än i

mycket blygsam skala - marginalkostnaden för en solores

är för låg.

EUEOEa_

Även i EurOpa började man under 1960-talet att intressera

sig för olika nya trafiksystem och även här var det till

att börja med mer avancerade tekniska lösningar som kom

att uppmärksammas. Som exempel på detta kan nämnas Wit-

kars, ett hyrbilssystem med små elektriska fordon som ut-

vecklades i Amsterdam, Holland. Ett annat senare exempel

på ett system med specialutrustning är RETAX systemet

som infördes i Wunsdorf, Tyskland år 1978. Detta är ett

anropsstyrt system med automatisk ordermottagning och

färdvägsplanering.

Liksom i Nordamerika har det i Europa med tiden kommit

att utvecklas paratransit av många olika typer. Vid

OECDs konferens med titeln "Better Towns with Less Traf-

fic" i Paris 1975 identifierades inte mindre än 100 para-

transitsystem i Västeuropa. De flesta av dessa är emeller-

tid mycket litet kända genom att det endast i undantags-

fall har gjorts någon dokumentation av försöken. Till

exempel så känner inte ens specialisterna närmare till

de 30-40 paratransitsystem som lär vara i funktion i

Italien och Spanien (ECMT 1978).
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Vid Eco Plan i Paris har man gjort en sammanställning av

paratransitförsöken i OECD-länderna fram till och med år

1974 (Figur 4.4) Av denna framgår att det har skett en

mycket kraftig tillväxt efter år 1973, speciellt av sam-

åkningsprojekt.
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Tyvärr existerar det inte någon nyare sammanställning,

men att försöken troligen är många framgår bland annat

av att det enbart i Holland just nu pågår ett 50-tal

paratransitförsök (S 0 Gunnarsson)

England

Trots att de flesta paratransitsystemen i Europa är

dåligt dokumenterade har man en god rapportering av de

experiment som skett i England. Det är främst TRRL

(Transport and Road Research Laboratory) i Cranfield

som har en god bevakning och publicering av vad som

sker inom paratransitområdet.

I England har bland annat genOmförts ett antal para-

transitförsök inom RUTEX, "The Rural Transport Experi-

' ment". Dessa försök hade som huvudsyfte att undersöka

olika sätt att klara transportproblemen i områden med

låg transportefterfrågan.

De områden som utvaldes i RUTEX experimenten skulle de-

finieras som glesbygdsområden och de har bland annat

följande tre kriteria gemensamma-

1. Det existerar ringa eller ingen kollektivtrafik i
området.

2. Det existerar ringa eller ingen detaljhandel, hälso-
vård eller kulturell aktivitet i området.

3. Området har låg befolkningstäthet, som ger en rese-
efterfrågan, som på grund av att den är så spridd,
inte kan mötas, med acceptabel ekonomi, av konven-
tionell kollektivtrafik.

Inom RUTEX ram undersökte man bland annat fyra beställ-

ningsstyrda system som sins emellan var mycket olika.

Market Bus och Medwyn Gypsy trafikerades båda av minibus-

sar där den förra kördes av frivilliga och den senare

drevs av ett trafikföretag.

Flexibus och Ruralink kördes med.större bussar och fick

statliga bidrag vilket ej de båda minibussystemen fick.
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De tre första trafiksystemen gick från glesbygdsområdena

in till närmaste centralort, den första minibussen med

flexibel linjesträckning, den andra samt bussen med fix

linjesträckning. Ruralink hade en fast linjedragning på

sträckan mellan en större och en mindre stad men kunde

i båda ändarna av färdvägen göra Vissa linjeavvikelser.

Bokningen i samtliga system tillgick så att beställningar-

na skulle vara inne före starten, detta för attman skul-

le slippa komplikationen och kostnaden med radiokontroll.

Efterfrågan på samtliga linjer var dessutom så låg att

man inte behövde någon heltidsanställd tjänsteman för

detta ändamål.

Bokningen skedde huvudsakligen per telefon, men man hade

även speciella kort som kunde skickas med post eller läm-

nas till föraren. För återresa gjordes ofta muntliga be-

ställningar hos chauffören vid påstigningen. Med tiden

kom man att ha många stående order".

De trafikföretag som drev ett par av experimentbussarna

använde sin egen kontorspersonal för bokningen och i 2

av de 3 fallen kunde detta läggas till övriga arbetsupp-

gifter utan att extra kostnader uppstod.

I experimentet med Market Bus, den kommunala bussen, var

det en av de frivilliga som tog emot beställningar per

telefon under 2 timmar kvällen före kördagen och däref-

ter gjorde upp en körlista som lämnades till chauffören.

Alla 3 trafikbolagen använde en ganska konventionell i

förväg publicerad tidtabell där man för vissa punkter

på vägen angavden tid som bussen/bilen skulle passera.

Market Bus däremot hade ingen annan tidsangivelse än tid

för ankomst till och avgång från staden. Vid bokning av

plats fick passagerarna uppgift om en ungefärlig hämt-

tid (i 5 minuter).
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Det visade sig att det var det senaste och inte de förra

systemen som var minst bekymmersamt när det gällde tids-

passningen.

Huvudsaklig förklaring till detta är den större toleran-

sen vad gäller tidsosäkerheter för den som bokat. Man

vet skäket till att bussen dröjer, man vet att den kom-

mer och ofta kan man vänta i bekvämhet i hemmet.

Även för bussföraren är bokningssystemet bättre. Om bus-

sen skulle vara tidig kan den lämna en plats så snart

som alla som bokat är ombord.

I kombinationssystem, där man har både fixa sträckor

och möjligheter för avvikelser kan vid vissa tillfällen

väntetiderna vid hållplatserna bli irriterande långa.

När det gäller bokningssystemet är det i RUTEX-experi-

menten en i stort sett lOO %-tillfredsställelse med det-

ta. Man uppSkattar den service man har med att få trans-

portmedel i många fall fram till dörren och att man har

en reserverad sittplats. Många gjorde flera.samtidiga

bokningar för att slippa ringa varje gång.

De slutsatser som kan dras av dessa experiment är att

beställningsstyrda system kan vara mycket bra i glesbygds-

områden och nödvändigheten att beställa plats i förväg

tycks vara acceptabel ur passagerarnas synpunkt.

Vid uppläggningen av systemen är det viktigt att se till

att de är enkla att förstå för passagerarna, att tid-

hållningen blir braoch att passagerare inte blir från-

åkta. Sådana risker ökar vid hybridsystem där man har

fast linjesträckning med möjlighet till avvikelse vid

önskemål. Ett helt flexibelt system med förhandsbeställ-

ning är därför att föredra.

Den relativa effektiviteten hos ett system med flexibel

eller fast linjedragning mätt i antal passagerare och

körd väglängd beror dels på lokala förhållanden men
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huvudsakligen på efterfrågetätheten. I RUTEX experimen-

ten fann man att fördelarna med den helt flexibla linje-

dragningen (mångpunktssystemet) var signifikant endast

vid relativt låg efterfrågetäthet.

RUTEX försöken har visat att det finns en marknad för

kollektivtransport i glest befolkade Områden, men att

den är mycket liten. Efterfrågan är också mindre i om-

råden där man inte tidigare varit van vid en daglig kol-

lektivtrafikförbindelse än i sådana områden där en tidi-

gare existerande kollektivtrafikförbindelse har dragits

in.

Det visade sig också genomgående att det var fler perso-

ner som vid en enkätundersökning sade sig vilja använda

en kollektiv trafikförbindelse än vad som sedan i reali-

teten kom att göra det. Inte ens en gång ett erbjudande

av mycket hög bekvämlighet och servicegrad lockade till

sig så många passagerare som förhandsundersökningen gav

vid handen;

Man har emellertid i RUTEX projektet inte funnit någon

bättre metod för att förutsäga transportefterfrågan i

glesbygdsområden än att ta kontakt med lokalbefolkningen

för att efterhöra behovet av kollektivtrafikservice och

att därefter introducera en kollektivtrafikservice på

prov.

Vid RUTEX projektet har man funnit att de som använder

kollektivtrafiken i glesbygdsområdena i huvudsak är

medelålders och äldre som inte har körkort och/eller

bil. Detta tyder på att på kort sikt kommer efterfrå-

gan att vara i stort sett oförändrad men på längre sikt

kommer den troligen att avta på grund av att dagens ung-

domar i högre grad kan köra bil och att de, även när de

blir äldre, kommer att lita mer till bilen för sitt

transportbehov än vad dagens äldre generation gör.

ökande kostnader för bilanvändning kan å andra sidan

förändra en sådan utveckling.
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Norge

Trafikökonomisk institutt (TÖI) i Oslo har också genom-

fört ettpar eXperiment med paratransit bland annat med

"drosjebuss", i svensk terminologi motsvarande samtaxi,

i några glesbygdsområden i Nordnorge (TÖI 10/76).

Resultatet av dessa försök är att de största möjlighe-

terna till kostnadsbesparingar ligger i samordning av

olika typer av transporttjänster.

I de undersökta områdena fanns endast ett mycket litet

_transportutbud (utom Skolskjutsar) och därför kom två

typer av ärenden, nämligen försäkringskasseersatta trans-

porter samt posttransporter, att belasta den kommunala

och statliga ekonomin i hög grad.

Man ville därför föreslå en utökad kollektivtransport

med taxi på trafiksvaga linjesträckningar vilket skulle

ge ökade utgifter för trafikföretaget men samtidigt

skulle såväl försäkringskassan som postverket få minska-

de utgifter och servicenivån för befolkningen öka.

