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FÖRORD

I föreliggande studie riktas intresset mot de ramar

'som bebyggelsestrukturen sätter för efterfrågan på

transporter. T ex begränsar gjorda investeringar i

bostäder, verksamheter, kommunikationer m m möjlighe-

terna att ändra nuvarande såväl bebyggelse- som tran-

sportmönster. Den stora betydelse som lokaliseringen

av bostäder har för resbehoven motiverar att bostads-

aspekten ägnas särskild uppmärksamhet.

I en framtidsansats presenteras ett antal alternativa

'transportmönster som visar några tänkbara utvecklings-

linjer. Tidsperspektivet är främst inriktat mot l980-

talet, men utblickar görs även mot 1990-talet. Resbe-

hoven med sammanhängande energiförbrukning bör ses i

relation till flera faktorer, varför studien förankras

i bl-a tänkbara förändringar av befolkningens storlek

och sammansättning och ekonomiska förhållanden.

Studien som har bekostats av VTI, har utförts av Sten

Lorentzon vid Göteborgs universitets kulturgeografiska

institution i samarbete med undertecknad från VTI.

För attytterligare belysa sambandet mellan persontran-

sporter, kollektivtrafik och därmed sammanhängande

energibehov kommer inom ramen för detta arbete även att

studeras vilken betydelse bl a ny datateknik för över-

föring och behandling av information kan få för be-

byggelseutformningen. Denna aspekt kommer att behandlas

av Åke Forsström vid Göteborgs universitets kultur-

geografiska institution i en särskild rapport. Till-

sammans med föreliggande arbete, kommer denna att ligga

till grund för en.sammanfattande VTI-Rapport kring temat

"Bebyggelsestruktur, resbehov och energiförbrukning".

Kenneth Asp

VTI MEDDELANDE 284



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ABSTRACT

FIGURES AND TABLES

SAMMANFATTNING

INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte
1.2 Ansatser
1. 3 Frågeställningar och studiens genomförande

RESTRIKTIONER I NUVARANDE BEBYGGELSESTRUKTUR

2.
2.

N
R
D
N

l
2

,
m
m
m

Inledning
Industrisysselsättning fördelad på arbetsställen
och geografiska områden

2.2.1 Struktur
2.2.2 Vad gör man var?

Lokaliseringen.av bostäder

2-3.1 Inledning
2.3.2 Bostadspröduktion
2.3.3 Bostädernas geografiska fördelning

Lokaliseringen av serviceanläggningar

2.4.1 Inledning
2.4.2 Lokaliseringen av större sjukhus

Lokaliseringen av fritidshus
Kommunikationsnätets uppbyggnad

Sammanfattning och slutsatser

MÖJLIGHETER ATT ANVÄNDA KOMMUNIKATIONSSTRUKTUREN

w
w
w
w
w

O
O

U
1
p
t
u
m
u
a Inledning

Befolkningens ålderssammansättning
Bildisposition
Kollektivnätets utformning
Sammanfattning och slutsatser

ALTERNATIVA TRANSPORTMÖNSTER OCH ENERGIFÖRBRUKNING

b
u
b
s
b
r
b
d
å

m
w
a
H

Inledning
Ansatser

Beräkning av resavstånd
Förändringar av bebyggelsestrukturen

Olika transportsätt

Gång, cykel och sparkstöttning4.5.1
4.5.2 Kollektivtrafik
4.5.3 Bilism

4.5.4 Paratransit

12

12

12

12
16

_19

19
19
21

25

25
27

28
30
32

37

37
37
37
43
45

48

48
48
49
51
56

56
56
57
57



4.6 Framtidsansats
4.7 Alternativa transportmönster

4.7.1 Inledning
4.7.2 Utveckling enligt tidigare och nuvarande

riktlinjer

4.7.3 Utveckling med relativt stora förändringar

4.7.3.l Inledning
4.7.3.2 Utveckling med minskat resande
4.7.3.3 Utveckling med ökat resande

4.7.4 Mellanalternativ

4.8 Sammanfattning och slutsatser

5 PÅVERKANSFAKTORER PÅ LÄNGRE SIKT

Inledning

Ramar för långsiktiga förändringar av
bostadsbeståndet
Förändringar av bostadsbeståndet
Bostadspreferenser
Lokalisering av verksamheter
Sammanfattningcmülslutsatser

U
T
U
T

N
F
'

U
I
U
'
l
U
'
l
U
'
l

O
N
U
w
a

6 SAMMANFATTANDE ANALYS

6.1 ASpekter i kapitlen 2-5
6.2 Slutsatser och kompletterande aspekter

BILAGA 1

Antal arbetsställen, antal sysselsatta och antal syssel-

satta per arbetsställe inom gruvor och mineralbrott samt

tillverkningsindustri (SNI 2+3) fördelade på kommuner

är 1978.

BILAGA 2.

T-regioner

KÄLLOR OCH REFERENSER

Sid

 

57
60

60

63

65

65
65
68

69

71

73

73

75
77
79
84
85

88

88
93

98

106

108



ABSTRACT

SETTLEMENT STRUCTURE, THE NEED OF WORK-TRIPS AND ENERGY

CONSUMPTION

The aim of the study is to throw light on the possibilities
of shaping energy-saving transport structures with due consi-
deration of various personal needs and prerequisites. However,
these possibilities are dependent on the location of housing,
workplaces and service facilities. The study concentrates on
analysing what constraints the present settlement structure
imposes on conceivable changes in the pattern of location.
Another main factor is to examine the existing possibilities
for different peOple to use the present transport structure.
These issues constitute the starting-point for analysing al-
ternative transport structures during the l980's and also
for finding probable factors influencing such structures during
the l990's. '

The study indicates the small possibilities of changing the
present settlement structure, one of the main reasons being

the vast amount of money invested in buildings, hospitals etc.
during the l960's and l970's. As far as housing is concerned
it is important to note, however, that the building activities
during the last two decades have concentrated on quantity,
whereas the qualitative aspects have been neglected. In future,
these qualitative considerations, e.g. the distance to work
and service faCilities, will probably play a more important role
in shaping the settlement structure- The policy adopted regarding

dwellings is regarded as an important factor influencing the
future transport pattern.

Looking into the future, some characteristic paths of development
can be foreseen. Firstly, the present settlement structure

restricts the possibilities of changing the transport pattern.

Secondly, the pOpulation is getting older, which influences the
demand for transport. In this connection, it is also important
to observe that both elderly and disabled peOple often require
special solutions to their transport problems.

The alternative patterns of transport dealt with in this report

indicate both the possibility and probability of cutting down
the consumption of energy for personal transport during the
l980's. Even if the volume of transport increases, the conti-
nuing transfer to more energy-saving vehicles indicates that the

need of energy can be reduced during the l990's.

When thinking about the future it is also important to consider
if we are now in a situation than can be termed a break of
structure, e.g. regarding economic changes and new information
technology. Even if the consequences of such a break will probably
be more evident during the l990's than the l980's, it is essential
to regard these aspects when discussing different transport solu-
tions, thereby perhaps making it possible to avoid cost-deman-

ding investments.
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SAMMANFATTNING

I föreliggande arbete uppmärksammas sambandet mellan be-

byggelseutformning, resbehov och därmed sammanhängande

energiförbrukning. Syftet är, att med utgångspunkt från

olika trafikanters resbehov, söka alternativa transport-

sätt med särskild hänsyn till möjligheterna att åstad-

komma ett från energisynpunkt gynnsamttransportmönster.

Avgörande härför är dock bebyggelsestrukturens utformning,

varför lokaliseringen av bostäder, arbetsplatser och ser-

viceanläggningar utgör viktiga studieobjekt i detta arbete.

Studien inriktas på.att analysera vilka restriktioner

som den nuvarande bebyggelsestrukturen sätter för fram-

tida förändringar av bebyggelsens utformning. Således be-

gränsar gjorda investeringar i bostäder, arbetsplatser,

serViceanläggningar och kommunikationsnät bebyggelseför-

ändringarna. De övergripande frågeställningar som behand-

las är:

- vilka restriktioner sätter den nuvarande bebyggelse-

strukturen för möjligheterna att ändra bebyggelse-

utformningen?

- vilka möjligheter har olika människor att använda nu-

varande kommunikationsstruktur?

Dessa frågeställningar bildar sedan utgångspunkt för ana-

lys av dels alternativa transportmönster under 1980-talet,

dels skönjbara påverkansfaktorer under 1990-talet.

Studier av möjligheterna att förändra den nuvarande be-

byggelsestrukturen visar att dessa är begränsade. Således

binder industristrukturen vissa funktioner till begränsade

'geografiska områden. De s k bruksorterna har t ex en tra-

dition och kunnande att falla tillbaka på som, vid sidan

av gjorda investeringar, torde bidra till deras överlev-

nadschanser. Samtidigt är dessa ensidiga orter utsatta vid

konjunktursvängningar. För kommuner med få anställda innebär
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den jämnare fördelningen av sysselsättningen.en mindre kon-

junkturkänslig arbetsmarknad. Å andra sidan har dessa kommu-

ner ofta en svag näringslivssammansättning. Sammanfattnings-

vis är båda dessa kommuntyper utsatta vid förändringar av

utomliggande påverkansfaktorer. Politiska ambitioner, t ex

inom arbetsmarknads- och regionalpolitiken, torde dock för-

hindra några större förändringar av den nuvarande bebyggel-

sestrukturen.

I de större orterna har bundits mycket kapital i bostäder.

Det omfattande byggandet i slutet av 1960-talet och under

1970-talets första år var dock mest inriktat på kvantitet,

varvid kvalitetsaspekter ofta kom att spela en underordnad

roll. Därför torde det fortfarande - trots ett mer kvali-

tetsinriktat byggande under 1970-talet - finnas ett uppdämt

behov av andra bostäder än de nu befintliga. Från bebyggel-

Sesynpunkt torde detta innebära vissa inomregionala föränd-

ringar i främst storstadsområdena.

Även inom sjukvården har betydande satsningar gjorts i de

större orterna. Den sjukvårdsuppbyggnad som finns komplet-

teras dock alltmer med mindre Vårdenheter knutna till be-

folkningsfördelningen. Den tidigare koncentrationen av

sjukvårdsresurserna till de största orterna synes således

alltmer övergå i en decentraliseringsfas. Fortsatta resurs-

ansträngningar på den lokala nivån torde således stärka de

mindre kommunernas konkurrenskraft gentemot de större.

Den relativt låga andelen fritidshus i storstadslänen i

förhållande till folkmängdsandelen kan indikera ett fort-

satt behov av fritidshus hos invånarna i dessa områden.

Samtidigt observeras att vissa län har många fritidshus

som används av bosatta i storstadslänen. Det är dock

svårt att dra några slutsatser om hur fritidsbyggandet

kan påverka utformningen av bebyggelsen.

Flera faktorer bestämmer möjligheterna för olika människor

att kunna använda kommunikationsstrukturen. Resultaten i
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denna studie markerar betydelsen av att vid utformningen

av trafiksystemet ta hänsyn till såväl olika människors

förutsättningar att använda kommunikationsnätet som olik-

heterna i geografiskt hänseende vad.gäller möjligheterna

att använda kommunikationsnätet. Äldre människor - ofta

bosatta i glesbygd - kan således Väntas ställa andra krav

på transportnätets uppbyggnad än unga; ofta bosatta i

stadsbygd. Personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelse-

hindrade kräver ofta speciella transportlösningar. Unga

friska människor å andra sidan har lätt att t ex förflytta

sig till fots och med cykel.

I den framtidsbild som här tecknas, kan några karakteris-

tiska utvecklingsdrag urskiljas. För det första sätter den

nuvarande "stocken" påtagliga gränser för tänkbara föränd-

ringar av bebyggelsestrukturen och därmed rörligheten i

samhället under 1980-talet. För det andra blir befolkning-

en äldre, vilket påverkar resbehovet. Således indikerar

t ex ökningen av antalet människor äldre än 80 år en ökning

av antalet personer som har svårt att använda traditionella

kollektiva färdmedel.

Vid behandlingen av alternativa transportmönster bortses

dock inte från möjligheten av relativt stora förändringar

i innehållet av den nuvarande strukturen. Således disku-

teras ett alternativ med avsevärt minskat och ett alterna-

tiv med kraftigt ökat resande. Dess motsats är en utveck-

ling med små förändringar. Som komplement härtill diskute-

ras ett mellanalternativ som söker kombinera olika utveck-

lingsför10pp. Med mellanalternativet som underlag kan för-

utses en nedgång i energiförbrukningen för persontranspor-

ter under l980-talet. Under 1990-talet tyder den succes-

siva förändringen av fordonsparken - kännetecknad av allt

energisnålare fordon - på att resandet kan öka avsevärt

utan att detta ökar energibehovet.

Olikheter i näringslivsstruktur, social situation, resvanor

och transportbehov i stads- och glesbygd är andra faktorer
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som bestämmer utformningen av en önskvärd kommunikations-

struktur. Det är således viktigt att trafikmiljön utformas

så att hänsyn tas till de speciella betingelser som gäller

inom olika regioner och i olika delar av landet. I det fram-

tida perspektivet framstår det som angeläget att i plane-

ringen särskilt beakta dels möjligheterna att närlokalisera

arbete, bostäder, serviceanläggningar och platser för fri-

tidsaktiviteter, dels forma bebyggelsen så att möjligheterna

till kollektiva transportlösningar underlättas. I det förra

fallet ökar möjligheterna att gå och cykla, i det senare

fallet ökar förutsättningarna att samåka,vilket från

energisynpunkt är mest fördelaktigt.

I båda dessa fall framstår bostadspolitiken som en strate-

gisk påverkansfaktor för att ändra bebyggelsestrukturen så

att transportbehovet och därmed energiförbrukningen minime-

ras. Därvid observeras att kvalitativa aspekter torde få

allt större betydelse för bostadsvalet. I det framtida byg-

gandet framstår det således som angeläget att - förutom

själva bostaden - ta hänsyn till bl a läge i förhållande

till arbete, kommunikations- och rekreationsmöjligheter

och i ;ggång till service.

Inför framtiden bör även uppmärksammas huruvida vi befinner

oss i vad som kan benämnas strukturbrott vad gäller t ex

långsiktiga ekonomiska förändringar och teknik för överfö-

ring och behandling av information. Finns här embryon till

andra möjligheter att arbeta och få service i eller i när-

heten av bostaden kan detta få avsevärda effekter på olika

reskrav som kan komma att ställas. Även om dessa effekter

sannolikt får ordentligt genomslag först under 1990-talet

torde det vara av största intresse att diskutera olika trans-

portlösningar - individuella, kollektiva eller olika former

av paratransit - mot bakgrund av tänkbara förändringar inom

tele-data-området. Den allt större tjänsteproduktionen beto-

nar betydelsen av att beakta hur införandet av ny teknik för

behandling och överföring av information, särskilt med hän-

syn till utvecklingen av mikroprocessorn, kan förändra sam-

hällsbilden. Kanske därmed kostnadskrävande investeringar

i transportsystem kan undvikas.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

En rad faktorer påverkar bebyggelsens utformning och därmed

behovet av transporter. Dessutom varierar de faktorer som är

avgörande för bebyggelsestrukturen över tiden. Även om studi-

erna begränsas till 1960- och 1970-talen kan således konsta-

teras att olika drivkrafter påverkat bebyggelseutformningen.

Således kännetecknades 1960-ta1et av expansion av närings-

liv och befolkning, medan l970-talet uppvisade stagnations-

tendenser. Under 1960-talet koncentrerades befolkningen

till framför allt storstadsregionerna, medan l970-talet

främst medförde inomregionala förändringar.

Några siffror belyser de transportförändringar som skett un-

der 1960- och l970-talen. År 1960 var det inrikes transport-

arbetet 43 miljarder personkilometer (Kommunikationsdeparte-

mentet DsK 1975:4). År l970 var motsvarande siffra 71 mil-

jarder, dvs under 1960-ta1et ökade transportarbetet med 28

miljarder personkilometer. Under 1970-ta1et har en ytterli-

gare, dock ej så stor, ökning skett. Ökningen beräknas till

16 miljarder, vilket innebär att transportarbetet år 1980

kan skattas till 87 miljarder personkilometer (Transport-

rådet 1980:3).

Totalsiffrorna indikerar att vi befinner oss i ett övergångs-

skede - från expansion till stagnation. Men samtidigt kan

totalsiffrorna - även om de ligger på samma nivå - dölja

många geografiska och individuella förändringar. Därför är

det viktigt att vid studier av resbehovet beakta såväl geo-

grafiska som individuella olikheter. Särskilt bör de för-

flyttningshandikappades situation beaktas (jfr B Vilhelmson

1981).

I föreliggande arbete uppmärksammas sambandet mellan bebyggel-

seutformning, resbehov och därmed sammanhängande energiförbruk-

ning. Syftet är, att med utgångspunkt från olika trafikanters
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resbehov, söka alternativa transportsätt med särskild hän-

syn till möjligheterna att åstadkomma ett från energisyn-

punkt gynnsamt transportmönster. Avgörande härför är dock

bebyggelsestrukturens utformning, varför lokaliseringen av

bostäder, arbetsplatser och serviceanläggningar utgör vik-

tiga studieobjekt.

1.2 Ansatser

 

Föreliggande studie är inriktad på att analysera vilka res-

triktioner som den nuvarande bebyggelsestrukturen sätter för

framtida förändringar av bebyggelsens utformning, Således

begränsar gjorda investeringar i bostäder, arbetsplatser,

serviceanläggningar och kommunikationsnät bebyggelseföränd-

ringarna. En ansats i detta arbete är att människors res-

behov främst är en följd av bostädernas lokalisering. Loka-

liseringen av bostäder förklaras bl a av folks bostadsönske-

mål, vars tillgodoseende under 1970-talet inneburit en ut-

spridning av boendet. Bosättning långt från arbetsplatser

'och serviceanläggningar leder till långa arbets- och ser-

viceresor och i sin tur till hög energiförbrukning_jjfr

Forsström 1978).

Bostadsefterfrågans storlek och inriktning hör samman med

befolkningsutvecklingen. Denna är å andra sidan beroende av

flera omgivande faktorer. Vad gäller bostädernas geografiska

fördelning, som särskilt uppmärksammas i föreliggande studie,

är t ex benägenheten till centraliserade respektive decentra-

liserade strukturer av stort intresse. Johan Galtung kallar

centraliserade strukturer för alfa-strukturer. Ökar däremot

decentraliseringsbenägenheten kan vad Galtung kallas beta-

strukturer byggas upp. Dessa karakteriseras av att samhället

är uppdelat i många, relativt självförsörjande autonoma en-

heter. Exempel härpå är folkkommunerna i Kina, kibbutzerna

i Israel och Gandhis byar i Indien (jfr R Matz, 1978).

Enligt Galtung finns för närvarande en tendens till omslag
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från alfa till beta, De s k alfastrukturerna blir alltmer

överansträngda. Dessutom har regionalismen växt sig star-

kare. Detta har bl a yttrat sig i självständighetssträvan-

den i flera av Europas nationalstater. Enligt Galtung står

dock inte valet mellan centrala och decentraliserade struk-

turer utan huvudsaken är att en rimlig avvägning görs mel-

lan dessa alternativ. Frågan är vad som bör centraliseras

respektive decentraliseras och vilken fördelningen av upp-

gifter bör vara (jfr R Matz 1978). Eftersom vi byggt upp

ett samhälle präglat av centralism borde en motreaktion vara

en önskan att skapa ett mer decentraliserat samhälle. Av

detta framgår att i denna studie antas framtiden kunna på-

verkas av företagna eller uteblivna handlingar av människan

(jfr synen inom humanvetenskaperna på människan som en ak-

tiv varelse (subjekt) respektive en passiv varelse (objekt)).

Vad som är önskvärt grundas dock på subjektiva bedömningar.

Och även om en allmän önskan finns att skapa ett visst sam-

hälle kan möjligheterna vara.små att vidtaga åtgärder som

leder till avvikelser från allmänna drag i samhällsutveck-

'lingen. Med en framtidsinriktad ansats kan dock konstateras

att även dessa övergripande förändringar är svåra att iden-

tifiera och analysera med hjälp av konventionella metoder.

Angreppssättet i denna studie kan därför sägas vara grundat

på kvalitiativa och kvantitativa aspekter; vilka i sin tur

kan hänföras till subjektiva bedömningar. Till dessa hör att

människan kan antas ha begränsat handlingsutrymme med hän-

syn till bl a ekonomiska förändringar; på samma sätt som ti-

den begränsar människans möjligheter att agera i en omgiv-

ning (jfr bl a Hägerstrand l970, Lenntorp 1976, Mårtensson

1979). Några exempel får belysa denna tankegång.

Ovan har vi sett att Galtung tycker sig se en tendens från

alfa- till betastrukturer. Kan Vi se andra strukturtenden-

ser som på ett övergripande sätt kan påverka boendets geo-

grafiska fördelning? I detta perspektiv blir de historiska

händelseförloppen högst intressantaq'vilkei illustreras av

nedanstående redogörelse av långsiktiga, ekonomiska föränd-

ringar med följande återverkningar på den regionala utveck-

lingen.
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I artikeln "De lange svingninger og deres betydning for den

regionala udvikling" visar Poul Ove Pedersen (1981) hur lång-

siktiga svängningar i ekonomin påverkar den geografiska för-

delningen av befolkningen. Han finner då att under de 177

åren från 1801 till 1978 kan han för Danmark endast avläsa

tre väsentliga strukturförändringar av den regionala fördel-

ningen av befolkningstillväxten; nämligen perioden 1845-70,

perioden 1921-50 och från omkring 1960 till början av 1970-

talet. Innan 1845 var befolkningstillväxten relativt jämnt

fördelad mellan länen. Efter 1845 kom ökningen i allt stör-

re utsträckning att koncentreras till huvudstaden och länen

med de största städerna.

Koncentrationen av befolkningsökningen fortgår med små va-

riationer fram till 1950 men under 1920-ta1et börjar den

bli avlöst av en annan struktur. Denna karakteriseras av

en kraftig tillväxt runt Köpenhamn och Fredriksborg men

en viss nedgång i Köpenhamns och Fredriksborgs kommuner;

stagnation eller tillbakagång i glest befolkade län, medan

de mest urbaniserade länen växer något snabbare eller be-

håller sin andel av befolkningstillväxten. Man kan således

urskilja dels en kraftig koncentration till huvudstadsre-

gionen och de största städerna, dels en spridning av till-

växten kring Köpenhamn.

Under 1950-talet kan tecken skönjas till det tredje struk-

turbrottet, som förstärks under 1960-talet men först blir

dominerande under början av 1970-ta1et, karakteriserat av

att de stora städerna minskar i folkmängd, medan städerna

i de glest befolkade områdena i större delen av 1andet.får

den största tillväxten.

Nu kan dessa förändringar i den regionala fördelningen av

befolkningen kOpplas till de långsiktiga svängningarna i

ekonomin och då tycks dessa sammanfalla. Koncentrationen

av befolkningstillväxten, som kan avläsas redan på 1840-

talet, baseras således på handel snarare än industri; på

sjö- och vägtransporter snarare än järnvägstransporter.

Detta innebär att för Danmark gäller inte sambandet mellan
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industrialisering och urbanisering. Urbaniseringen för-

klaras mer av ökning i export av råvaror och lantbruks-

produkter - en förklaring som också ofta anges till urba-

niseringen i utvecklingsländerna.

Vad gäller den inomregionala bebyggelsespridningen så bru-

kar den hänföras till tiden efter andra världskriget och

ofta förklaras med personbilens frammarsch. Eftersom den-

na utspridning är skönjbar redan på 1920-talet är denna

förklaring otillräcklig. Bakgrunden kan förklaras med de

orsakssamband som redovisas av Moses och Williamson (1967).

Bestämmande för förändringarna under senare delen av 1800-

talet är inte i första hand järnvägarna utan kombination-

en av effektiva godstransportmedel på långa avstånd - järn-

väg och ångfartyg - och ineffektiva godstransportmedel på

korta avstånd, nämligen hästskjuts och släpkärror. De go-

da transportmedlen för transporter på långa avstånd medför-

de att handel och produktion lokaliserades till terminaler

för fjärrtrafik. De dåliga transportmedlen för närtrans-

porter medförde att verksamheter förlades kring terminaler-

na.

Först när lastbilen började överta hästskjutsens roll lös-

gjordes den starka kopplingen av handel och produktion till

fjärrtransportterminalerna. Denna frikOppling skedde i

Danmark under 1920-talet samtidigt som utflyttning av in-

dustriverksamheter började från Köpenhamns inre delar. Un-

der 1950-talets senare hälft sker därefter ett nytt genom-

brott i transportstrukturen. I allmänhet anges därvid som

orsak den ökade personbilstätheten, den minskade betydel-

sen av bosättning nära arbetsplatserna och de kollektiva

transportmedlen. Nog så Viktigt är - enligt Moses och

Williamson - att vägnätet byggs ut och att lastbilen sam-

tidigt blir konkurrenskraftig med järnvägen på längre av-

stånd. Detta innebär att varor kan transporteras direkt

med lastbil utan terminalhantering. Denna frigörelse av

godstrafiken från järnvägsterminalerna sker under 1960-

talet.
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I fråga om persontrafiken leder utbyggnaden av utrikesfly-

get till en resaktivitet som var otänkbar innan 1960. Ut-

byggnaden av telefonnätet leder också till en kraftig ök-

ning av trafiken mellan olika tätorter och stadsområden.