Sammantaget skulle merkostnaden för trafikföretaget och

de minskade utgifterna för försäkringskassa och post-

verk vara av samma storleksordning vid den i rapporten

föreslagna uppläggningen av servicen i de undersökta

områdena.

Vid TÖI har man även genomfört två försök med samtaxi

som har opererat som ett beställningsstyrt system (TÖI

Temaserien Trafikk 9).

Försök har utförts med både flexibel linjedragning (Eid-

skog) och med fast. Under det år som provdriften pågick

i Eidskog blev den genomsnittliga körlängden per tur

22-70 % av den körlängd man skulle ha haft vid fast lin-

jedragning. Med andra ord sparade man 30-78 % i okörd

distans i olika områden. Dessutom blev ungefär 40 % av

turerna inställda.
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Som slutresultat fann man att kostnaderna för fast linje-

sträckning i detta fall blev 2,5 gånger högre än vid be-

ställningstrafik.

Ett påpekande som gjordes i samband med de norska under-

sökningarna är att terminalerna är en försummad fråga

i glesbygdsområdena. Det påpekas att de är ett viktigt

led i marknadsföringen av transporttjänster och bör fun-

gera som en kontaktpunkt mellan passagerarna och de som

tillhandahåller transporttjänsterna.

4.2 Svenska försök

Som framgår ovan finns det i dag i Sverige ett antal

trafikformer som kan klassificeras under rubriken para-

transit om man använder sig av Kirbys definition av be-

greppet. Det är trafikformer som relativt långsamt vuxit

fram ur ett behov och som med tiden blivit allt mer insti-

tutionaliserade.

Det finns emellertid även i Sverige andra former av para-

transit, trafikformer som har organiserats av t ex före-

tag, kommuner eller olika grupper för att lösa ett speci-

fikt transportproblem. Man har härvid prövat, såväl teo-

retiskt som praktiskt, trafiksystem av olika slag för att

försöka finna den lösning som är den bästa, såväl ur ser-

vice- som kostnadssynpunkt, i olika situationer. Dessa '

försök har i många fall varit mycket intressanta och pekar

på olika sätt att lösa de transportproblem som existerar

bland annat i glesbygdsområden.

4.2.1 Anrops- och beställningsstyrda system

Vid de tidiga eXperimenten med olika trafikformer i bland

annat USA och England kom i synnerhet de beställnings-

styrda systemen att framstå som en intressant väg för

att lösa vissa transportproblemç
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Dessa experiment har också studerats av svenska trafik-

experter (Bjelkåker 1975,E1mberg 1973, 1974) varvid man

funnit att systemen har många intressanta sidor även för

svenska förhållanden varförexperiment förordats.

Trots det mycket starkt uttalade intresset för denna

systemtyp har emellertid sådana försök inte kommit till

utförande annat än i relativt ringa omfattning, troligen

beroende dels på höga kostnader dels på att den tidigare

tron på den anropsstyrda trafikens möjligheter att som

enda system betjäna stora områden genom utnyttjande av

avancerade dataprogram för optimal färdvägsplanering har

ersatts av en mer avVaktande inställning.

De svenska experimenten har, förutom i Linköping där

systemet varit i funktion sedan november 1974, varit

ganska kortvariga. Den anropsstyrda trafiken, som mark-

nadsfördes under namnet Telebuss, varade för Göteborgs

del i 2 månader under år 1976 och för Borås del i 6 måna-

der 1975-1976.

EXperimenten omfattade små system med 1-2 bussar och med

olika typer av linjesträckning och hållplatsarrangemang.

Trafikledningen var automatisk i Borås och i Göteborg,

manuell i Linköping.

Målsättningen för den anropsstyrda linjetrafiken, som

den kom att utformas i Göteborgsförsöket, var att minska

kostnaderna för trafikeringen av vissa svagt belastade

linjer utan att drastiskt försämra servicen - eller att

förbättra servicen för kunderna utan alltför stora kost-

nadsökningar.

Man hade en fast linjesträckning och en fast tidtabell

men kunderna var tvungna att göra förhandsbeställningar.

Om inga beställningar inkom kunde alltså turerna instäl-

1as eller avkortas i mån av behov.
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Den anropsstyrda trafiken ställer mycket höga krav på

kundinformation och förutsätter även aktiv medverkan

från kundernas sida genom beställnigssystemet.

Genom attitydundersökningar i samband med de ovan nämnda

försöken har man dock funnit att kunderna inte tyckt

att beställningsformen varit speciellt besvärlig.

Man har även kunnat konstatera att det är servicenivån

i form av turtätheter och inte driftsformen som är väsent-

lig för passagerarna.

Stora arbeten med att utveckla beställningsstyrda system

pågår bland annat vid Volvo AB där man tagit fram ett

datoriserat ledningssystem för taxi kallat Taxi 80- Sys-

temet är beställt av taxi i Göteborg, Malmö och Stock-

holm.

I Malmö, som skall få sitt nya datoriserade trafikled-

ningssystem i januari 1983, pågår redan en manuellt ledd

samåkning vid färdtjänstresor. De färdtjänstberättigade

i Malmö, som har ett valfritt antal resor, får göra sina

beställningar minst 2 timmar före resans början varefter

samordning sker. Även färdtjänsten kommer att läggas över

på den nya datoriserade växeln varvid förbeställnings-

tiden kommer att kunna avkortas väsentligt.

4.2.2 Hyrbilsverksamhetl

Mellan år 1960-1975 ökade antalet hyrbilar i Sverige från

600 till 39 200 fordon det vill säga från 0,05 % till 1,4%

av det totala bilbeståndet.

80 % av fordonen är leasingbilar det vill säga uthyrs för

längre tidsperioder, vanligen ungefär 2 år.
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I normalfallet är det inte lönsamt för en privatperson att

hyra en bil i stället för att äga den. Ekonomisk lönsam-

het anses ligga vid minst 5 fordon varför leasing är tänkt

för de stora vagnparksägarna.

Bland annat med avsikt att bidraga till en balanserad de-

batt om bilismens möjliga och demokratiskt. önskvärda for-

mer i framtiden organiserades år 1975 ett uthyrningssys-

tem för privatbilar i Lund (Dahlström 1977).

Åtta bilägare och 24 lånare kom att ingå i den ideella

föreningen Bilpoolen, som fungerade åren 1975-1978 som

ett organiserat sambrukande av privatbilar.

Experimentet hade trots initiativtagarnas entusiasm många

Svårigheter att brottas med både på det institutionella

och det rent känslomässiga planet.

En av de frågor som från början föreföll att vara ett

stort hinder för genomförande av försöket var försäkrings-

frågan. Den löstes emellertid slutligen genom ett special-

avtal med ett försäkringsbolag varvid bilarna kom att bli

dubbelförsäkrade, dels privat, dels vid utlåningen.

Bilägarnas ersättning var inte skattepliktig eftersom ut-

lånandet av privatbil inte betraktades som yrkesmässig

trafik.

Vid en utvärdering av eXperimentet visade det sig att de

flesta var mycket positiva till Bilpoolens verksamhet

och önskade en fortsättning i någon form.

Sedan 1978 bedriver Dahlström fördjupningsstudier rörande

hyrbilssystem som komplement till kollektivtrafiken och

som alternativ till egenbilen (Dahlström 1980). Under

åren 1980-1981 avser Dahlström att starta tre hyrbils-
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system med olika upplåtelseformer för att se hur dessa

bäst utvecklas i förhållande till varandra. Systemen

bygger på att hyra, låna och dela.

I hyralternativet skall innehavare av rabattkort i syd-

västra Skånes kollektivtrafik få hyra bil till starkt

reducerade priser hos alla 5 organiserade biluthyrarna

i Lund.

I lånealternativet återkommer idéerna från Bilpoolen.

I delalternativet skall en ekonomisk andelsbilsförening

bildas i ett utvalt grannskap.

4.2.3 Förutbestämd samåkning

Med samåkning avses här organiserad samåkning till och

från arbetet, huvudsakligen i privat- eller företags-

ägda fordon.

"Syftet med att åstadkomma en ökad samåkning är att
uppnå ett högre kapacitetsutnyttjande i befintliga
fordon. Eftersom det i de flesta fall är önskvärt
att öka eller åtminstone bibehålla kollektivtra-
fikens andel av resandet, blir följden att ett

bättre kapacitetsutnyttjande måste ske genom att
soloåkare börjar samåka. Den potentiella markna-
den för samåkning är således beroende av hur stor
del av soloåkarna som kan och vill börja samåka.
Ur individens synvinkel ska följande villkor vara
uppfyllda för att han/hon ska börja samåka:

 

- faktiska möjligheter till samåkning

- kännedom om möjligheterna

- motivation för samåkning."

(TACTH 1979:3)
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Den tredje punkten, motivationen, har efter 1974 års

energikris, oron inför nya liknande kriser, de höjda

levnadskostnaderna, diskussionerna angående slopande

av bilavdragen med mera, kommit att bli allt starkare

i Sverige.

De flesta initiativen till samåkning är troligen privata

men även organiserad samåkning i större skala har pro-

vats vid ett antal olika ställen och i olika situationer

i Sverige.

I inte mindre än 37 av landets kommuner (25 %) pågår

någon form av organiserad samåkning enligt en enkätun-

dersökning rörande samåkning som gått ut till alla svens-

ka kommuner (TACTH 1979:4).