Detta sammantaget har möjliggjort det tredje regionala

strukturbrottet, dvs spridningen från de stora städerna

och deras förstäder.

ÅterkOpplar vi nu till de långsiktiga svängningarna i eko-

nomin och deras tänkbara betydelse för den regionala ut-

vecklingen så befinner vi oss nu i ett depressionsskede

innan en ny lång svängning. Detta skulle innebära ett ökat

antal grundläggande innovationer de kommande åren, vilket

ger större möjligheter än under t ex 1960-talet att välja

färdväg. Detta medför att teknikvärdering just nu är

mycket viktig därför att nu läggs grunden för utvecklingen

under de närmaste 50 åren. Vi bör således överväga vad

som kommer att avgöra den kommande regionala utvecklingen

och vilken riktning den kan ta. Avslutningen på den ovan

refererade artikeln av Pedersen återges in extenso:

"Hvis man skal søge en forklaring på linie med de forkla-
ringer, der her er søgt på de tre tidligere strukturskift,
er der to forhold i tiden, der kan taenkes att blive.årsag
til fremtidige regionala strukturskift. Det ene er energi-
krisen og den Opprioritering af den kollektive trafik, den
er ved at føre til, og det andet er microprocessoren og
den udbygning af kommunikationssystemerne, den kan forven-

tes at give anledning til.

Udbygningen af kommunikationssystemerne vil formentlig
forstaerkê de eksisterende spredningstendenser og derfor
ikke aendre de regionale udviklingstendenser radikalt.

Udbygningen af den kollektive trafik vil derinod nok føre
til en koncentration af befolkningen i de mindre byer og
landsbyer langs kollektiv trafiklinierne- Derimod er det
ikke sikkert, at det.vil före til en fornyet vaekst af de
større provinsbyer, der netOp lider under, at afstandene
fra kollektivtrafikterminalen til byens bolig- og industri-
kvarterer er så store, at en saerlig lokal kollektiv trafik
er nødvendig (se Johansen, Krogh och Pedersen (1979)). Den
kollektive trafik kan derfor taenkes at føre till en vis
lokal koncentration af befolkningen, men naeppe till aend-
rede regionale fordelinger." (Pedersen, s 17) .
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'Ett annat exempel på om vi befinner oss i eller är i ingång-

en av ett strukturbrott kan hämtas från utvecklingen inom

telekommunikationsområdetl). Runt år 1880 revolutioneras.

samhället genom industri- och transportutvecklingen. Post

och telegraf får en allt starkare ställning och genom tele-

fonens införande kan vi tala om ett strukturbrott inom te-

lekommunikationsområdet under 1800-talets sista decennier.

'Under de följande åren sker en successiv utveckling av te-

lefonnätet, vilket i våra dagar gjort telefonen till all-

män egendom.

I detta historiska perSpektiv framträder nu kring l980 åter

ett strukturbrott, vars huvudbeståndsdelar är sammankopp-

lingen av telekommunikationer och datasystem-tele-data.

Ett uttryck härför är samgåendet mellan LME och Data-Saab.

Bland de frågor som då tornar upp hör vilka möjligheter

som kombinationen av tele- och datateknik kan skapa för 10-

kalisering av bostäder, verksamheter och serviceinrättningar.

Det ovan förda resonemanget betonar betydelsen av att för-

ankra tänkbara förändringar av boendet, som i denna studie

bedöms ha avgörande betydelse för bebyggelseutformningen

och därmed sammanhängande resbehov och energiförbrukning,

i vad.som kan ske inom andra verksamhetsfält. Med hänvis-

ning till de aspekter som framförts av Pedersen i den ti-

digare redovisade artikeln, ligger det nära till hands att

betona förändringarna av kommunikationssystemen och därav

eventuella förändringar av lokaliseringsmönstret. Kan vi

dessutom slå fast att vi befinner oss i ett strukturbrott

inom kommunikationsområdet, vilket kan leda till helt andra

möjligheter att arbeta och få service i eller i närheten

av bostaden, accentueras kommunikationsaspekten ytterligare.

Tänkbara geografiska konsekvenser av ny teknik för behand-

ling och överföring av information behandlas dock i en se-

parat studie.

 

l) Uppgifterna är hämtade från Jan Kuuses föreläsning

l98l-02-02 över ämnet "Datorteknik och telekommuni-

kation."
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I det långsiktiga historiska perspektivet befinner vi oss

nu enligt Pedersens analys i ett depressionsskede. Detta an-

tyder - om ansatsen främst begränsas till boendet - att bo-

sättningsmönstret torde förändras mycket måttligt de närmaste

20 åren. Likväl kan det finnas anledning att uppmärksamma

sannolika utvecklingstendenser under den kommande 20-års-

perioden. Möjliga händelseförlOpp under 1980-talet bör så-

ledes ses mot bakgrund av bl a bostadsbyggandets omfattning

och inriktning under 1970-talet. Kännetecknande är därvid

satsningen på småhus - ofta i relativt perifera områden-

En viss reaktion på kanske främst lokaliseringen av delar

av detta byggande förefaller sannolik under de närmaste åren.

Således torde intresset öka för att tillvarataga möjligheter-

na att bygga på centralt belägna områden. önskemål om för-

tätning och förnyelse av bebyggelsen framträder också allt-

mer i planeringen. Alltfler äldre människor indikerar ock-

så - främst som följd av ökat servicebehov - att centralt be-

lägna bostäder kan.framstå som attraktiva från boendesynpunkt.

Under 1990-talet framträder andra krafter som styrande för be-

byggelseutformningen. önskemålen om förtätning av bebyggel-

sen har i stort uppfyllts under 1980-talet och andra faktorer

får ökad betydelse. Utvecklingen av ny teknik för överföring

och behandling av information får allt större genomslagskraft

och möjliggör för många att kunna arbeta nära bostaden. Önske-

mål om ren luft och närhet till naturen kan därigenom lättare

"tillgodoses och torde bidra till att bebyggelsen tenderar att

spridas. Till skillnad från 1970-talets satsningar på bostäder

i stora sammanhängande bostadsområden torde bosättningen under

1990-talet ske i mer - från natursynpunkt - attraktiva miljöer.

I fysisk bemärkelse torde dock förändringarna under såväl 1980-

söm l990-talen bli små, vilket illustreras i figur l.l.

Även om de fysiska förändringarna är små kan funktionsföränd-

ringarna bli betydande. Detta kan ske genom att tidigare cen-

tralt belägna arbetsuppgifter kan utföras i eller i närheten

av bostaden. Den i figur l.l angivna spridningSpilen förl990-

talet antyder således snarare funktionella förändringar än

fysiska förändringar av bostadsbeståndet.
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Förändringar under Förändringar under

1980-talet '1990-talet

Befintligt
bostadsbestånd

 

Figur lcl Illustration av hur olika påverkansfaktorer un-
der 1980-talet tenderar att Verka i förtätande
och under 1990-talet i utspridande riktning av

bebyggelsen.

1.3 Frågeställningar och studiens genomförande

 

Det ovan förda resonemanget indikerar att olika infallsvink-

lar är tänkbara för att belysa sambandet mellan bebyggelse-

struktur, resbehov och energiförbrukning. I det angreppssätt

som här valts riktas det huvudsakliga intresset mot föränd-

ringar av bostadsefterfrågans inriktning och omfattning med
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följande resbehov och energiförbrukning. Bilden måste dock

även kompletteras med studier av såväl lokaliseringen av

verksamheter som kommunikationsnätets uppbyggnad.

Vid behandlingen av frågeställningarna nedan observeras att

de förändringar av strukturell art, som här studeras, är

svåra att identifiera och analysera. Frågeställningarna är

således starkt förenklade men torde sammantagna kunna bilda

en plattform för vidare analys av möjliga förändringar av

bebyggelsestrukturen med åtföljande resbehov och energiför-

brukning. Följande övergripande frågeställningar behandlas:

- vilka restriktioner sätter den nuvarande bebyggelsestruk-

turen för möjligheterna att ändra bebyggelseutformningen?

- vilka möjligheter har olika människor att använda nuvaran-

de kommunikationsstruktur?

Dessa frågeställningar bildar sedan utgångspunkt för analys

av dels alternativa transportmönster under l980-talet, dels

skönjbara påverkansfaktorer under 1990-talet.

Den följande kapitelindelningen anknyter till ovan nämnda

frågeställningar. Således behandlas i det närmast följande

kapitlet de hinder som den nuvarande bebyggelsestrukturen

sätter för tänkbara förändringar av transportmönstret. I

kapitel 3 diskuteras vilka möjligheter olika människor har

att använda den uppbyggda kommunikationsstrukturen. I kapi-

tel 4 behandlas tänkbara.transportmönster under främst 1980-

talet, medan en ansats att studera utvecklingslinjer på läng-

re sikt (mer än 10 år) görs i kapitel 5. I det avslutande

kapitlet görs ett försök till sammanfattande analys samt be-

handlas några tidigare ej beaktade aspekter kring sambandet

mellan bebyggelsestruktur, resbehov och energiförbrukning.

Genomförandet av studien åskådliggörs i figur 1.2.
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Möjligheter för olika människor
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tionsstruktur
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Alternativa transportmönster

och därmed sammanhängande

energiförbrukning (främst

l980-talet)
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Skönjbara pâverkansfaktorer på

längre sikt (mer än 10 år), så-

som ny teknik för behandling

och överföring av information

   

Figur 1.2 Studiens genomförande
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2 RESTRIKTIONER I NUVARANDE BEBYGGELSESTRUKTUR

2.1 Inledning

Bestämmande för behovet av resor är lokaliseringen av arbets-

*platser, bostäder och serviceanläggningar. I detta kapitel

görs en ansats att beskriva det nuvarande lokaliseringsmöns-

tret. En sådan beskrivning kan sedan utgöra en bas för det

'\
fortsatta arbetet.

Mot bakgrund av den betydelse som arbetsställestorleken har

för resbehovet inleds kapitlet med en redogörelse av industrin

fördelad på geografiska områden (län och kommuner) och arbets-

ställestorlek. Denna struktur sätter i sin tur gränser för

vilka möjligheter som finns att ändra det nuvarande bebyg-

gelsemönstret. På motsvarande sätt begränsas handlingsutrym-

met av bostädernas och serviceanläggningarnas lokaliSering

liksom av kommunikationsnätets uppbyggnad, vilket också be-

handlas i kapitlet.

2.2 Industrisysselsättning fördelad på arbetsställen

och geografiska områden

 

2-2 l åsäsäzsä

Med reservation för de olikheter som kan döljas vid presenta-

tion av genomsnittsvärden indikerar siffrorna i tabell 2.1

att stora regionala skillnader finns inom landet. Således

anger tabellen att antalet sysselsatta per arbetsställe inom

gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri är större

än 100 i Östergötlands, Blekinge, Västmanlands och Gävleborgs

län, medan motsvarande siffra är mindre än 50 för Jönköpings

och Jämtlands län. Mellan extremvärdena, som kan avläsas för

Västmanlands och Jämtlands län, är relationen i arbetsställe-

storlek 3 till 1.

Som framgår av figur 2.l,som visar antalet sysselsatta per

arbetsställe inom gruvor och mineralbrott samt tillverknings-

industri fördelade på kommuner, förekommer emellertid stora
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Tabell 2.1 Antal arbetsställen, antal sysselsatta och
antal sysselsatta per arbetsställe inom gru-
vor och mineralbrott samt tillverkningsin-
dustri (SNI 2 + 3) fördelade på län år 1978.

   

 

Antal Antal Antal sysselsatta

Län arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Stockholms . 1 344 102 306 76
Uppsala 188 16 697 89
Södermanlands 363 33 793 93
Östergötlands 480 49 243 103

Jönköpings 910 74 716 49
Kronobergs 407 21 602 53
Kalmar 441 32 250 73
Gotlands 57 3 109 55

Blekinge 180 21 373 119
Kristianstads 529 30 406 57
Malmöhus 918 75 166 82
Hallands 354 20 549 58

Göteborgs o Bohus 761 75 989 100
Älvsborgs 841 57 099 68
Skaraborgs 508 33 185 65
Värmlands 358 34 048 95

Örebro 366 35 860 98
Västmanlands 298 40 105 135
Kopparbergs 437 33 915 78
Gävleborgs 346 37 932 110

Västernorrlands 298 25 754 86
Jänmlands 160 7 314 46

Västerbottens 311 21 380 69
Nörrbottens 223 21 638 97

Hela riket 11 078 875 429 79

 

Källa: Bearbetning av Statistiska meddelanden 1980:6.
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Figur 2.l Antal sysselsatta per arbetsställe inom
gruvor och mineralbrott samt tillverk-
ningsindustri fördelade på kommuner
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olikheter inom länen (se även bilaga 1). Riktas intresset

mot västra Sverige kan således konstateras att arbetsställe-

storleken i Göteborgs och Bohus län varierar från 21 på

Tjörn till 133 i Uddevalla. Variationen i Älvsborgs län är

mellan 30 och 376 (Ulricehamn respektive Trollhättan) och i

Skaraborgs län mellan 23 och 140 (Grästorp respektive Tida-

holm). I Hallands län är dock skillnaderna små mellan kommu-

nerna (från 47 i KungsbaCka till 67 i Varberg).

Sett i riksperspektiv är kontrasterna än mer påtagliga. Re-

lationen mellan extremvärdena är 1 till 32 (16 i Sorsele och

515 i Surahammar). Kommuner med många anställda per arbets-

ställe är i hög grad s k bruksorter. Många återfinns i Värm-

lands län. Av de 16 kommuner i landet där arbetsställestor-

leken är större än 200 är 4 lokaliserde till Värmland (Stor-

fors 271, Hammarön 256, Munkfors 287 och Hagfors 238). I

Älvsborgs län har Lilla Edet (251) och Trollhättan (376) fler

än 200 sysselsatta per arbetsställe; i Västmanlands län

Fagersta (210) och Surahammar (515); i Gävleborgs län Hofors

(304) och Sandviken (272), medan en kommun har i genomsnitt

mer än 200 anställda i Stockholms(Värmdö 227), Södermanlands

(Oxelösund 458), Blekinge (Olofström 249), Malmöhus (Bjuv 216),

Örebro (Karlskoga 332) och Norrbottens (Kiruna 231) län.

Motsatsen, dvs få - färre än 20 - sysselsatta per arbetställe

har Sorsele (16), Berg (18), Lomma (18), Vaxholm (19) och

Borgholm (19). För hela län kan konstateras genomgående små

arbetsställen, dvs där ingen.kommun i genomsnitt har mer än

100 sysselsatta per arbetsställe, för Jönköpings(från 26 till

79), Kronobergs (från 40 till 66), Hallands (från 33 till 67),

Jämtlands (från 18 till 63) och Västerbottens (från 16 till

88) län.

2 2.2 Yêé_9êr-@ê§_zê§?

I detta avsnitt görs en ansats att närmare studera närings-

livets sammansättning i.ovan nämnda kommuner, nämligen

VTI-MEDDELANDE 284



_ 17 -

dels de som har många (mer än 200), dels de som har få

(färre än 20) sysselsatta per arbetsställe. Tabell 2.2

visar sysselsättningen inom gruvor och mineralbrott samt

tillverkningsindustrin.

Kommuner med i genomsnitt fler än 200 sysselsatta per ar-

betsställe karakteriseras, som framgår av tabell 2.2, av

att en näringsgren dominerar sysselsättningen. I 8 av

de kommuner där arbetsställestorleken är i genomsnitt

större.än 200 sysselsatta svarar metallframställning för

mer - i allmänhet mycket mer - än hälften av sysselsätt-

ningen inom gruvor och mineralbrott samt tillverknings-

industri. Högst andelar kan avläsas för Storfors (92 %)och

Hofors (91 %) följt av Oxelösund (89 %), Sandviken (86 %),

Munkfors (85-%), Hagfors (80 %), Fagersta (6l %) och

Surahammar (51 %)4 Verkstadsindustrin svarar för den

helt övervägande delen av sysselsättningen i Olofström

(93 %), Trollhättan (88 %) och Karlskoga (76 %), medan

massa-, pappers- och pappersvarutillverkning spelar en

liknande roll för sysselsättningen i Lilla Edet (83 %)

och Hammarö (73 %). Brytning av mineraliska produkter

är den väsentligaste verksamheten i Kiruna (64 %). I

Bjuv dominerar livsmedelsindustrin (54 %) och i Värmdö

0tillverkning av mineraliska ämnen utom metaller (77 6).

I kommunerna med färre än 20 sysselsatta per arbetsställe

är sysselsättningen - med undantag för Sorsele - jämnare

fördelad över de olika näringsgrenarna. Utmärkande är

också att livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutill-

verkning, textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutill-

verkning samt trävarutillverkning har avsevärt större be-

tydelse för sysselsättningen i kommunerna med få än de

med många sysselsatta per arbetställe.

VTI-MEDDELANDE 28 4
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Tabell 2.2

 

AAntal sysselsatta inom.gruvor och mineralbrott (l-siffernivå) samt tillverkningsindustri (2-siffernivå)

:ilqmmmrmm'ned i genomsnitt fler än 200 respektive färre än 20 sysselsatta per arbetsställe år 1978.

 

Brytn av

mineral*

prod.

NOWNUN

Värmdö -

Oxelösund 50

Olofström. -

Bjuv
Lilla Edet

Trollhättan 6

Storfors

Hammarö -

.Munkfors -

Hagfors -

Karlskoga -

Surahammar

Fagersta 34
Hofors 105
Sandviken -

Kiruna 3116
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dryckesv.
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varutillv.
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77
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I
O
I

m

Tillv.av

kem.prod.,
petrol.prod.
gummi- och
plastvanor

L

abs

266

211
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247
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1844

53

89

39

o\0
v
-
l
r
-
l

Tillv.av

varor av
minera-

liska äHh

nen utonx

metaller

äbs

1391
119
18

1575
11

18

15
17
14

50

%

77
3
0

40
l

I
O
O

l
o
v
-
4
0

r-l

Meta11-

frame

ställ-

ning

767 92

974 85
2095 80

1324 51
2312 61
2779 91
7460 86

verke

stads-

varu-

till-

verk-

ning

abs

151
76

4414
167
293

10607

69
5

175
397

7286
1245
1253

77
651

1586

C
O
v
a

15

88

15
15

76
48
33

33

Annan

till-

verkr

ning

3:a

1813
4124
4734
3895
2006

12018
836

2304
1149
2622

9632
2575
3777
3038
8709

4847

 

Vaxhohm -

Borgholm, 4
Lomma -

Berg
Sorsele

N

107

22
2

13
32
23

45

27
47

13

29
96

10

14

m
m
m 52

35

259
6

210
43

72
47

343
231
291
92
49

 

Källa: Bearbetning av Statistiska.meddelanden I 1980:6.
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2.3 Lokaliseringen av bostäder

2-3 l Ealséaáss

Bostadsbyggandet återspeglar förändringar i bl a.befo1k-

ningsutvecklingen, vilken i sin tur beror på den ekono-

miska utvecklingen. Den gynnsamma ekonomiskautvecklingen

under större delen av efterkrigstiden medförde således att

bostadsproduktionen ökade praktiskt taget kontinuerligt

från år 1950 till 1970 varefter en nedgång har skett. I

detta avsnitt behandlas hur bostadsbyggandet under efter-

krigstiden har medfört en bebyggelseutformning, vars struk-

tur kan vara svår att förändra. Såväl den regionala som

den inomregionala aspekten behandlas.

2 3-2 §9§32é§959â252292

Figim'ZJZVisar produktionen av bostäder under perioden

1949-1980. En närmare siffergranskning visar att under

perioden 1950-1955 producerades i genomsnitt 50 000 lägen-

heter per år i landet och den följande femårsperioden

64 000 lägenheter. Under 1960-talet skedde en kraftig ök-

ning. Den årliga produktionen var under de första fem

åren 83 000 och steg under decenniets sista hälft till i

genomsnitt 103 000 per år. Efter rekordåren kring 1970

har produktionen minskat och uppgick till i genomsnitt

59 000 per år under 1970-talets senare hälft.

Kännetecknande för bostadsbyggandet under perioden 1950-

1970 var satsningen på flerfamiljshus. Således var an-

delen lägenheter i småhus endast 23 % av den totala bostads-

produktionen under 1950-talets första fem år. Därefter

äqrüe en viss ökning och under 1960-ta1ets senare hälft

var andelen 29 %. I absoluta tal innebar detta en ökning

från knappt 12 000 enfamiljshus vid 1950-talets början

till omkring 30 000 lägenheter i småhus per år under

1960-ta1ets sista år. Här bör dock observeras att hus-

typerna förändrats. Förutom ovan nämnda enfamiljshus

var således tvåfamiljshusen vanliga under l950-talet,

medan rad- och kedjehusen ligger bakom en stor del av

småhusbyggandet under 1970-talet. Som framgår av figur 2.2

VTI-MEDDELANDE 284
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Figur 2.2b

Figur 2.2
(figur 2.2a)

Källa:

Lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter hustyp
och andel lägenheter i småhus respek-

tive flerbostadshus (figur 2.2b)

Statistiska meddelanden Bo l98l:6.2.

åren 1949-1980.
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har produktionen av småhus dominerat byggandet under 1970-

talets senare del.

2 3 3 êeêääésä§ê§-§s99Eêäiääâ-åêäêslaiag

En stor del av byggandet har skett i storstadsområdena

(Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö). Således

skedde omkring en tredjedel av totala lägenhetsproduktio-

nen i storstadsområdena från 1950 till l967. Denna andel

ökade till 40 % under perioden 1967-1972. Av produktio-

nen har en relativt liten del bestått av småhus. En ök-

ning av småhusandelen har dock - i likhet med riket - skett.

År 1975 var andelen småhus av den totala bostadsproduktio-

nen 47 %, vilket kan jämföras med rikets andel på 63 %.

Andelen i stockholmsområdet var 42 %, i göteborgsområdet

54 % och i malmöområdet 55-%- Småhusbyggandet var dock

i absoluta tal i det närmaste dubbelt så stort (omkring

6 000) i stockholmsområdet som i göteborgsområdet (SOS.

Bostadsbyggandet).

I tabell 2.3 visas antalet lägenheter och hustyper i olika

län år 1975. AV lägenhetsstocken - drygt 3 500 000 år

1975 - finns närmare 40 % (knappt 1 400 000 år 1975) i

storstadslänen Stockholms, Göteborgs och Bohus samt Malmö-

hus län.

Som vidare framgår av tabell 2.3 är dock antalet småhus

relativt litet i storstadslänen. Av det totala småhus-

beståndet i riket (omkring 1 300 000 år 1975) är 28 %

(knappt 370 000) beläget i storstadslänen. Figur 2.3

illustrerar de stora skillnaderna mellan länen vad gäller

andelen småhus av det totala lägenhetsbeståndet.

VTI-MEDDELANDE 284
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Tabell 2.3 Antal lägenheter efter hustyp fördelade
på län år 1975.

 

 

   

Småhus p .

L ä n Totalt därav en- erlga TOtalt Andel
. . hus av

familjs- .

hus rläet
(6)

Stockholms 155 498 146 611 547 932 703 430 19,9
Uppsala 37 952 33 581 59 285 97 237 2,8
Södermanlands 40 598 35 798 65 109 105 707 3,0
östergötlands 63 317 55 168 103 525 166 842 4,7

Jönköpings 64 364 50 819 57 492 121 856 3,5
Kronobergs 41 824 35 444 ?26 836 68 660 1,9
Kalmar 58 953 51 519 41 604 100 557 2,8
Gotlands 12 870 11 812 7 233 20 103 0,6

Blekinge 34 883 32 545 29 041 63 924 1,8
Kristianstad 67 912 63 826 42 772 110 684 3,1
Malmöhus 115 543 107 490 221 266 336 809 9,5
Hallands 53 282 47 774 32 700 85 982 2,4

Göteborgs o Bohus 94 116 83 118 229 943 324 059 9,2
Äleborgs 90 367 78 663 78 562 168 929 4,8
Skaraborgs 61 158 53 101 45 177 106 335 3,0
'Värmlands 64 789 57 436 ' 54 683 119 472 3,4

Örebro 51 955 45 817 68 438 120 393 3,4
'Västmanlands 40 380 36 195 68 841 109 221 3,1
Köpparbergs 64 344 56 313 52 151 116 495 3,3
Gävleborgs 58 401 49 033 65 321 123 722 3,5

'Västernorrlands 59 153 49 258 51 728 110 881 3,1
Jämtlands 30 925 25 303 23 775 54 700 1,5
'Västerbottens 53 573 43 875 39 184 92 757 2,6
Nörrbottens 52 572 46 590 48 493 101 065 2,9

R i k e t 1 468 729 1 297 809 2 061 091 3 529 820 100

 

Källa: Bearbetning av Folk- och Bostadsräkningen 1975, del 4.

Av figur 2.3 framgår även att en tendens till utjämning

av dessa stora skillnader kan avläsas under perioden

1970-1975. Småhusen har således minskat sin andel av

lägenhetsbeståndet i län med höga andelar småhus, medan

en viss ökning skett i storstadslänen För att ytterliga-

re belysa bostadskvaliteten i landet återges i tabell 2.4

lägenhetsbeståndet fördelat på län och kvalitetsgrupper.
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Figur 2.3 Andel lägenheter i småhus av lägenhetsbeståndet

i olika län åren 1970 och 1975.