4.2.3.1 Samåkning i privata fordon

Samåkningsfrekvensen i Sverige var före 1974 års energi-

kris ungefär lS %, under denna 20 % och efter sjönk sam-

åkningsfrekvensen något för att stanna på en nivå något

högre än före krisen, ungefär 18 % (VTI Rapport 81).

Beläggningsgraden i fordonen varierar bland annat med

trafikanternas ålder. Den är högst i åldrarna 25-44 år

(VTI Rapport 81) och den är högre på landsbygden än i

tätorterna (Svenska Vägföreningen 1975).

Att, trots den allt besvärligare ekonomiska situation

som Sverige befinner sig i, motivationen för samåkning

är ganska låg kan emellertid belysas av följande exem-

pel.

Ett mycket stort samåkningseXperiment omfattande hela

Stockholms län, bekostat av Energisparkommittên, Stock-

holms kommun, Industridepartementet, Transportrådet och

Stockholms Läns Landsting skedde under tiden augusti-

november 1980.
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Information spreds via bland annat massmedia och arbets-

platser och en samåkningscentral skulle därefter med

hjälp av dator matcha lämpliga samåkningskandidater.

Hela projektet kom dock att misslyckas totalt på grund

av att inga intresserade personer anmälde sig.

Orsakerna till detta har tagits upp och kommenterats,

redan innan experimentets genomförande, av avdelningen

för Trafikplanering CTH.

Med utgångspunkt från erfarenheter från de samåkningspro-

jekt som avdelningen genomfört under åren 1977-1979 kun-

de man konstatera att man inte erhöll några märkbara för-

ländringar i resvanorna hos bilpendlare, något som man

bland annat vill förklara med bristen av premier för sam-

åkare (TACTH 1979:6). '

"Erfarenheter från CTH-projektet

 

Vid avdelningen för Trafikplanering, ggg, har under lâll-

;212 omfattande försök med att organisera samåkning genom-

förts med anslag från Transportforskningsdelegationen.

Tyvärr uppnåddes inga märkbara förändringar-i ändrade res-

vanor hos bilpendlarna. Orsaken är att finna i bland annat

âvåaänâdån_al Erêmåeä ÃÖE âaüååaäe;

Den nuvarande skattelagstiftningen främjar knappast ett

effektivt utnyttjande av bilparken vid pendelresor. Av-

dragssystemet för arbetsresor innebär till exempel att

det inte är lönsamt att ta med mer än en betalande passa-

gerare. Dessutom får marginalskatten stor betydelse för

den enskildes nettokostnader för arbetsresor. För en hög-

inkomsttagare utgör nettokostnaden för att åka ensam i

bil normalt mindre än 1 % av disponibel inkomst.

.Slutsatsen är därför att man på olika sätt måste:

l. Öka medvetandet om nödvändigheten att ändra resvanor

 

av bland energi-, miljö- och kostnadsskäl. Samåkning

är här en möjlig och nödvändig lösning.

VTI MEDDELANDE 2 8 3



81

2. Stimulera samåkning genom samordnade arbetstider, upp-

rättande av samåkningscentraler, ordnandet av reser-

verade körfält och P-platser, subventioner etcetera.

3. Hämma soloåkandet genom ändrade bestämmelser för skat-

 

teavdrag, begränsning av P-platser och högre P-avgif-

ter för soloåkare, ökad trafikövervakning."

(Citat Avdelningen för Trafikplanering Chalmers Tekniska

Högskola 1980-07-14. PM med synpunkter på "Förslag till

försök med samåkning". Stockholms gatukontorL)

-Vid.Chalmers Tekniska Högskola, avdelningen för Trafik-

planering, har man, som framgår av ovanstående, under

en rad år initierat försöksverksamhet med samåkning.

Detta har huvudsakligen gällt resor till och från arbets*

platser och i en första försöksomgång utvalde man 7 före-5 

   

20.000)

tag. (Tabell 4.1)

Tabell 4.1 översikt av företag som deltagit i försöks-
verksamheten respektive specialstudierna

Företagsstorlek (antal anställda)

Ortsstorlek a. A "
lndre 3 500-2.000 Minst 2.000

500

Storstad Högsbol indust- SKP
(över 150.000) riområde (Göteborg) (Göteborg)

Medelstor stad Stadsdelen Norri
(SO-150.000) malm, Sundsvall

. Mindre städer Bofors- Kärnsjukhuset
(20-505000) NOHAB i Skövde

(Trollhättan)

Mindre ort Perstorp AB Volvo
(mindre än (Perstorp) Olofströmsverken

 

1I Sundsvall och Högsbo har studierna avsett ett flertal
närliggande företag med en storlek från 10 till drygt 500

anställda.

Källa: TACTH 1979:5
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Vid de utvalda företagen har man informerat de anställda

om samåkning och på olika sätt hjälpt de intresserade

att finna samåkningspartners (matchning).

Arbetssättet och arbetsfördelningen vid genomförande av

försöken har i stort sett varit detsamma på alla försöks-

orterna.

Avdelningen för trafikplanering, Chalmers (CTH), har
vid samtliga projekt lagt upp huvudlinjerna för för-
söken.

Energisparkommittên i Stockholm har tryckt och finan-
sierat det allmänna kampanjmaterialet.

Detaljuppläggningen av försöken har diskuterats fram
i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola och de
berörda företagen.

Företagen har stått för huvuddelen av genomförandet
av försöken. Ansvariga har varit samåknings-, trafik-
eller energisparkommittéer. Huvuddelen av det prak-
tiska arbetet har utförts av för ändamålet utsedda
samordnare på företagen.

Data, som har samlats in av kommun eller företag,
har bearbetats vid avdelningen för trafikplanering,
Chalmers Tekniska Högskola, som också har stått för
utvärderingen av försöken.

Kommunala förvaltningar har hjälpt till med att ta
fram kartor och annat underlags- och kampanjmaterial.
Man har genomfört eller hjälpt till med trafikräkningar
och samordning av olika företagsinsatser.

(TACTH 1979:5)

Man kunde konstatera att intresset för samåkning var

ganska stort vid samtliga företag men att försöksverk-

samheten inte ledde till några mätbara förändringar i

samåkningsgrad på någon av orterna.

Detta torde Visa att motivationen för samåkning inte är

speciellt stor.

Ytterligare ett förslag rörande organisation av samåk-

ning i privata bilar till och från arbetsplatser har

tagits fram vid avdelningen för Trafikplanering på

Chalmers.

Enligt detta, som skall genomföras på försök vid fyra-

fem företag i Göteborgsregionen under det närmaste året,
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skall bilägaren skriva ett avtal med Göteborgsregionens

Lokaltrafik (GL) om körning av arbetskamrater. Bilägaren

får en viss milersättning från GL för sina åtaganden och

'passagerarna avlägger avgift genom att lösa GLs månads-

kort vilka, för att ytterligare förenkla förfarandet,

även skall säljas hos företagen.

Innan försöket, som beräknas kosta 120 000 kronor, på-

börjas skall dock de juridiska och skattemässiga konsek-

venserna utredas.

4.2.3.2 Samåkning i företagsägda fordon

Skogsindustrins personaltransporter

Den största organiserade samåkningen i företagsägda
fordon i Sverige torde vara Skogsindustrins personal-
transporter. Inom skogsindustrin i Sverige finns det
30 000 pendlare och 30-40 % av dessa åker med företags-
ägda fordon. Antalet fordon är 3 000 och de har en be-
läggning på 3-4 personer. Dessa transporter är gratis
för passagerarna och förarna får en avståndsberoende
ersättning för sitt arbete.

Trots glest boende och dåligt kollektivtrafikutbud är

arbetsreseorganisationen betydligt effektivare än vid

många andra företag med bättre yttre förutsättningar.

Kostnaderna för företagen är emellertid höga, något

som framgår av tabell 3.6 som redovisar några data

från Domänverket och SCA, som tillsamman innehar unge-

fär 35 % av Sveriges skogsareal.
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Tabell 402 Några data om personaltransporterna på Domän-
verket och SCA. Omkring 1976.

Domänverket SCA

1. Antal skogsarbetare 4 500 2 000

2. Antal personaltransport- 302 (<7 pass.) 153
fordon 323 (>7 pass.) 179

3. Andel åkande med företa-
gets fordon 50% 30%

4. Genomsnittlig resväg 4 mil/dag 3,5-4 mil/dag

5. Kostnader, personaltrans-
portfordon
- fordon 9,6 Mkr 4 4 Mk
- förarersättning 2,8 Mkr ' r

6. Kostnader, rsättning till /
anställda för färd med egen
bil 10,3 Mkr 6,5 Mkr

7. Totala personaltransport-
kostnader 22,7 Mkr 10,9 Mkr
% av lönesumman (för I) 6%

Källa: TACTH 1979:5

Vid den ovan nämnda enkäten till landets kommuner

(TACTH 1979:4) har man även fått uppgifter om var
det förekommer sambussverksamhet och hur den är ut-

formad.

I rapporten redovisas 9 exempel där det äldsta sam-
bussprojektet (Boliden AB, Garpenberg) pågått i 20
år. De flesta exemplen omfattar endast trafik med
en minibuss (8 passagerare) men det finns även exem-
pel med upp till 4 mindre bussar.

Sambussarna är oftast gratis eller starkt subventionera-

de för passagerarna medan förarna får en viss ersättning.