 

Källa: Bearbetning av Bostadsstyrelsen. Statistik'ut-
redningar information, nr 1972:28,
Folk- och bostadsräkningen 1975, råtabell L2.
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Lägenhetsbeståndet i riket fördelat på län och kvalitetsgrupper år 1975.

 

Kvalitets-

grupp

Län

Stockholms
Uppsala

Södermanlands
Östergötlands

Jönköpings
Kronobergs

Kalmar

Gotlands

Blekinge
Kristianstads
Malmöhus
Hallands

Göteborgs o Bohus
Älvsborgs
Skaraborgs
Värmlands

örebro

Västmanlands
Kopparbergs

Gävleborgs

Västernorrlands
Jämtlands
Västerbottens
gorrbottens

R i k e t

4*6

 

Abs

334702
51527
53985
79635

54705
31853

41517

6703

27516
45043

163243
40973

158824
74488

44559
51023

54182

56249

48794
55645

47370
21885
43985
52058

1 640464

Andel

av ri-

ket %

.
\

E

N

5
N

§
N

§
5

5

1-l .
\

ä
ä

N
\

b
ä

ä
Q
i
N
M

v
a
r
n
a

m
a
m
m
a
'

P
F
O
L
O

h
W
ñ
ø
-
â
M
Q
O
V
O
M
F
N

5

o
m
m
v
M
H
N
O

r
-
'
I
N
O
N
O
N
v
a
M
M
M
M
N
H
N
M
O
O1-4

Abs

2

l

1

1 394908 10

98099
35235
37521

63764

49868
25972

40100

9626

25217
47112
30652

30667

12920
64484

43036
49524

49264
41791

50113

48439

45389
22256
37668
36191

Andel
av ri-

ket %

?
5
3
k
a

©
0
3
0
3
?

-
Q
Q
'
Q
'
N

H
W
H
K
D

L
O
O
k
O
L
O
M
t
D
P
K
D

1.
2,
2,
4'

3.
1.
2.
0.

l,
3,
9,
2.

8.
4,
3.
3.

3,
3,
3,
3,
3.
1.
2,
2,
0

.Ann Kvalitetsgrupperingen bygger på följande utrustningselenent:
Vattenledning (va) , alepp(av) , egen vattenklosett(wc) , centralvärme(cv) och eget bad- eller duschrwn(bad) .

Whavhuncvbai
va+av+wc+cv+bad lägenheter byggda före 1956, inkl lägenheter för vilka uppgift om byggnadsår saknas.

Kvalitetsgrupp: 1 =

ll

N
M
Q
L
D
K
D
F

Vâ+âV-HMC+C V

V84' av+wc

va+av+cv

VEH'av

saknar va och/eller av'

Abs

6994
8354

245536 10

lägenheter byggda 1956 eller senare

Andel

av rim

ket %

r-å S
5

5
S

5
§

§
\

K
5

§
§

N
N
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N
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m
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o
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\
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V

?
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-
'
N
O
H
m
m
m

C
N
L
O
M
M
M
N
M
W
Q
'
H
N
M
C

N
N

§
5

\

Abs

22773
4594
4233
9043

5905
4294
8643
1792

5059
8113

17285

5451

23077
11736
6898
7851

6625

3498
7170

7282

6665
4698
2772
2617

188074 10

Andel

av ri-

ket %

...q

v
a
m

H
M
K
D
O
h
m
m
m
M
N
F
N

m
m
c
o
m
m
m
m
v

N

N
N
N
'
Q
"

M
N
Q
'
F
-
'
l
N
Q
G
S
N
N
G
M
?
M
H
M
M
M
N
H
H
O

ø-ê

§
8
.

ä
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5
5

g
\
§
§

5
s

s
\

ä
.
.

Q
.
§
5

5

Abs

48503

Andel

av ri-

ket %

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Som framgår avtabell 2.4 dominerar kvalitetsgrupperna 1 och 2,

Odvs de modernt utrustade lägenheterna. Dessa utgör 86 s

(drygt 3 000 000 år 1975) av lägenhetsbeståndet i landet

(omkring 3 500 000 år 1975). Andelen lägenheter med vatten-

ldning, avlopp, egen vattenklosett och centralvärme men

saknar bad- eller duschrum är 7 %. Den resterande andelen

(7 %) består av lägenheter med sämre utrustning. Tabell 2.4

visar också att det omfattande byggandet i storstadsområdena

resulterat i ett stort antal moderna bostäder i storstads-

'länen (jfr avsnitt 2.3.2). Detta belyses även av uppgif-

terna i tabell 2.4, som visar fördelningen av de senast

byggda och mest moderna lägenheterna i förhållande till de

sämst utrustade bostäderna. Dessutom görs en jämförelse

med fördelningen av hela lägenhetSbeståndet.

Tabell 2.5 bekräftar att storstadslänen har en hög andel

moderna bostäder byggda 1956 eller senare. Till samma ka-

tegori kan föras Uppsala, Södermanlands, östergötlands,

Hallands, Västmanlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Som framgick av figur 2.3 kännetecknas flertalet av dessa

län aven hög andel flerfamiljshus. Undantag är dock

Hallands, Västerbottens och Norrbottens län.

Jämförelse mellan de olika länen vad gäller de sämst ut-

rustade lägenheterna visar, som också framgår av tabell 2.5,

att storstadslänen - särskilt Stockholms län - har en läg-

re andel än vad som motsvarar andelen av hela lägenhetsbe-

ståndet. Låga andelar har även Uppsala, Södermanlands,

Östergötlands, Västmanlands, Västernorrlands, Västerbottens

och Norrbottens län.

2.4 Lokaliseringen av serviceanläggningar

2 4-1 Ealsâaáag

I detta avsnitt riktas intresset mot lokaliseringen av
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Tabell 2.5

 

riket)

heter för respektive län år 1975.

Andelen(av respektive kvalitetsgrupp i hela
lägenheter i kvalitetsgrupperna 1 och 7

i förhållande till hela andelen av rikets lägen-

 

   

Kvalitets- . I] II III

grupp- Kvali- Kvali- Andel av Kolumn Kolumn
Län tets- tets- hela lägen- I 4 :11 II -I- III

cmxpp gnupp hemüxst
1 7

% % %

Stockholms 20,4 7,5 19,9 +0,5 -12,4
Uppsala 3,1 2,0 2,8 +0,3 - 0,8
Eäüenmäüamis 3,3 1,7 3,0 +0,3 -1,3
Ösüngötkmds 4,9 4,5 1L7 +0,2 -O,2

JönMXnngs 3,3 3,9 3,5 -0,2 +-0,4
Iüomüxmgs 149 4,0 149 :0 -+2,l
Kahmur 2,5 6,6 2,8 -0,3 +-3,8
Gotkmds 0,4 2,1 CL6 -0,2 +-1,5

Bhädnge 147 4,2 148 -051 -+2,4
Kristianstads 2,7 4,5 3,1 -0,4 + 1,4
Mbhüümm 10,0 4g3 9,5 +0,5 -ELZ
Hallands 2,5 2,8 2,4 +0,1 + 0,4

Göteborgs och Bohus 9,7 6,5 9,2 +0,5 - 2,7
Älväxxgs 4,5 7,2 4,8 -0,3 +-2,4
Skaraborgs 2,7 5,4 3,0 -0,3 + 2,4
Vänmkmds 3,1 5,9 3u4 -0,3 +-2,5

Ördmx> 3,3 4g3 3,4 -0,1 +(L9
Västnenlands 3,4 3,0 3,1 +0,3 - 0,1
Kbpgüiergs 3,0 4,7 3,3 -0,3 +-1,4
Gävleborgs 3,4 3,8 3,5 -0,1 + 0,3

Västernorrlands 2,9 2,7 3,1 -0,2 - 0,4
Jämtumds 1,3 3,3 1,5 -0,2 4-1,8
Västerbottens 2,7 2,0 2,6 +0,1 - 0,6
Nendxniens 3,2 2,8 2,9 +0,3 -0,l

R i k e t 100 100 100

Källa: Bearbetning av tabellerna 2.2 och 2.3 ovan.
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serviceanläggningar. Dessa är dock starkt bundna till lo-

kaliseringen av arbetsplatser och bostäder, vilket kan mo-

tivera att endast behandla serviceanläggningar av regional

karaktär. Det synes rimligt att anta, att om stora sats-

ningar gjorts i anläggningar som täcker ett regionalt be-

hov, är det svårt från bl a personal- och kostnadssynpunkt

att ändra på servicestrukturen. I detta avsnitt har sjuk-

vården valts som exempel.på hur den nuvarande serviceupp-

byggnaden sätter restriktioner för förändringar av bebyg-

gelsestrukturen. Speciell uppmärksamhet ägnas åt dels var

sjukhusen av regional karaktär är förlagda, dels när de är

byggda.

2 4-2 åstêiiêsr;agsa_êy_§§êräs_§issas§

Tabell 2.6 visar förekomsten av sjukvårdsanstalter år 1978:

Tabell 2.5 Sjukvårdsanstalterna 1973-1978.

 

Medelvärdtid. dvs. antalet vårddagar dividerat med antalet intagningar under året, var är 1978 för lasaretten (typ 1-3) 15.1
dagar. -- Se Källhânvisningar m. m.

  

Sjukvårdsområda och sjukhustyp 1978 Sjukhus Vård. intagna Vård-
Count/es, county boroughsand type of hospital Number platser under dagar.

0! hospi- 31 dec. året 1 DOG-tal
tals Bed: Admissions Bed-days

Lasarett' typ 1 General hospitals, etc. 9 14 906 358 298 3 818
Lasarett1 typ 2 25 29 796 577702 8 225
Lasarett"1 m. fl. typ 3 76 29 924 455 633 8 867
Andra sjukhus av lasarettskaralrtär:z Other hospitals of

similar character 11 1 624 13 492 523

Lasarett för psykiatrisk vård Mental hospita/s 18 13 202 42 527 4 064
Sjukstugor och sjukhem/vårdhem för somatisk vård drivna av:

Cottage hospitals and somatic nursing homes

Landsting och landstingsfria kommuner Under health authority 258 24 713 42 056 8 238

Kommuns socialnämnd Under social authority 13 390 246 125

Enskilda Private 46 2 031 4 011 705

Sjukhem/vårdhem för psykiatrisk vård drivna av: Mental
nursing homes

Landsting och Iandstingsfria kommuner 70 5 099 3 569 1 657

Enskilda 153 3 082 1 150 1 092
lnrättningar för psykiskt utvecklingsstörda Institutionsfor
mental/y retarded

Specialsjukhus Specia/ized hospita/s 6 1 080 204 336

Vårdhem Residentia/ homes 152 10 894 1 856 3 674

Hela riket All hOSpitals 1978 837 136 741 1 500 744 41 324
1977 843 134 730 1 510 297 41 260

1976 846 135468 1 516043 42082

1975 880 136 393 1 483 238 42 534

1974 ' 873 137 009 1 479 650 42 595

1973 870 137 016 1 408 493 42 710

 

'Typ 1 = lasarett med 1 000 eller fler vårdplatser för somatisk akutvård. Typ 2 = lasarett med 500-999 sådana vårdplatser. Typ 3 = lasarett
med mindre än 500 sådana vårdplatser, inkl. lasarett för lungsjukvård och intektionssjukvård. Vårdplatser för somatisk akutvård avser fastställda
vårdplatsantalet vid sjukhuset minskat med vårdplatser för psykiatri och för långvarigt kroppssjuka. - *Riksförsäkringsverkets fristående
sjukhus, reumatikersjukhus och större enskilda sjukhus.

Källa: Statistisk årsbok 1980.
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Stora investeringar i sjukhus - under 1960-talet särskilt

accentuerat genom utbyggnaden av regionsjukhus - har på

ett påtagligt sätt bundit i synnerhet Specialistvård till

ett fåtal orter i landet (jfr Sjukhusbyggnader l. Kostna-

der, teknisk standard m m. SPRI rapport 5/74). Sjukvårds-

byggandet har dock förändrats under 1970-talet som följd

av bl a ökad inflationstakt, den s k energikrisen, medbe-

stämmandelagencxüikommunernas pressade ekonomi. Detta har

medfört att osäkerheten är stor vid byggandet av nya an-

läggningar vad gäller såväl behovsanpassning som ekonomisk

kalkylering (jfr Sjukvårdsbyggandet och dess kostnader.

SPRI rapport 69).

2.5 Lokaliseringen av fritidshus

 

En resgenererande - om än mindre nödvändig - faktor är

transporter till och från fritidshus. >Lokaliseringen av

dessa låser den nuvarande bebyggelsestrukturen. Som fram-

går av tabell 2.7 finns omkring 600 000 fritidshus för

bostadsändamål i landet. I tabell 2.7 redovisas även

- förutom antal och andelen fritidshus för respektive län -

länens andelar av rikets folkmängd och skillnaden mellan

andelen fritidshus och folkmängdsandelen.

I absoluta tal har Stockholms län i särklass flest fritids-

hus av landets län. Trots detta är andelen fritidshus läg-

re än Stockholms läns andel av rikets folkmängd. Även de

båda övriga storstadslänen har en relativt liten andel fri-

tidshus i förhållande till folkmängdsandelen. Detta gäller

i synnerhet Malmöhus län. Lägre andel fritidshus än folk-

mängdsandel kan också avläsas för Östergötlands, Jönköpings,

Kronobergs, Kristianstads, Älvsborgs, Skaraborgs, Örebro

och Västmanlands län. Som vidare framgår av tabell 2.7

kännetecknas däremot KOpparbergs län och länen i norr

- främst Jämtlands län - av relativt många fritidshus.

wKopparbergs län överträffas endast av Stockholms län vad

gäller antal fritidshus.
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Tabell 2.7 Antal och andel fritidshus för bostadsändamål
samt befolkningsandel (%) för respektive län
år 1979. Dessutom anges skillnaden mellan an-
delen fritidshus och folkmängdsandelen.

   

 

 

Fritidshus Folkmängd Andel fri-

L ä n o o tidshus (%)
antal ande1(6) andel (6) andel

folkmängd

Stockholms 101 004 17,2 18,4 -1,2
Uppsala 20 200 3,4 2,9 +0,5
Södermanlands 25 550 4,3 3,0 +1,3

östergötlands 27 032 4,6 4,7 -0,1

Jönköpings 11 689 2,0 3,6 -1,6
Kronobergs 8 087 1,4 2,1 -0,7
Kalmar 21 468 3,7 2,9 +0,8
Gotlands 6 909 1,2 0,7 +0,5

Blekinge 11 078 1,9 1,9 iO
Kristianstads 18 672 3,2 3,4 -0,2
Malmöhus 22 778 3,9 9,0 -5,1
Hallands 27 231 4,6 2,8 +1,8

Göteborgs och Bohus 43 760 7,4 8,6 -1,2
Äleborgs 22 475 3,8 5,1 -1,3
Skaraborgs 12 130 2,1 3,2 -1,1

'Värmlands 20 681 3,5 3,4 +0,1

Örebro 17 047 2,9 3,3 -0,4
'Västmanlands 14 648 2,5 3,1 -0,6
Köpparbergs 35 357 6,0 3,4 +2,6

Gävleborgs 26 533 4,5 3,5 +1,0

*Västernorrlands 22 947 3,9 3,2 +0,7

Jämtlands 21 827 3,7 1,6 +2,1

Västerbottens 26 2,9l 4 , 5 2 , 9 +1 , 6
Nörrbottens 22 617 3,8 3,2 +0,6

R i k e t 588 011 100 100

 

Källa: Bearbetning av Statistisk årsbok 1980.
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2.6 Kommunikationsnätets uppbyggnad

Stora investeringar har under årens lopp gjorts i uppbygg-

naden av kommunikationsnätet. Som exempel kan nämnas att

under perioden 1969-1975 investerades 5,1 miljarder kronor

i det allmänna vägnätet (Dsk 1975:4). Detta sätter således

också gränser för möjliga förändringar av bebyggelsestruktu-

ren. Några siffror får belysa kommunikationsnätets omfatt-

ning. Intresset begränsas till järnvägs- och vägnätet.

Efter en viss minskning (165 km) av banlängden under 1970-

talet uppgick dentotala banlängden till 12 006 km år 1979,

varav 371 km var smalspårig (Statistisk årsbok 1980). De

längsta banlängderna (mer än 700 km) finns i Kopparbergs

och de därifrån norrut belägna länen. Även Älvsborgs län

har en banlängd överstigande 700 km (DsK 1975:4).

Användningen av järnvägsnätet är dock starkt centrerat

kring storstadsområdena. Således är den största resfrekven-

sen inom storstadsområdena, nämligen relationen Stockholms

län - Uppsala län och Göteborgs och Bohus län - Älvsborgs

län. Även långväga resor domineras av storstadsrelatio-

nerna. Störst antal resor sker mellan Stockholms och

Göteborgs län, Stockholms och Malmöhus län samt mellan

Stockholms och östergötlands länstK 1975:4).

De s k riksvägarna omfattar ungefär samma längd som järnvägs-

nätet (12 689 km år 1980). I tabell 2.8 visas våglängden

och vägkvaliteten i olika län år 1980.

Genom sin ytstorlek har länen i norr ett stort vägnät.

Men även kvaliteten bör beaktas vid jämförelse av vägnätet

i olika län. Som framgår av tabell 2.8 är exempelvis motor-

vägarna främst en storstadsföreteelse. Andelen belagd väg är

också relativt hög i storstadslänen. Den höga kvaliteten
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Tabell 2.8 Väglängd och vägkvalitet i olika län är 1980.

 

  

 

  

 

Väglängd (km) I Belagd Väg (% 4)
" Iüks- Samttb- ) därav Samtlxákør faks_

L a n vägar ga vägar motor- bela.d olje- inkl exkl "
" ..2g 3).n - X739.33:vagar vag grus olje- olje-

çnns çmus

Stockholms 442 3 020 187 2 279 183 76 69 100
Uppsala 409 2 893 21 1 889 603 65 44 100
Södermanlands 434 2 589 40 1 526 187 59 52 100
Östergötlands 528 4 521 88 2 353 642 52 38 100

Jönköpings 617 4 322 60 2 438 1029 56 33 100
Kronobergs 513 3 611 4 1 913 710 53 33 100
Kalmar 591 4 005 7 2 567 927 64 41 100
Gotlands - 1 485 - 762 132 51 42 -

Blekinge 168 1 541 2 1 090 479 71 40 100
Kristianstads 552 3 668 48 2 677 776 73 52' 100
.Malmöhus 537 4 159 126 2 817 245 68 62 100
Hallands 300 2 900 29 2 128 1181 73 33 100

Göteborgs och Bohus 257 2 538 96 2 006 609 79 _ 55 100
-Älvsborgs 520 5 078 21 2 874 1007 57 37 100
Skaraborgs 539 4 069 - 2 506 1005 62 37 100
'Värmlands - 607 4 757 9 2 862 1376 60 31 100

Örebro ' 468 2 721 22 1 529 478 56 39 100
Västmanlands 320 2 368 8 1 467 214 62 53 100
Kopparbergs 571 5 002 6 3 321 1818 66 30 100
Göteborgs 682 3 449 16 2 425 1202 70 35 98

'Västernorrlands 745 5 173 15 2 674 1302 52 27 91
Jäntlands 696 5 900 -- 2 591 935 44 28 99
Västerbottens 1 199 9 160 4 4 314« 2840 47 16 96
Nörrbottens 933 8 545 - 4 542 3329 53 14 99

R i k e t 12 689 97 475 809 57 549 23211 59 99

l)
Awax'äwa1stäkxna.

2%Med beläggning avses fr o.m.1976 förutom.slitlager av asfalt, gatsten och cement-
betong även oljegrus.

Oil gravelled roads.

Här redovisas även exklusive oljegrus.

3)

4)

Källa: Bearbetning av Statistisk årsbok 1980.
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på.vägarna i storstadslänen framträder än mer om hänsyn

tas till de oljegrusbehandlade vägarna. Se vidare ta-

bell 2.8. I likhet med järnvägstrafiken är vägtrafiken

starkt centrerad till storstadsregionerna och de leder

som sammanbinder dessa (Ds K 1975:4).

2.7 Sammanfattning och slutsatser

En rad faktorer begränsar handlingsutrymmet för föränd-

ringar av den nuvarande bebyggelsestrukturen och därmed

behovet av resor. i I detta kapitel görs en ansats att

peka på de restriktioner som sätts av lokaliseringsmöns-

tret. De väsentligaste resultaten av ovanstående genom-

gång kan sammanfattas på följande sätt:

- studier av sysselsättningen inom gruvor och mineral-

brott samt tillverkningsindustri fördelad på arbets-

ställen och geografiska områden visar att avsevärda

skillnader finns mellan olika delar av landet. På

länsnivå kan således konstateras att mellan extrem-

värdena för den genomsnittliga arbetsställesstorleken är

relationen 3 till 1. Studier på kommunnivå visar

också att stora olikheter förekommer inom länen. I

riksperspektiv är kontrasterna än mer framträdande.

Relationen mellan extremvärdena är 1 till 32 (16 i

Sorsele och 515 i Surahammar),

- kommuner med många anställda per arbetsställe inom

gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri

är i hög grad s k bruksorter. I 8 av de 16 kommuner

där arbetsställestorleken är i genomsnitt större än

200 sysselsatta svarar således metallframställning

för mer än hälften av sysselsättningen inom gruvor

och mineralbrott samt tillverkningsindustri,

_ i kommuner med få (färre än 20) anställda per arbets-

ställe är sysselsättningen jämnare fördelad över de

olika näringsgrenarna än i kommuner med många (fler

än 200) sysselsatta per arbetsställe,
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-- bostadsproduktionen under efterkrigstiden har domine-

rats av flerbostadshus, accentuerat av byggandet under

1960-talets senare del och 1970-talets första år. En

stor del av dessa lägenheter uppfördes i storstadsom-

rådena,

- antalet producerade lägenheter har minskat under 1970-

talet samtidigt som produktionen svängt från flerbostads-

hus till småhus,

- vstora variationer förekommer mellan landets olika delar

vad gäller hustyper. Således är flerbostadshusen för-

härskande i storstadslänen. Medan närmare 40 % av

lägenhetsstocken (drygt 3 500 000 år 1975) är lokali-

serad till storstadslänen finns endast 28 % av små-

husbeståndet (omkring 1 300 000 år 1975) i storstads-

länen,

- en tendens till utjämning av ovan nämnda skillnader kan

avläsas under perioden 1970-1975. Småhusen har minskat

sin andel av lägenhetsbeståndet i län med höga andelar

småhus, medan en viss ökning skett i storstadslänen,

- de modernt utrustade lägenheterna, dvs lägenheter med

vattenledning, alepp, egen vattenklosett (wc), central-

värme och bad (eget bad- eller duschrum) dominerar

lägenhetsbeståndet i landet (drygt 3 000 000 av omkring

3 500 000 år 1975),

- storstadslänen har en hög andel moderna bostäder byggda

l956 eller senare och samtidigt - särskilt Stockholms

län - en lägre andel sämst utrustade lägenheter än vad

som motsvarar andelen av hela lägenhetsbeståndet,
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- det omfattande sjukvårdsbyggandet under främst 1960-

talet har bundit mycket kapital till ett fåtal orter

i landet,

- under 1970-talet har sjukvårdsbyggandet påverkats av

bl a ökad inflationstakt och kommunernas pressade eko-

nomi, vilket ökat osäkerheten vid behovsanpassning och

ekonomisk kalkylering inför det framtida byggandet,

- i absoluta tal har Stockholms län i särklass flest fri-

tidshus av landets län. Trots detta är andelen fritids-

hus lägre än Stockholms läns andel av rikets folkmängd.

Även de båda övriga storstadslänen - särskilt Malmöhus

län - har en relativt liten andel fritidshus i förhål-

lande till folkmängdsandelen. Länen i norr känneteck-

nas däremot av relativt många fritidshus i förhållande

till folkmängden,

- länen i norr har ett stort järnvägs- och vägnät. Beak-

tas kvaliteten på vägarna kan dock konstateras att mo-

torvägen främst är en storstadsföreteelse och att stor-

stadslänen har högst andel belagd väg (exklusive olje-

grus) av hög kvalitet,

- användningen av såväl järnvägs- som vägnät är starkt

centrerat till storstadsregionerna och till de leder

som sammanbinder dessa.

Sammanställningen ovan pekar på några förhållanden som

starkt begränsar möjligheterna att förändra den nuvaran-

de bebyggelsestrukturen. Industristrukturen binder vissa

funktioner till begränsade geografiska områden. De s k
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bruksorterna har t ex en tradition och kunnande att falla

tillbaka på som, vid sidan av gjorda investeringar, tor-

de bidra till deras överlevnadschanser. Samtidigt är

dessa ensidiga orter utsatta vid konjunktursvängningar.

För kommuner med få anställda innebär den jämnare för-

delningen av sysselsättningen en mindre konjunkturkänslig

arbetsmarknad. Å andra sidan har dessa kommuner ofta en

svag näringslivssammansättning. Sammanfattningsvis är

båda dessa kommuntyper utsatta vid förändringar av utom-

liggande påverkansfaktorer. Politiska ambitioner t ex

inom arbetsmarknads- och regionalpolitiken, torde dock

förhindra några större förändringar av dennuvarande be-

byggelsestrukturen.