Oftast underlättar företagen arbetstresorna inte endast

genom att erbjuda fordon utan de stimulerar också till

samåkning genom att underlätta arbetstidsbyten och genom

att hjälpa till vid matchning av samåkningsintresserade.
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4.2.3.3 Avtalsbunden samåkning

Vid avtalsbunden samåkning får förare och/eller passage-

rare speciella förmåner av arbetsgivare (eller annan in-

stitution) mot att samåkning sker under vissa villkor.

(TACTH l979z5).

Villkor Förmåner

- Krav på minsta antal - Reserverad P-plats

Passagerare - Användning av kollektivt
- Samåkning ska ske under körfält

Vlss tld - Subvention av drift eller

ciella assa erare " . . .
P 9 - Formaner som ej har direkt

- Förares skötsel av lå- med resorna att göra
nat eller subventionerat

- - Förares rivata användnin
fordon p q

1
I
1
I

I

- Förare ska ta med spe- I kapitalkostnad för fordon
I
I

I
I
i av företagsfordon

Detta är ett hittills ganska ovanligt sätt att ordna sam-

åkning i Sverige. Det är egentligen endast de stora skogs-

bolagen samt Volvo Olofströmsverken som initierat samåk-

ning denna vägen.

Vid Volvo Olofströmsverken har man ordnat det så att de

anställda får köpa begagnade tjänstebilar billigt och med

bra lån om de förbinder sig att köra 4 arbetskamrater

till och från arbetet dagligen samt att låna ut bilen

till arbetsresor vid eventuell frånvaro. Föraren betalar

driftskostnaden för bilen. År 1979 fanns ett 10-tal sam-

bilar i drift och erfarenheterna från försöket var goda.

Ett i dag pågående samåkningsexperiment med minibuss
som inte tar sin utgångspunkt i arbetsplatsen utan i
bostadsområdet är den så kallade "Byabussen", i Ingared
utanför Göteborg.

Projektet, vars upphovsmän är avdelningen för Trafik-
planering på Chalmers, har pågått sedan i oktober
1980. Det fungerar som ett enpunktssystem mellan bo-
stadsområdets parkeringsplats och Norsesunds station,
en sträcka på 2,5 kilometer.

Bussen som har plats för 8 passagerare plus chaufför
både sköts och körs av resenärerna själva.

Hushållen delar på körningarna på så sätt att bostads-
områdets fem gator ansvarar för var sin dag. Chauffören
kör samtliga morgon- och kvällsturer (3 respektive 4)
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och efter sista turen parkeras bussen hos den som har

morgonpasset dagen därpå.

Ungefär 25 av de 180 hushållen deltar i den dagliga

pendlingen till stationen, som har goda förbindelser

med Göteborg.

Majoriteten av samåkarna åkte tåg redan innan. För de

före detta bilpendlarna har restiden till Göteborg

blivit ungefär 1 timme längre varje_dag. Man får med

transporttid betala den vinst på ungefär 4 000 kronor/

år man Vinner på att inte använda egen bil.

Bussen kostar emellertid 4 500 kronor/månad och från

och med januari 1981 var man tvungen att börja betala

resorna sedan bussen integrerats i Göteborgs lokal-

trafik. Resandeantalet har sjunkit något efter detta,

men trafiken förefaller att kunna fortsätta.

5 ALTERNATIVA TRAFIKFORMER SOM KAN ANVÄNDAS I
SVENSK GLESBYGDSTRAFIK

5.1 Utvecklingstendenser i glesbygdstrafiken

Praktiskt taget består nästan all kollektivtransport

i vissa glesbygdsområden i dag av olika paratransitfor-

mer som konventionell taxitrafik, kompletteringstrafik

och samåkning. Detta är en logisk utveckling eftersom

den konventionella linjetrafiken,saxn,för att fungera

ekonomiskt,kräver relativt hög efterfrågan längs en

transportintensiv färdväg, inte kan möta de transport-

behov som finns i glesbygden.

Det är den Spridda efterfrågan med de långa resvägarna

som är grundläggande för glesbygdens transportproblem.

Liksom i tätorterna är det det höga bilinnehavet som i

hög grad påverkar möjligheten att med god kostnadstäck-

ning erbjuda en god kollektivtrafik av traditionellt

Slag.

Trots det höga bilinnehavet finns det dock många män-

niskor som inte har tillgång till bil. Dessutom är an-

delen äldre personer högre i glesbygden.

Det finns sålunda ett stort antal personer som har spe-

ciella transportproblem. Bristen på kollektivtrafikme-

del kan i vissa fall vara det som bestämmer om de skall

bli avskurna från samhället i övrigt eller om de kan

leva ett mer rikt och aktivt liv.
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Bland annat RUTEX experimenten i England visar på att

det finns en marknad för kollektivtransport i glest be-

folkade områden även om antalet kollektivtrafikpassa-

gerare troligen blir litet även i de fall där man tidi-

gare haft en kollektivtrafikservice som man dragit in.

Genom att tillhandahålla en begränsad service, som kan-

ske huvudsakligen används av sådana som skulle kunna re-

sa på annat sätt om det var nödvändigt, så erbjuder man

emellertid en riktig service för dem som inte har dessa

möjligheter.

Det är ingen tvekan om att det är höga kostnader per re-

sa i glesbygdstrafik jämfört med i tätortstrafik, det

framgår av såväl amerikanska som engelska undersökningar

(TRR 650, 718, 719, 724, TRB SR 164, TRRL SR 584) men man

kan peka på ett par faktorer som indikerar att paratran-

sitsystemen.i-g1esbygd trots allt har rimliga kostnader

och är ganska effektiva.

Till att börja med är resorna på landsbygden längre än

resorna i tätorterna varför kostnaden per passagerar-

kilometer blir av samma storlekSordning i glesbygds- och

tätortstrafik. För det andra är beläggningsgraden ofta

högre i paratransitsystemen. Vid en undersökning av 12

olika existerande paratransitsystem i amerikansk gles-

bygd fann man att den genomsnittliga beläggningsgraden

var 65 % vilket kan jämföras med tätortstrafikens norma-

la beläggningsgrad som är under 50 % (TRB SR 164). Den

höga beläggningsgraden i paratransitsystemen i gles-

bygdstrafiken kan förklaras med att denna är betydligt

känsligare för lokala önskemål och kan anpassas därefter.

Vid planering av ett transportsystem i ett område är det

Viktigt att vara medveten om efterfrågan på transporter

och hur denna kommer att förändras i stort. Kommer efter-

frågan på lång sikt att öka eller minska?
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Man kan förmoda att när fritiden ökar kommer även rese-

efterfrågan att öka. Man kan också förutsäga att det

knappast är troligt att nya affärer, skolor, hälsovårds-

centraler eller underhållningslokaler kommer att loka-

liseras till de verkligt glesbefolkade områdena.

Samtidigt är det sannolikt att den bosättningsstruktur

vi har i dag i glesbygdsområdena kommer att bli beståen-

de (Brox 7.4.1981).

Som ett resultat av detta kan man anta att allt fler re-

sor kommer att företas vilket dok inte nödvändigtvis ska-

par en marknad för kollektinransport eftersom en sådan

transportform inte kan erbjuda den bekvämhet och den

flexibilitet som de flesta människor som har tillgång

till bil förväntar sig.

Med avseende på privata transporter och deras utveckling

står dock två trender mot varandra. Allt fler människor

får tillgång till bil samtidigt som kostnaderna för att

använda privata transportmedel ökar starkt. Vilken av

dessa som kommer att bli starkast i framtiden är svårt

att förutsäga.

5.2 Trafiksystemvalet

Om man skall planera transporterna i ett lågefterfråge-

område som en glesbygdskommun måste en av de första frå-

gorna man ställer sig bli om man skall erbjuda ett brett

transportregister för befolkningen i sin helhet eller

om man skall erbjuda specialservice för vissa grupper

av människor.

Om man väljer ett system som skall betjäna så stor del

av befolkningen som möjligt så måste detta fokuseras på

arbets- och skolresor vilka dels utgör en stor del av

antalet resor dels ligger väl koncentrerade såväl i tid

som i rum. Detta är också den traditionella kollektiv-

trafikmarknaden.

Om man däremot först och främst inriktar sig på att

hjälpa vissa ur transporthänseende missgynnade grupper
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kan man börja med att ställa upp en "behovshierarki" för

att bestämma vilka resorsom.skallçmioriteras när det

gäller kollektivtransporter.

I USA har sådana resonemang lett till att man speciali-

serat sig på transporter för hälso- och sjukvård samt på

inköpsresor för vissa transporthandikappade grupper (TRB

SR 164).

Kostnaderna för de olika servicenivåerna kommer naturligt-

vis också in i dessa resonemang. De som talar för enbart

resor för speciella grupper menar att den heltäckande ser-

vicen blir alltför dyr att upprätthålla.

Nu är emellertid inte den konventionella linjetrafiken

det enda alternativet när det gäller att söka bygga upp

en heltäckande service utan man kan i stället införa

någon typ av paratransit som har visat sig vara mer kost-

nadseffektiv i den aktuella situationen.

Det gäller för planeraren att vara känslig för de lokala

behoven och att rätta servicen efter dessa.

Vad gäller de situationer i vilka paratransit av olika

typer är den bästa lösningen varierar detta naturligtvis

med olika faktorer och beroende på vilka önskemål man har

på transportservicen.

En intressant fråga i detta sammanhang är om det finns

något samband mellan efterfrågetätheten i ett område och

vilken form av kollektivtransport som är mest lämplig att

använda.