I de större orterna har bundits mycket kapital i bostä-

der. Det omfattande byggandet i slutet av 1960-talet

och under l970-talets första år var dock mest inriktat

på kvantitet, varvid kvalitetsaspekter ofta kom att spe-

la en underordnad roll. Därför torde det fortfarande -

trots ett mer kvalitetsinriktat byggande under 1970-talet -

finnas ett uppdämt behov av andra bostäder än de nu befint-

liga. Från bebyggelsesynpunkt torde detta innebära vissa

inomregionala förändringar i främst storstadsområdena. Sam-

tidigt bör beaktas att de bostäder som byggdes under de

nämnda rekordåren medfört en betydande standardökning vad

gäller bostädernas utrustning. Den höga andel moderna bo-

städer byggda 1956 eller senare som finns i storstadslänen -

särskilt Stockholms län - kan därför utgöraen potential

för boende i storstadsområdena.

Även inom sjukvården har betydande satsningar gjorts i de

större orterna. Den sjukvårdsuppbyggnad som finns komplet-

teras dock alltmer med mindre vårdenheter knutna till be-

folkningsfördelningen. Den tidigare koncentrationen av

sjukvårdsresurserna till de största orternasynes såle-

des alltmer övergå i en decentraliseringsfas. Fortsatta

resursansträngningar på den lokala nivån torde således

stärka de mindre kommunernas konkurrenskraft gentemot de

större.
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Den relativt låga andelen fritidshus i storstadslänen i

förhållande till folkmängdsandelen kan indikera ett fort-

satt behov av fritidshus hos invånarna i dessa områden.

Samtidigt observeras att vissa län har många fritidshus

som används av bosatta i storstadslänen. Det är dock

svårt att dra några slutsatser om hur fritidsbyggandet

kan påverka utformningen av bebyggelsen.

Flera faktorer bestämmer möjligheterna för olika män-Z

niskor att kunna använda kommunikationsstrukturen. Innan

denna frågeställning behandlas i nästa kapitel kan dock

som sammanfattande slutsats av genomgången ovan sägas att

bebyggelsestrukturen kännetecknas av stor stabilitet.

Det förefaller därför osannolikt att den nuvarande region-

och ortsstrukturen kommer att förändras så att den på nå-

got avgörande sätt ändrar förutsättningarna att forma ett

från rese- och därmed energisynpunkt effektivt transport-

mönster.
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3 MÖJLIGHETER ATT ANVÄNDA KOMMUNIKATIONSSTRUKTUREN

3.1 Inledning

 

Möjligheterna för olika människor att kunna använda den

nuvarande kommunikationsstrukturen beror på flera faktorer.

I detta kapitel behandlas befolkningens ålderssammansätt-

ning, tillgången till bil och kollektivnätets utformning.

3.2 Befolkningens ålderssammansättning

Skillnaderna är stora mellan olika åldersgrupper att kun-

na förflytta sig, vilket bl a återspeglas i bilinnehav.

Således har t ex äldre människor (äldre än 65 år) i mindre

utsträckning än andra tillgång till bil (jfr Lundin 1982).

En antydan om möjligheterna för människor bosatta i olika

delar av landet att förflytta sig ges därför av åldersför-

delningen. Samtidigt bör beaktas att familjesituationen

i hög grad bestämmer rörelsemöjligheterna varför uppgifter-

na i tabell 3.l endast får ses som en indikation på skilda

förflyttningsmöjligheter för personer bosatta i landets

olika delar.

Tabell 3.1 visar att skillnaderna i åldersfördelning är

stora mellan olika län. Exempelvis är en liten andel

av befolkningen i storstadslänen och skogslänen,med undan-

tag av Västerbottens och Norrbottens län, under 20 år. I

storstadslänen är en stor del av befolkningen i förvärvs-

arbetande åldrar, dvs inom åldersgruppen 20-64 år. Den

lägsta andelen pensionärer har Norrbottens, Stockholms och

.Västmanlands län. En hög andel (mer än 17 %) pensionärer

har Kalmar, Kristianstads,Värmlands, Kopparbergs, Gävle-

borgs, Västernorrlands och Jämtlands län.

 

3.3 Bildisposition

Antalet bilar i landet har - efter en kraftig ökning under

1950- och l960-talen - visat tecken på stagnation under
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Tabell 3.1 Befolkningens relativa fördelning på ålders-
grupperna-G, 7-17, l8-24, 25-44, 45-64 och
65-år i respektive län 31 dec 1980.

 

 

Relativ åldersfördelning i promille

  

L axl
-6 7-17 18-24 25-44 45-64 65- Santlb;a

Stockholms 84 144 98 311 219 144 1 528 200
Uppsala 93 160 96 312 194 146 243 585
Södermanlands 84 164 91 276 223 161 252 536
Östergötlands 86 157 92 274 224 166 392 789
Jönköpings 87 162 92 260 228 170 303 156

Kronobergs 91. 159 89 268 219 174 173 691
Kalmar 81 155 87 260 227 189 241 581
Gotlands 87 161 98 271 212 171 55 346
Blekinge 84 ' 158 88 266 226 178 153 542
Kristianstads 88 159 87 263 225 179 280 193

.Malmöhus 83 148 90 285 227 167 743 286
Hallands 91 166 89 276 218 161 230 924
Göteborgs o Bohus 80 143 98 287 229 163 711 195
Älvsborgs 87 165 88 275 220 166 425 452
Skaraborgs 89 163 91 266 218 172 269 730

Värmlands 78 149 88 259 241 185 284 070
Örebro ' 82 153 89 272 226 178 274 356
Västnanlands 83 166 95 284 224- 148 259 538
Kopparberg 82 152 89 264 232 181 286 968
Gävleborgs 77 152 89 267 235 181 294 020

Västernorrlands 80 152 87 265 237 179 267 935
Jämtlands 79 148 89 257 236 190 134 934
'Västerbottens I 91 153 98 277 228 152 243 856
Norrbottens 89 166 100 286 223 136 267 054

HELA RIKET 84 153 93 281 224 164 8 317 937

 

Källa: Sveriges officiella statistik: Folkmängd 31 dec 1980 enl indelningen

1 jan 1981, del 3, fördelning efter kön, ålder, civilstånd och med-
bon;uskqpi.kammmerrnnn

l970-talets senare del. Antalet personbilar i trafik upp-

gick den 31 december 1980 till 2 883 000 (Statistiska med-

delanden T 1981:13). Av den vuxna befolkningen har 79 %

tillgång till bil (Statistiska meddelanden T 1981:20).
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Samtidigt observeras att tillgången till bil varierar med

hänsyn till befolkningens ålderssammansättning. Den i fö-

regående avsnitt redovisade åldersfördelningen tyder såle-

des på att i vissa län - län med hög andel äldre människor

finns en stor andel människor med små förflyttningsmöjlig-

heter. Om hänsyn tas till absoluttalen indikerar emeller-

tid åldersuppgifterna att många personer bosatta i andra

län likaså har relativt små resmöjligheter.

För att bättre, än vad som är möjligt med ovan använda

administrativa indelning (län), beskriva rörelsemöjlig-

heterna för människor bosatta i olika delar av landet

används i det följande funktionella avgränsningar. Med

hänsyn till tidigare redovisat material (jfk Asp-Lundin

1980lär det naturligt att använda T-regioner. Närmare be-

skrivning av dessa görs i bilaga 2. Figur 3.1 illustrerar

de skillnader som finns vad gäller bildisposition mellan

olika T-regioner.

Fördelningen i figur 3.l kräver några kommentarer. Den

lägre andelen bilinnehav i Tl- och TZ-regionerna bör så-

ledes ses mot bakgrund av vilka livskategorier och hus-

hållstyper som finns i olika delar av landet eftersom bil-

dispositionen är beroende härav. Figur 3.2 belyser detta

förhållande.

Figur 3.2 visar att sammanboende i betydligt högre grad

än ensamstående har tillgång till bil. De sammanboende

representeras i figuren av de prickade staplarna. De

hos föräldrar boende ungdomarna är i figuren skrafferade

eftersom det ofta är föräldrarnas bilinnehav som ger till-

gång till bil.
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Figur 3.1 Bildisposition i olika T-regioner, andel

bildisponerande hushåll.

 

Källa: Bearbetning av 0 Lundin (1982) och SCB, RVU-78,
tabell 7003.

Den i figur 3.1 visade bildispositionen i olika T-regioner

bör således ses mot bakgrund av andelen ensamstående hushåll.

Som framgår av figur 3.3 är andelen ensamstående hushåll hög

i Tl- och T2-regionerna, dvs de områden som har relativt låg

bildisposition (jfr figur 3.1). Som vidare visas i figur 3.3

återfinns det övervägande antalet ensamstående hushåll i

T1-, T3- och T5-regionerna. I absoluta tal motsvarar de i

figur 3.3 angivna andelarna 306 000 ensamstående hushåll i

Tl-regionen, 379 000 i T3-regionen och 267 000 i TS-regionen.

De lägre andelarna motsvaras av ll8 000 ensamstående hushåll

i T2-regionen, 245 000 i T4-regionen och 145 000 i T6-regio-

nen.
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nun ;.3 ..3 _ -gçäg '§§§. :393._
101- 201- 208- 301- 308- 1.01- (.08- 501- 508- 601- 608- 701- 708-
115 207 215 307 315 1.07 1.15 507 515 607 615 707 715

KATEGORIER:

101-115 Ungdcnar 15-24 år, bor hos föräldrar
201-207 " " , bor inte hos föräldrar, ensanstående

208-215 " " , - " - , sambo

_301-307 Yngre barnlös 25-44 år, ensamstående
* 208-315 " ' " , sambo
401-407 Förälder till barn 0-6 år, ensamstående
408-415 " " " " , sambo

501-507 Förälder till endast äldre barn 7-18 år, ensamstående
508-515 " " " " " " , sambo

601-607 Äldre barnlös 45-64 år, ensanstående
608-615 " " " , sambo

701-707 Pensionär 65-84 år, ensamstående
708-715 " " , sambo

Figur 3.2 Bildisposition fördelad på livskategorier
och hushållstyper.

 

Källa: Asp-Lundin 1980 (bearbetning av SCB:s resvane-
undersökning 1978 (RVU-78,tabe11 7002).

Samtidigt observeras att en stor del av de ensamstående be-

står av människor i åldern 65-84 år. Detta gäller i synner-

het TS- och T6-regionerna (tätorter med 200-5 000 invånare

och glesbygd i södra respektive norra Sverige), Se vidare

figur 3.4,

VTI-MEDDELANDE 284



- 42 -

°/o

60'-

50--

  

 

40 -

 

 

 

30--

20 <-

10 -

  

 

 

 

  

'100.70

 

  

T 1 T2 T3 T4 75 T5

Figur 3.3 Andel ensamstående hushåll (av samtliga hushåll
i respektive T-region) fördelade på T-regioner.
Dessutom visas genom staplarnas bredd respektive
T-regions andel av samtliga ensamstående hushåll
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70 r- r_ i 65-81. år

50- 7_ 7_

50-_

40-*

30*

20"

m-

n" > T-region

Figur 3.4 Ensamstående hushåll fördelade på personer yngre
än 65 år och åldern 65-84 år för respektive T-
region.

Källa: Bearbetning av 0 Lundin (1982) och SCB, RVU-78L
tabell 7003.
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Dessa uppgifter indikerar att avsevärda skillnader finns

mellan andelen billösa vad gäller ålder i de olika T-regio-

nerna. Således kännetecknas Tl- och T2-regionerna av en

stor andel unga billösa, medan i T5- och T6-regionerna bor

relativt många äldre människor som saknar bil.

Vad gäller personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelse-

hindrade tyder framtaget material på att dessa grupper

fördelas i stort sett likartat på de olika regiontyperna.

Studierna visar vidare att vad gäller färdsätt ökar bilen

i betydelse för personer med nedsatt rörelseförmåga eller

rörelsehindrade bosatta i regioner med glesare bebyggelse,

dvs regionerna T5 och T6 (jfr Vilhelmson 1981).

 

3.4 Kollektivnätets utformning

Det moderna samhället ställer stora krav på transport-

apparaten. Såväl den förändrade bebyggelsestrukturen

- kännetecknad av bl a centralisering av verksamheter -

som den ökade funktionsuppdelningen har bidragit till

ett ökat transportbehov. Exempel på hur resor genererats

är uppsplittringen av hemaktiviteter (se figur 3.5).