I RUTEX projektet belystes denna fråga med avseende på

ett efterfrågestyrt taxibussystem, som var helt flexi-

belt både i tid och rum, och ett konventionellt linjetra-

fiksystem.

Man ställde upp en generaliserad matematisk modell i vil-

ken man bland annat införde storheterna p = medelantalet

passagerare och 5/2 = maximala gångavståndet till en håll-

plats för linjebunden kollektivtrafik.

VTI MEDDELANDE 28 3



90

Med modellens hjälp utfördes två beräkningar, den ena av

medeldistansen för en körning med taxibuss och den andra

'av linjelängden för ett antal olika linjedragningsalterna-

'tiv inom samma geografiska område. Man ville härigenom

jämföra kapaciteten hos den efterfrågestyrda taxibussen

med kapaciteten hos en fast linje av samma längd.

Det resultat man kom fram till var, att om pl2 >l så kan

alla passagerare i ett område betjänas av en enda linje

med fast sträckning som är kortare än taxibussens medel-

körlängd. Om däremot pl2 <O,3 så betjänar taxibussen fler

passagerare än en fast linje med lika lång sträckning som

taxibussens medelkörlängd.

Även i USA har man försökt finna ett samband mellan efter-

frågetätheter och olika transportmedels effektivitet i

olika avseenden. Resultaten härifrån tyder bland annat på

att vid befolkningstätheter (580 personer/km2 är efterfråge-

styrda system den mest användbara och kostnadseffektiva trans-

portformen medan vid tätheter.>2 300 personer/km2 är den fas-

ta linjetrafiken mest kostnadseffektiv.

Uppenbarligen är det så att det äricmråden med låga be-

folknings- och efterfrågetätheter som paratransit har

störst möjlighet att utvecklas. Den linjebundna trafiken

blir ekonomiskt olönsam i denna typ av områden och den

kan i många fall ersättas med paratransitformer som har

en betydligt bättrekostnadsstruktur.

Det är emellertid knappast troligt att någon större del

av resorna i glesbygdsområdena någonsin kommer att be-

tjänas av kollektivtrafik och problemet med om denna

skall betjäna alla i området bosatta eller endast en"

viss kategori kvarstår.

En ytterligare komplikation vid ett sådant val är att

många av de tranSporthandikappade inte endast behöver

hjälp med transporten från dörr till dörr utan även

hjälp med att komma ur och i fordonet, in i sin lägen-

het etcetera. En transportform som är flexibel både i
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tid och rum gör det möjligt att även erbjuda den servicen

men höjer naturligtvis ytterligare kostnaderna för trans-

porttjänsten. Kanske denna exklusiva form av service som

mångpunktsystemet innebär endast skall erbjudas dem som

verkligen har behov av den medan övriga skall få en enkla-

re form av service som till exempel innebär vissa gång-

sträckor fram till uppsamlingsplatser.

5.3 Förslag till alternativ modell för indelning av
de trafikformer som brukar innefattas i begrep-
pet paratransit

Begreppet paratransit i dess vidaste mening innefattar

en mängd olika trafiksystem som varierar såväl vad gäl-

ler organisation, ägande, bestämmanderätt över fordon,

färdtid och färdväg samt inom vilka geografiska områden

de Opererar. Sålunda innefattar begreppet, som vi ovan

sett, så olika trafiksystem som små, tekniskt avancerade

system som opererar i täta stadskärnor och samåkning i

konventionella fordon i glesbygdsområden med låg efter-

frågetäthet. Det är bland annat denna Vidd i begreppet

som gjort att det tagits upp till diskussion gång på

-gång och som gör det så svårt att för i trafikfrågor

oinitierade personer på ett enkelt sätt förklara be-

greppet.

Om man tar fasta på Kirbys skrivning (Kirby 1973/74)

där han vid sin bestämning av vad paratransit innefat-

tar skriver "those types of public transportation in

between the private automobile and conventional tran-

sit" och betraktar paratransit just som mellanformer

mellan olika befintliga, konventionella trafikformer

kan man ställa upp följande modell (figur 5.1), där

man inte endast placerar paratransitformerna på en

rät linje mellan de båda polerna privatbil och kon-

ventionell linjetrafik utan i stället bygger ut mo-

dellen till att omfatta två dimensioner. Denna mo-

dell med två dimensioner dels för utnyttjande dels
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Figur 5.1 Alternativ modell för indelning av de trafikformer som brukar innefattas
i begreppet paratransit.

Källa: Jansson 1981
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ägande dvs dels från individuellt till allmänt

åkande dels från privat- till kollektivtrafik ger

en betydligt större möjlighet att analysera de olika

trafikformerna och att iaktta de förändringar som

sker vid övergång från en renodlad trafikform till

en annan .

Genom att ställa upp en sådan modell kan man ideni-

fiera fyra slag av "mellanformer" nämligen

MELLANFORMER
MELLAN

allmän kollektiv och

individuell trafik

allmän och privat
individuell trafik

privat individuell och
kollektiv trafik (

allmän och privat
kollektiv trafik

HUVUDSAKLIG
FÖRÄNDRING

Besluten om avgångstid,
rutt och mål för färden
övergår från transportpro-
ducenten till den enskilda
.transportkonsumenten

övergång från att köpa
transporttjänster till
gör-det-själv .

Transportkonsumentkollektivet
grupp av transportkonsumen-

ter som kommit överens om att
göra viss eller vissa resor
tillsammans) blir större'och
större Å

 

Besluten om avgångstid, rutt
och mål för färden övergår
från transportproducenten 1
till kollektiv av transport-
konsumenter (eller juridisk
person representerande trans-
portkonsumentkollektivet)

  

VTI

"Analytiskt har denna differentiering många för-
delar. T ex: Man ser lättare att det är helt olika
tekniska och organisatoriska problem som bör tack-
las, när man går från allmän kollektivtrafik till
privat individuell trafik via allmän individuell
trafik (dvs taxi) respektive via privat kollektiv-
trafik (dvs egen buss). I det förra fallet är prob-
lemet hur man bäst skall informera transportpro-
ducenten om varje enskild transportkonsuments
önskemål, och i det senare fallet gäller det att
finna former dels för hur kollektiv av transport-
konsumenter skall bildas och dels för hur ett
visst kollektiv av transportkonsumenter skall kom-
ma överens om vart och när gemensamma resor skall
goras.
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Från transportekonomisk synpunkt är de två utveck-

lingsvägarna för vanlig busstrafik, som framgår

av figuren, diametralt åtskilda. Går man från all-

män kollektivtrafik mot allmän individuell trafik

kommer transportproducentens kostnad att stiga.

Går man däremot från allmän kollektivtrafik mot

privat kollektivtrafik är fallet vanligen det mot-

satta: Transportproducentens kostnad sjunker och

transportkonsumentens kostnad stiger. Från trans-

portpolitisk synpunkt är ju.denna skillnad högst

påtaglig. Subventionerad taxitrafik under benäm-

ningar som "kompletteringstrafik", och "färdtjänst"

är ju synnerligen dyrt per resa för skattebetalarna,

men erbjuder transportkonsumenterna överlägsen

service. Om man däremot kan organisera samåkning

i stora bilar eller bussar av transportkonsumenter

med någorlunda gemensamma startpunkter och/eller

reSmål kan det vara en billigare transportlösning

än vanlig busslinjetrafik." (citat Jansson 1981)

Eññf'. - - " - *-« «
_ _ - _ _

'Mellanformer mellan allmän och kollektiv individuell

Inom denna grupp där, om man går från linjetrafik till

vanlig taxitrafik, besluten om färdväg och tidpunkt för

resan allt mer övergår från transportproducenten till

transportkonsumenten och därmed ökad anpassning till

lokala behov, finns de olika typerna av efterfråge-

styrda trafiksystem.

De efterfrågestyrda systemens rumsliga och tidsmässiga

flexibilitet kan variera genom att de utformas på olika

sätt (se avsnitt 3.2 ).

Systemens flexibilitet i rummet kanvariera från fast

linjedragning till ett helt efterfrågestyrt mönster

där alla passagerare får service från dörr till dörr

och i tiden från ett antal tidsmässigt fixerade håll-

punkter till fullständig flexibilitet.

Det finns två huvudskäl till att i vissa situationer

använda efterfrågestyrda system i stället för system

med fast linjedragning.

- man gör servicen tillgänglig för fler människor än
bara dem som bor intill en fast linjesträckning
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- man använder fordonet mer effektivt genom att man
ökar antalet passagerare samt reducerar körsträckorna
utan passagerare.

De efterfrågestyrda systemen fyller ett mellanrum mellan

konventionell linje- och taxitrafik genom att de ger

en bättre service än linjetrafiken samtidigt som de är

billigare för konsumenten än taxi.

Taxi har, som redan tidigare nämnts, unika fördelar i så

måtto att fordonen kan anpassas till att ingå i olika ty-

per av paratransitsystem och utföra olika transportjänster.

Taxi lämpar sig utmärkt för olika mellanformer mellan all-

män individuell och kollektiv trafik bland annat på grund

av att den

5- finns tillgänglig vid alla tider på dygnet och i veckan

- har en uppbyggd administration som klarar av såväl be-
ställningstrafik som arbetsgivarfrågor och fordonsunder-
håll

- genom att öka servicen kan öka förar-, fordons- och be-
ställningsproduktiviteten. Därmed blir kostnaden för
dessa extratjänster låg och vinsten ökar.

En form för att utnyttja taXi bättre är att bruka den som

samtaxi det vill säga att man under samma resa sammanför

personer som inte nödvändigtvis känner varandra innan.

Samtaxis produktivitet är ofta 50-100 % högre än vanlig

taxi (TRR 650).

Samtaxi kräver emellertid någon form av trafiklednings-

central som samordnar de olika beställningarna samt kom-

munikationsradio hos fordonen. Som gräns för manuell led-

ning brukar man ange 15-20 fordon, däröver krävs datori-

serad ledning. År 1975 hade inte mindre än 70 % av lan-

dets taxibilar kommunikationsradio varför den delen av

systemet troligen inte kommer att lägga hinder i vägen

för att låta taxibilarna arbeta som samtaxi.

Eftersom de olika resenärerna i samtaxin oftast har oli-

ka 1ånga resvägar krävs någon form för att registrera

olika avgifter. Sådana kan vara individregisterande taxa-

metrar eller ytzonsprissättning.
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Vid mycket låg reseefterfrågan ger samtaxin naturligtvis

inte någon vinst jämfört med den vanliga taxin, man har

helt enkelt inte några resor som man kan kombinera.

Samtaxi användes emellertid i ett område i det engelska

RUTEX projektet där transportformen fungerade väl såväl

ur passagerarnas som trafikföretagens synpunkt.

Om efterfrågan på transporttjänster är något högre kan

man i stället för bilar använda minibussar. Minibussar

fungerar uppenbarligen mycket bra i många enpunktssys-

tem med uppsamling eller distribution när trafiken går

mellan till exempel ett bostadsområde och ett service-

centrum, en skola, arbetsplats eller terminal för linje-

bunden trafik det vill säga när start- eller målpunkt är

väl samlad i tid och rum.

En av de enklast bestämda och tydligast urskiljbara fak-

torerna som påverkar efterfrågestyrda system är efter-

frågetätheten. I områden med låg efterfrågetäthet är

risken stor att den linjelängd som krävs för en fast

linjesträckning som skall betjäna alla passagerarna blir

onödigt lång. Ett efterfrågestyrt paratransitsystem kan

i sådana fall Visa sig mer kostnadseffektivt.

I RUTEX projektet har man, som ovan nämnts, kommit fram

till att vid en efterfrågan på pl2 <0,3 (medelpassagerarê

antalet gånger dubbla maximala gångavståndet till fast

hållplats i kvadrat) så betjänar ett efterfrågestyrt

system fler passagerare än ett linjebundet system med

lika lång körsträcka.

Andra studier ger följande resultat med avseende på för-

hållandet befolkningstätheter/efterfrågetätheter och typ

av transportsystem. För att ett efterfrågestyrt taxibuss-

system skall vara ekonomiskt lönsamt bör det existera en

efterfrågan på 8-25 resor/km2 och timme. Vid lägre efter-

frågan är taxi mest lönsamt, vid högre konventionell lin-

jetrafik (CTH, Institutionen för stadsbyggnad 1974).
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Vid taxiservicen till Bergsjön, ett enpunktssystem med

fördelning, som administrerades av Göteborgs Spårvägar

innan spårvagnsförbindelsen till den nya stadsdelen var

utbyggd, fann man att taxi var det billigaste alterna-

'tivet så länge passagerarantalet var <:10 000 passagerare

per vecka (Elmberg 1975).

Det finns många skäl som talar för att i stället för lin-

jetrafik införa någon form av efterfrågestyrda system i

glesbygdsområdena. Ett är just kostnadsskälet. Belägg-

ningen blir högre och passagerarkostnaden lägre om fordo-

nen inte behöver gå på tider och till platser då de ej

behövs.

En amerikansk studie (Stafford l97l) redovisar följande

kostnadssamband mellan linjetrafik och anropsstyrd trafik

(Figur 5.2).

kronor

per-sonma-sali  
   

 

linjetrafik

3

anropsstyrd trafik

 

10 ' 20 30 40 personresor/kmz/h

Figur 5.2 Kostnadssamband mellan linjetrafik och anrops-
styrd trafik

Källa: (Stafford) Elmberg 1976

 

Och en undersökning vid Göteborgs spårvågar (Göteborgs

Spårvägar 1974) redovisar följande kostnadssamband mel-

lan taxibuss och linjetrafik med dels olika gångavstånd

till hållplatser dels olika turtäthet.
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De efterfrågestyrda systemen är i många fall bättre än

de linjebundna för passagerarna på grund av den bättre

service de erbjuder både med avseende på bekvämlighet

och flexibilitet i tid och rum.

Dock är det inte alltid säkert att de efterfrågestyrda

systemen är bättre, de kan vara sämre än de linjebundna

både vad gäller den totala restiden för passagerarna och

med avseende på pålitligheten (TRB SR 164). Den största

nackdelen ligger kanske för många i osäkerheten om när

man skall komma fram till slutmålet, en osäkerhet som

bottnar i väntetider vid beställning, olika långa färd-

vägar beroende på övriga passagerare samt till och med

felkörningar. Andra nackdelar är; i synnerhet vid sys-

tem där längre förhandsbeställning krävs, att man i för-

väg måste planera sin resa samt aktivt agera för att kun-

na genomföra den samt de osäkerheter som kan finnas röran-

de hur systemet fungerar. Det sista gäller i synnerhet så-

dana system som fungerar på olika sätt vid olika tider

på dygnet och i veckan. Förståbarheten och informationen

är över huvudtaget en mycket viktig del av systemet.

Amerikanska undersökningar har visat att när det gäller

att söka information om ett transportsystem så föredrar

den övervägande delen av befolkningen oavsett kön, ålder

eller utbildning att söka direktinformation, det vill

säga hos förare eller genom telefonförfrågan (TRR 735).

Om ett nytt trafiksystem skall införas bör man därför

samtidigt se till att man kan stå till tjänst med en

god telefoninformation.

Fordon och tansporttjänster som kan tänkas ingå i ett

anrOps- eller beställningsstyrt system regleras av yrkes-

trafiklagen (SFS 1979:559) samt av körkortskungörelsen

(SFS 1972:592, omtryckt i SFS 1975:58). Några legala hin-

der för trafiksystem av ovan skisserat slag torde inte

finnas.
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Inom denna grupp, som faller mellan den egna bilen där

man gör allt själv, från att köra till att sköta for-

donet, och taxi, där man köper hela transporttjänsten,

faller olika typer av-hyrbilssystem.

Allbil, minicar och andra avancerade tekniska system som

bygger på hög efterfrågetäthet är ointressanta transport-

former i glesbygdsområden.

Däremot skulle en hyrbilsform med vanliga bilar möjligen

kunna vara mer intressant. Ett hyrbilssystem uppbyggt

kring terminaler har skisserats vid Lunds Tekniska Hög-

skola (Dahlström l977) och liknande tankar, om än inte i

så konkret form, har även framförts vid Sekretariatet för

framtidsstudier (Bäckstrandklngelstam 1975).

Dahlströms förslag bygger på att arbetsplatser, bostäder

och centrumfunktioner skall sammanföras i grannskap. I

centrum av dessa grannskap skall byggas hyrbilscentraler

som med kollektivtrafiken skall utvecklas till lokala tra-

fikterminaler. Åttiofem % av Sveriges befolkning kan en-

ligt Dahlström förväntas bo och arbeta inom bekvämt av-

stånd från dessa terminaler.

För att hyrbilsverksamheten skall vara lönsam krävs det

ett högt utnyttjande av bilarna. Ett stort antal bilar

kombinerat med hög terminalkostnad samt många återtrans-

porter av bilar för ett fåtal utnyttjare är inte ekono-

miskt försvarbart.

Hyrbilsverksamheten förefaller med andra ord att med den

bebyggelsestruktur vi har i glesbygdsområdena i dag, och

vilken troligen kommer att bli bestående i ganska lång

tid framåt, inte vara en trafikform som är lämplig

att utnyttja. Undantag är glesbygdernas centralorter som

möjligen skulle kunna ha en efterfrågenivå som gör hyr-

bilsverksamheten ekonomiskt lönsam. En sådan hyrbilsverk-

samhet bör då utvecklas i nära anknytning till kollektiva

transportmedel i enlighet med Dahlströms förslag.
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Några institutionella hinder för att genomföra hyrbils-

verksamhet i denna form torde inte existera då ju hyr-

bilsverksamhet, såväl för långtids- som korttidsuthyr-

ning, redan finns i Sverige varvid frågor rörande till

exempel försäkring redan är lösta.

Mellanformer_m§llan_privat_individgell_ogh_kgllektgv;

:ras-.1: i ' - *
Till denna grupp, som alltså omfattar fordon med pri-

vat ägare, faller bland annat samåkning i privata for-

don.

Spontan eller organiserad samåkning i privatbilar är

troligen en intressant och framkomlig väg för attmöta

delar av transportefterfrågan i glesbefolkade områden.

Spontan samåkning, där trafikanterna på egen hand finner

lämpliga samåkningspartners, existerar redan i hög grad,

men det finns många människor med udda transportbehov

som varken kan eller vill ordna sina transporter på

detta sätt.

Organiserad samåkning i privatbil där till exempel före-

tag eller kommun vidtar speciella åtgärder för att till

exempel sprida information Om samåkning, hjälpa till att

finna lämpliga partners eller ge samåkarna speciella för-

måner (rätt att åka i kollektiv trafikfil, billigare par-

keringsplats etcetera) torde egentligen endast komma i

fråga om resor som är Väl samordnade i tid som till exem-

pel arbetsresor.

Undersökningar har visat att samåkningsbenägenheten ökar

med ökad resväg men att vid sträckor längre än 40 km är

det svårt att hitta någon att samåka med (TACTH 1979:4).
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Såväl enskilda som företag, stat och kommun kan göra

vinster i samband med samåkning

u restiden med sambil är obetydligt längre än om
man åker ensam i den egna bilen,

kostnaden blir lägre genom att flera år med och
betalar,

komforten är lika hög som när den egna bilen ane
vändes ensam,

samåkning innebär en förbättring av miljön ge-
nom mindre trafikbuller och avgaser samt minsk-
ning av trafikstockningarna,

drivmedelsförbrukningen minskar totalt sett vil-
ket innebär en minskad energiförbrukning för lan-
det som helhet,

samhället på sikt kan besparas investeringar i
gator och andra anläggningar genom att ökad sam-
åkning innebär färre antal bilar på gatorna,

företaget vars anställda samåker kan besparas
stora kostnader genom att behovet av mark för
parkeringsplatser minskar."

(TACTH 1979:3)

Bl.a. erfarenheter från USA tyder på att det finns mån-

ga motiv för att man skall försöka få fram en organise-

rad samåkning. Enligt Vesterlund (TACTH 1979:3) kan man

göra följande indelning av intressenter som har olika

motiv för att stödja en utveckling mot en större andel

samåkning.

Samhället

 

- Ekonomiskt: en minskad drivmedelsförbrukning kan leda
till ett mindre behov av oljeimport, vilket i sin tur
ger bättre handelsbalans och minskar inflationen. Ko-
stnaderna för investeringar i och drift av trafikap-
paraten kan minska.

- Miljömässigt: ett minskat fordons trafikarbete ger
mindre buller och avgaser och kan dessutom minska an-
talet trafikolyckor.

- Arbetsmarknadspolitiskt: bättre transportmöjligheter
(och därmed ökade möjligheter för sysselsättning) för
grupper av människor, som tidigare haft inga eller då-
liga kollektiva förbindelser.

- Beredskapsmässigt: praktisk beredskap inför eventuella
"oljekriser".
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Den enskilde

 

- Ekonomiskt: minskade reskostnader, mindre behov av an-
drabil.

- Miljö och säkerhet: minskning av buller och luftföro-
reningar. Bättre framkomlighet och minskad olycksrisk.

- Praktiskt: en familjemedlem behöver egna bilen, slip-
per leta efter p-plats, slipper köra varje dag.

- Socialt: trevligt med sällskap, hjälpa andra till job-
bet.

Företaget

 

- Ekonomiskt: mindre kostnad för parkeringsanläggningar,
minskar frånvaro och sen ankomst.

- Praktiskt: beredskap inför eventuella bensinransone-

ringar etc.

- Socialt: gott anseende bland anställda och allmänhet,
del i en engegerande personalpolitik.

Kommunen

- Ekonomiskt: minskade kostnader för p-anläggningar och
andra kapacitetshöjande investeringar i transportap-
paraten, jämnare belastning på kollektivtrafiken-

- Miljö och säkerhet: mindre trafikolyckor, buller, av-
gaser och köer.

- Praktiskt: beredskap inför eV nya-oljekriser.

Sammanfattningsvis kan sägas att motiven för den enskilde
och företaget i huvudsak är av ekonomisk karaktär. För
kommuner och samhälle i stort tillkommer dessutom miljö-,
energi- och servicemotiv. På sikt är även beredskapsmo-
tivet mycket viktigt.'*

När det gäller möjligheten att samordna arbetsresor spe-

lar arbetstidens förläggning och längd en stor roll.

Allt fler yrkesarbetande har under senare år fått sk

flextid vilket teoretiskt innebär större möjligheter till

samordning av arbetsresor även för anställda vid olika,

men geografiskt näraliggande arbetsplatser.

Så är emellertid inte fallet i praktiken utan enligt fö-

retagna undersökningar (TACTH 1979:3) utnyttjas i stäl-

let flextiden för individuella arbetstidsmönster som för-

svårar en samåkning. För glesbygdsområdena med den ringa
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och spridda besättningen innebär ett sådant agerande att

samordning av arbetsresor blir mycket små.

Vid en del resvaneundersökningar har man även sett på

hur de individuella reskedjorna ser ut d.v.s. om man gör

uppehåll på vägen mellan start- och målpunkt för resan.

I en stockholmsundersökning (Stockholms läns landsting

1973) konstaterade man att 75% åker utan avbrott, lO-l5%

gör tjänstebesök och 10-15% uträttar ett eller flera

ärenden under sina arbetsresor.

'Bland bilförarna gör 26% uppehåll på vägen till och 30%

uppehåll på vägen från arbetet.

Det är troligt att kvinnornas ökade förvärvsfrekvens,

som innebär minskad hemmaservice i hushållet, medför ett

ökat behov att uträtta ärendeni samband med arbetsre-J

sorna. Detta i sin tur påverkar obenägenheten att vilja

samåka.

I glesbygdsområdena är emellertid kvinnornas förvärvs-

frekvens lägre än i tätortsområdena varför detta motiv

för att inte önska samåka inte är fullt så starkt. En

samvarierande faktor, som pekar på att behovet av inköps-

resor är något mindre i glesbygd än i tätort, är gles-

bygdshushållens större självförsörjningsgrad för livs-

medel.

Det är såväl ekonomiska som sociala faktorer som har be-

tydelse vid beslut om samåkning.

Efterfrågemönstret vad gäller tranSporter varierar mel-

lan olika socioekonomiska grupper men är å andra sidan

ganska likartat hos samma grupp inom olika geografiska

områden (TRR 730)

Samåkning har mycket större förutsättning att lyckas om

de som samåker tillhör samma socioekonomiska grupp.

Hartgen (Hartgen 1977) har ställt upp fyra teorier om

varför samåkning inte är så vanlig.
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- soloåkaren har unika resor och behov

- soloåkaren saknar den information som behövs för att

börja samåka

- samåkarens och soloåkarens attityder är olika

- soloåkaren har svårt att komma över den sociala process
som ingår i samåkningen

I en undersökning vid Chalmers (TACTH 1979:4) fann man

tydliga skillnader i de personlighetsanknutna attityderna

hos de personer som sam- respektive soloåkte. Soloåkaren

ställde högre krav på den "personliga friheten" och ville

ej vara beroende av andra. Han värderade också sin tid

högre än samåkaren.

Samåkaren däremot använde den transportformen dels för

att det var ekonomiskt fördelaktigt och i hans tycke be-

kvämt men även för att han uppskattade det sociala ele-

mentet, kamratskapet, i samåkningen. Att Vilka man sam-

åker med är betydelsefullt framgår även av att man i en

amerikansk undersökning fann att vid initierande av ett

större samåkningsprojekt Ville inte mindre äv 87% av de

presumtiva samåkarna träffa de eventuella medresenärerna

innan de bestämde sig och 39% Ville känna sina medrese-

närer innan.

För att främja samåkning kan man gå till väga enligt olika

strategier som kan uppdelas i stimulerande och styrande

åtgärder (TACTH 1979:2) Dessa kan ske inom någon av föl-

jande grupper

- administrativa åtgärder

- fysiska åtgärder 7

- prispåverkande åtgärder

Som exempel på olika stimulerande strategier kan nämnas

hjälp med samåkningsmatchning, skattereducering och prio-

ritering av parkering för samåkare.

Styrande åtgärder kan vara minskad tillgång till parke-

ringsplatser för ensampendlare, avstängningar för biltra-

fik inom vissa områden, bensinransonering, energiprishöj-

ning, zonavgifter och skattehöjningar för fordon.
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Även om man kan konstatera många fördelar med en ökad

samåkning i privata fordon så främjas inte detta till-

vägagångssätt av den nuvarande skattelagstiftningen. Av-

dragssystemet för arbetsresor innebär t ex att det inte

är lönsamt att ta med mer än en passagerare. Dessutom

får marginalskatten stor betydelse för den enskildes

nettokostnader för arbetsresor. För en höginkomsttagare

utgör nettokostnaden för att åka ensam i bil normalt

mindre än 1 % av disponibel inkomst (TACTH 1979:6).

Yrkestrafiklagen (SFS 1979:559) innebär i princip inga

hinder för samåkning till och från arbetsplats och skola.

Om samåkningsgruppen är större än 5 personer får man

emellertid inte ta betalt av passagerarna annat än om man

har trafiktillstånd.

Om samåkningsgruppen är större än 9 personer/måste föra-

ren enligt körkortskungörelsen (SFS 1972:592, omtryckt

i SFS 1975:58) ha körkort för buss.

Msuäfemerineilenjrivatgcii alanêLkgllskiiz/:tsa§12

Om reseefterfrågan i vissa färdriktningar och vid vissa

tidpunkter är tillräckligt stor kan samåkning 1 mini-

bussar vara ett intressant alternativ till samåkning

i privatbil. Från amerikanska försök har man funnit

att minibussar inte kan konkurrera med samåkning i

privatbil om sträckan som man skall färdas är kortare

än 15-25 kilometer. Om sträckan är kortare kommer näm-

ligen uppsamlingstiden, som ju ökar med antalet passa-

gerare, att uppta en alltför stor del av den totala

restiden (TRB SR 164).

För att fatta beslut om en kollektivtransport i all-

männa fordon krävs delvis samma ställningstaganden av

enskilda individer som inför kollektivtransport i pri-

vatägda fordon. Dock finns det t ex vad gäller möjlig-

heten att vara anonym och önskan att känna och trivas

med sina medresenärer, vilken som vi ovan sett kan vara

önskvärd för många individer, skillnader beorende på
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vilket transportsätt inom sektorn man väljer. I den pri-

vata kollektivtrafiken som delvis kan innebära "gör det

själv" moment förenade med transporten, har transport-

kollektivet ett större inflytande över fordonet och for-

donsrörelserna, vilket även kan kräva ökade kontakter

med medresenärerna, än i den allmänna linjetrafiken där

det ej heller krävs egna beslut eller egna insatser för

att resan skall kunna genomföras.

Bland mellanformerna mellan privat och allmän kollektiv-

trafik finns ett antal intressanta organisationsformer.

Fordonet kan ägas och förvaltas av transportkollektivet,

av ett företag som ställer det till sina arbetares för-

fogande eller av ett transportföretag. Förare kan an-

tingen vara någon av de resande själva, någon annan som

ingår i gruppen men som enbart åtagit sig köruppdraget

vid detta tillfälle eller en anställd..,
__4

De vinster samhälle, enskild person, företag och kommun

gör vid denna typ av samåkning är av samma slag som vid

samåkning i privata fordon. Stimulerande åtgärder i sam-

band med dessa typer av kollektivtransporter är liksom i

samband med samåkning i privata fordon hjälp med match-

ning, skattereducering samt även t ex företagsinköp av

minibussar.

Åtgärder som styr över transporterna från privata till

kollektiva resor är liksom i samband med övriga samåk-

ningsformer de åtgärder som gör privattrafik i egna for-

don allt mindre attraktiv ur ekonomisk eller bekvämlig-

hetsaspekt.

Som ovan nämnts innebär yrkestrafiklagen (SFS 1979:559)

i princip inga hinder för samåkning till och från ar-

betsplats och skola. Om samåkningsgruppens storlek över-

stiger fem personer måste man emellertid ha trafiktill-

stånd för att få ta betalt av passagerarna. Undantag från

detta görs emellertid om fordonet ägs av ett företag

som gratis ställer det till de anställdas förfogande

samt när trafikanterna gemensamt förfogar över fordonet

som t ex genom kollektivt ägande eller leasing. Dock
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måste föraren enligt körkortskungörelsen (SFS 1972:592,

omtryckt i 1975:85) ha körkort för buss om samåknings-

gruppen är större än nio personer.

Ett problem återstår emellertid att lösa nämligen för-

säkringsfrågorna. Dessa kan bli ett problem vid samåk-

ning tvex vid användande av minibussar som ägs av före-

tag och andra institutioner men som handhas av de an-

ställda.

4.3 Rekommendationer

Olikheterna i olika personers resemönster, passagerarnas

olika krav på service, efterfrågemönster och markanvänd-

ning gör att ett enda transportsätt omöjligt kan möta alla

typer av resbehov. Ett effektivt och välfungerande tran-

sportsystem måste bestå av en blandning av olika trafik-

slag, fordonstyper och servicekaraktäristika.

Olika mellanformer mellan privatbilism och linjetrafik

kan vara ett viktigt element i ett transportsystem som

skräddarsys för att möta de olika transportbehov som

finns inom olika geografiska områden.

Typiskt för glesbygdens resor är den låga reseefterfrågan,

de långa resorna samt att den efterfrågekoncentration i

tiden som finns i tätorterna visserligen existerar även

här men är betydligt lägre och mer utsträckt. I områden

med låg reseefterfrågan är inte linjetrafiken ekonomiskt

lönsam varför t ex efterfrågestyrda system eller olika

former av samåkning kan vara lämpliga alternativ. I

synnerhet de efterfrågestyrda systemen, som inte har

vållat passagerarna några egentliga besvär när det gäl-

ler beställningsformen, kan vara betydligt mer kostnads-

effektiva då man ej behöver köra på tider och till plat-

ser där behov av transport ej finns.

Beställningsstyrda system, som är helt flexibla i rummet,

är den kollektivtrafikform som är mest uppskattad i syn-

nerhet av äldre och handikappade och för somliga är denna

form av transportservice den enda möjliga. Tidsangivelser
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för hämtning och framkomst kan vara svåra i denna system-

typ men trots detta har det visat sig att de helt flexib-

la systemen är att föredra framför t ex de i tiden mera

bundna linjeavvikelsesystemen. Vid ett helt flexibelt

system kan man vänta under mestadels bekväma förhållanden

och man vet att fordonet kommer medan det vid ett linje-

avvikelsesystem kan uppstå osäkerhet om fordondet har pas-

serat hållplatsen eller ej. Irritation kan också uppstå

vid mycket långa hållplatsuppehåll förcrsakade av att nå-

gon linjeavvikelse, för vilken tid medtagits i tidtabel-

len, ej beställts.

Visserligen är ofta den totala restiden för den enskilda

resan längst i ett helt flexibelt system men för många

är bekvämheten väsentligare än tidsåtgången. Detta gäl-

ler i synnerhet för t.ex. ålders- och sjukpensionärer vid

inköps- och besöksresor. Även resor till hälso- och sjuk-

vårdscentraler, med den tidspassning det innebär, kan med

fördel.ordnas med dörr-till-dörr-service bara inte vänte-

tiderna vid ankomsten blir alltför långa.

Oavsett om man har ett system med fullständig flexibili-

tet både i tid och rum eller om man har ett mera bundet

är förhandsbeställning att föredra både ur passagerarnas

och trafikföretagens synpunkt. Passageraren måste vis-

serligen i förväg bestämma restidpunkten men då vet han

att han har en garanterad plats på fordonet och trafikföre-

taget behöver ej köra några tomma sträckor. Förutsättnin-

garna för ett telefonbeställningssystem är stora i Sverige

eftersom det är ett av världens telefontätaste länder.

Ett beställningsstyrt system bör utformas så att det är

lätt att förstå för den presumtive passageraren. Under

vissa förhållanden kan det kanske vara mest lönsamt att

utforma servicen olika på olika tider av dygnet och av

veckan men detta bör helst undvikas Eftersom de flesta

människor helst skaffar sig information genom direktkon-

takt bör man vid införandet av ett nytt transportsystem

även erbjuda en god telefoninformation om systemet.
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Samåkning, antingen i privata eller företagsägda bilar

har stor förutsättning att fungera bra och utgöra en stor

del av glesbygdstrafiken. Detta gäller för sådana resor

som är väl samordnade i tid och rum som t.ex. arbetsresorna.

Arbetsresor till flera närliggande arbetsplatser, som

t.ex. i glesbygdens centralort, har genom möjlighet till

flexibel arbetstid förutsättning att kunna samordnas.

Detta är något som kan utnyttjas mer än hittills i gles-

bygdsområdena där behovet av att uträtta individuella

ärenden i samband med arbetsresorna troligen är lägre än

i tätorterna. Sådana samåkningsprojekt har visat sig ha

störst chans att lyckas om det är företagen som tar ini-

tiativet. Sambuss kan lämpligen användas för reslängder

större än 15-25 km medan mindre samåkningsgrupper är att

föredra vid kortare avstånd. Ensamordning med den andra

restypen, som ligger väl samlad i tid och rum, skolresorna,

bör också kunna diskuteras i vissa färdriktningar.

Det yttersta målet med transporter är att på lång sikt

hantera rörligheten i samhället och innan man gör inves-

teringar i ett transportsystem bör man överväga hur myc-

ket rörlighet man egentligen önskar. Transporter kan många

gånger vara ett mindre effektivt men billigare sätt att

rätta till misstag vi begått i planeringen av vårt sam-

hälle.

Som tidigare nämnts torde det inte under dennärmaste

tiden ske någon nämnvärd förändring av vare sig bebyggel-

sestrukturen eller funktionsuppdelningen i samhället.

Detta innebär att behovet av arbets- skol- och hälsoresor

i stort sett kommer att kvarstå medan man genom införandet

av enutvidgad varutransport möjligen skulle kunna redu-

cera de rena inköpsresorna. Detta skulle naturligtvis

endast påverka en ringa del av det totala antalet resor

men det skulle samtidigt höja servicenivån högst avsevärt

för vissa kategorier som t.ex. äldre med vissa rörelse-

hinder. För dessa kan en resa in till tätorten samt nöd-

Vändigheten att själv bära de inhandlade varorna inne-

bära en stor påfrestning.
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Att bygga upp ett transportsystem i glesbygd skall inte,

som framgår av ovanstående, i första hand ligga i nya

tekniska lösningar utan mer i utnyttjande av befintliga

resurser och befintlig organisation.

I första hand bör man försöka få till stånd en samord-

ning såväl på utbuds- som på efterfrågesidan. En sådan

samordning kan vara

- geografisk

- tidsmässig

såväl med andra trafikslag som med andra funktioner

- administrativ

häri ligger svårigheter på grund av t ex konces-
sionsgränser och skolområdesgränser.

Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras och våra

mål och värderingar förändras också. Tekniken öppnar

ständigt nya möjligheter samtidigt som vi nu börjar in-

se att våra resurser är begränsade. Förändringarna är

oundvikliga med oförutsägbara och den enda strategi

vi kan tillgripa är att utnyttja den befintliga kapa-

citeten i resurserna bättre.

Här kan olika mellanformer mellan privattransport och

linjetrafik, som bygger på befintlig organisation, tek-

nik och infrastruktur i form av t ex vägar och som

enkelt kan anpassas till olika transportbehov spela

en väsentlig roll.
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