Ärendetyperna har blivit alltfler och kraven på flexibla

transportlösningar ökar. Samtidigt har stora investe-

ringar gjorts inom några "tunga" transportrelationer,

vilket försvårar förändringar i det nuvarande kommunika-

tionssystemet (jfr avsnitt 2.6). I geografiskt hänseen-

de framträder således utbyggnaden av kollektivnätet i

storstadsregionerna med tunnelbanan i Stockholm som mest

utmärkande exempel. Generellt kan sägas att kollektiv-

trafikandelen ökar med tätortsstorleken. Däremot minskar

bil- och GCM-andelen med ökande tätortsstorlek (jfr Asp-

Lundin 1980).

Möjligheterna att resa kollektivt varierar inte en-
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Figur :3J5 Exempel på resgenerering som följd av upp-
'splittring av tidigare aktiviteter i eller
i närheten av hemmet.

bart vad gäller inomregionala resor utan gäller även i

hög grad resor från och till olika regioner i landet.

Som exempel härpå kan nämnas en utredning som gjorts av

Norrbottendelegationen angående personkontaktkostnadernas

regionala variationer. Studien visar att såväl kostna-

der som tidsåtgång är avsevärt större för att genomföra

ett antaget resprogram för företag belägna i de nord-

ligaste länen än i t ex Stockholmsområdet (Företagens

kontaktmöjligheter 1978).
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Användningen av kollektiva färdmedel beror dock även på

bl a olika individers preferenser och hur mycket tid som

står till förfogande. De restriktioner som tiden sätter

är en viktig aspekt att beakta vid studier av individers

handlingsutrymme (jfr Hägerstrand 1970, Lenntorp 1976,

Mårtensson 1979, Carlstein 1980). Således kan den totala

ärendetiden för t ex kvalificerad service som läkarvård

variera avsevärt för bosatta i olika delar av vårt land

om endast kollektiva färdmedel står till förfogande; exem-

pelvis behövs en hel dag i Lycksele mot maximalt sex tim-

mar i Hässleholm och sju timmar i Örebro. För bilister är

dessa regionala variationer små (Mårtensson 1974).

Gentemot kollektivresenären har bilisten,även i orter med

omkring 100 000 invånare, i regel kortare restid. Dessutom

har bilisten större flexibilitet (jfr Lenntorp 1974). Här

observeras dock att då bilen används till arbetsresa är den

i allmänhet bunden vid förarens arbetsplats hela dagen, vil-

ket medför att den är obrukbar för övriga hushållsmedlemmar.

Övriga medlemmars rörlighet över längre avstånd begränsas

således till vad kollektivtrafiken erbjuder under dagtid,

dvs i allmänhet den tid då affärer och institutioner håller

öppet (jfr Hägerstrand 1972). Det framstår således som vik-

tigt att framhålla att olika färdmedels för- och nackdelar

kan uppvisa en annan bild om faktorer såsom rättvise- och

miljöaspekter, trafiksäkerhet och energiförbrukning beaktas

än enbart restiderna (jfr Lenntorp 1974). I föreliggande

studie betonas betydelsen av att utforma kommunikationsstruk-

turen så att olika människors resbehov kan tillgodoses obe-

roende av bostädernas lokalisering.

3.5 Sammanfattning och slutsatser

Flera faktorer avgör möjligheterna att kunna använda den

nuvarande kommunikationsstrukturen. Till dessa hör be-

folkningens ålderssammansättning, tillgången till bil

och kollektivnätets utformning, vilka behandlas här. Någ-

ra resultat av ovanstående genomgang är:
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- att i storstadslänen är en stor andel av befolkningen

i förvärvsarbetande åldrar, dvs inom åldersgruppen

20-64 år,

- att i storstadslänen och skogslänen, med undantag av

Västerbottens och Norrbottens län, är en liten andel

av befolkningen under 20 år,

- att Kalmar, Kristianstads, Värmlands, Kopparbergs,

Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands län har en

hög andel (mer än 17 %) pensionärer,

- att tillgången till bil varierar med hänsyn till be-

folkningens ålderssammansättning; äldre människor (äld-

re än 65 år) har i mindre utsträckning än andra till-

gång till bil,

- att sammanboende i betydligt högre grad än ensamstå-

ende har tillgång till bil,

- att andelen ensamstående är relativt hög i Tl- och T2-

regionerna,

- att i Tl- och T2-regionerna bor en stor andel unga bil-

lösa medan i T5- och T6-regionerna bor relativt många

äldre människor som saknar bil,

- att personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelse-

hindrade i stort fördelas likartat på de olika

T-regionerna,

- att för personer med nedsatt rörelseförmåga eller

rörelsehindrade ökar bilen i betydelse för människor

bosatta i regioner med glesare bebyggelse, dvs regio-

nerna T5 och T6,

- att kollektivtrafikandelen ökar med ökande tätorts-

storlek, medan GCM-andelen minskar med tätortsstor-

leken.
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Resultaten ovan markerar betydelsen av att vid utform-

ningen av trafiksystemet ta hänsyn till såväl olika män-

niskors förutsättningar att använda kommunikationsnätet

som olikheterna i geografiskt hänseende vad gäller möjlig-

heterna att använda kommunikationsnätet. Äldre människor

- ofta bosatta i glesbygd - kan således väntas ställa and-

ra krav på transportnätets uppbyggnad än unga; ofta bo-

satta i stadsbygd. Personer med nedsatt rörelseförmâga

och rörelsehindrade kräver ofta speciella transportlös-

ningar. Unga friska människor a andra sidan har lätt att

t ex förflytta sig till fots och med cykel.

Olikheter i näringslivsstruktur, social situation, resvanor

och transportbehov i stads- och glesbygd är andra faktorer

som bestämmer utformningenav en önskvärd kommunikations-

struktur. Det är således viktigt att trafikmiljön ut-

formas så att hänsyn tas till de speciella betingelser

som gäller inomcüjjuiregioner och i olika delar av landet.

I nästa kapitel görs en ansats att forma alternativa

transportmönster under ovan nämnda hänsynstaganden. Dess-

utom beräknas energiförbrukningen för att tillgodose trans-

portkraven i de olika alternativen.
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4 ALTERNATIVA TRANSPORTMÖNSTER OCH ENERGIFÖRBRUKNING

4.l Inledning

I föregående kapitel belystes hur möjligheterna att an-

vända den nuvarande kommunikationsstrukturen varierar så-

väl mellan olika människor som i geografiskt hänseende.

I detta kapitel behandlas transportmönster som även kan

bygga på åtminstone delvis andra förutsättningar än vad

som redovisats tidigare. Tidsperspektivet är främst in-

riktat mot tänkbara transportmönster under de närmaste 10

åren, dvs 1980-talet.

4.2 Ansatser

 

Avgörande för transportbehovet och därmed energiförbruk-

ningen är bebyggelsestrukturens utformning. En viktig

målsättning med forskning kring bebyggelsestrukturen är

att finna de viktigaste lokaliseringsfaktorerna och bestäm-

ma deras orsakssamband. Härigenom blir det möjligt att för-

klara på vilket sätt t ex ett urbaniserat område utvecklas

vid förändringar och att förutse den troliga effekten av

olika planeringsåtgärder. Som framgått av tidigare avsnitt

är det emellertid en rad faktorer och samband som bestäm-

mer lokaliseringsbilden. Ett sätt att kringgå dessa svå-

righeter för att kunna analysera och förstå hur olika fak-

torer påverkar varandra kan vara att använda någon simule-

ringsmodell.

Uppbyggnaden av en modell möter dock stora problem. Varje

modell baseras på någon teori och antaganden som avgör den

förutsägande styrkan hos modellen. En modell som bygger

på starka antaganden, men utan teoretisk förankring, kan

således återge verkligheten i ett eller annat fall. Utan

bakomliggande teori är det dock svårt att förklara varför

just de valda ekvationerna är de rätta eller har förmågan

att återge verkligheten i andra fall eller i framtiden.

En annan svårighet är att användningen av även enkla mate-
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l)
matiska modeller kräver omfattande beräkningar. Samtidigt

observeras att dessa modeller är statiska genom att bl a

fördelningen av verksamheter simuleras fram vid en särskild

tidpunkt. Ett områdes rumsliga struktur beror dock även

på tidigare utveckling och på dagens utveckling. Dessa in-

vändningar ställer frågan om det är fruktbart att söka fånga

in verkligheten med matematiska modeller. Den väsentligas-

te ansatsen i föreliggande kapitel grundas på bedömningen

att den mest framkomliga vägen är att använda beskrivnings-

modeller, vilka även kan inkludera matematiska beräkningar.

 

4.3 Beräkning av resavstånd

För att åstadkomma en bebyggelsestruktur, som begränsar

energiförbrukningen för transporter, kan en mängd utfall

tänkas. Bilden blir synnerligen komplicerad om ambitio-

nen är att minimera transportarbetet för samtliga ärende-

typer såsom arbets-, service- och fritidsresor. Det är

således nödvändigt att på något sätt förenkla den kompli-

cerade verkligheten och ett modellresonemang framstår som

naturligt.

I figur 4.1 Visas några enkla exempel på hur resavståndet

ändras vid olika lokaliseringar av arbetsställen och bostä-

der. Om arbetsställena lokaliseras på samma plats och bo-

städerna är utspridda, som i figur 4.la, blir avståndet

till arbetet i genomsnitt 0,97. Om arbetsställen liksom

bostäder är fördelade som i figur 4.lb, kan avståndet va-

riera från 0 till 1,79 beroende på överensstämmelse mellan

lokaliseringsbilderna. Om bostäder och arbetsställen lo-

kaliseras oberoende av varandra blir det genomsnittliga av-

ståndet 1,27. Är arbetsställen respektive bostäder lokali-

 

l)Jfr t ex den s k Lowry-nodellen sonlbaseras på det funktionella
sambandet mellan bassysselsättning,servicesysselsättning och
bofast befolkning (jfr Development of a model of urban spatial
strmxmreLrwIhinnêänceeüñ.SUnmtmxs aüiedkanbkmthiemd
L March (1975)).
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serade som i figur 4.lc blir resavståndet 2,83.

Den totala överensstämmelsen mellan arbetSplatser och

bostäder, såsom kan tänkas i exemplet 4.lb, är givetvis

från res- och energisynpunkt den bästa transportlösning-

en. Denna överensstämmelse var också vanlig innan bl a

stordrift och nya transportmedel flyttat lokala aktivite-

ter till ofta perifert belägna platser.

Den uppsplittring som skett av arbete och boende, liksom

andra aktiviteter, kräver en allt större transportinsats.

Som behandlats i kapitel 2 synes dock möjligheterna begrän-

sade att ändra den nuvarande bebyggelsestrukturen. Desto

viktigare är att med hjälp av flexibla transportmedel fin-

na från energisynpunkt gynnsamma transportlösningar.

I närmast följande avsnitt diskuteras dock några möjlig-

heter att ändra den nuvarande bebyggelsestrukturen.

4.4 Förändringar av bebyggelsestrukturen

 

Bebyggelsestrukturens utformning påverkas av en rad fak-

torer. Olika verksamheters ytanspråk, bostadsönskemål,

kommunikationsnätets uppbyggnad och de ekonomiska vill-

koren är några viktiga faktorer. Utspridningen av boen-

det är en faktor som framträtt med särskild tydlighet

under 1970-talet och lett till stora inomregionala föränd-

ringar. Detta har bl a medfört att pendlingen ökat, vil-

ket i sin tur lett till ökad energiförbrukning vid arbets-

resor .

Med hänsyn till stabiliteteni.det nuvarande bebyggelse-

'mönstret sett i nationellt perspektiv (jfr kap 2) och

utvecklingen under 1970-talet framstår det som naturligt

att rikta intresset mot inomregionala förändringar. Allt

större bebyggelseytor har krävts, Figur 4.2 visar sche-

matiskt hur folkmängden i centralorten inom en kommun el-

ler region minskar som följd av att folk flyttar till

främst småhus i mindre tätorter inom samma region. Därmed

ökar den funktionella ytan. I figur 4.3 visas vidare hur
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den bebyggda ytan successivt växer kring centralorten och

kringliggande tätorter och hur denna bebyggelsespridning

medför en alltmer omfattande pendling.

tl

t2

folkmängd
| central -

orten

folkmängd i
små tätorter

>øø

 

 

0
00

avstånd

 

Centrol crt

Figur 4.2 Utökad funktionell yta som följd av utflytt-
ning genom ökad småhusproduktion. -
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Figur 4.3 Bebyggelsespridning kring centralort och
kringliggande tätorter samt pendling vid
olika tidpunkter.

 

Källa: S Lorentzon: Ortsstruktur, arbetsresor och ener-

giförbrukning. Göteborg 1979.
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Styrkan i bebyggelsespridningen är bl a beroende av närings-

livs- och befolkningsutvecklingen, dvs utspridningen ten-

derar att öka med ökad expansionstakt. Figur 4.4 visar

förenklat hur folk flyttar från centralorten till kring-

liggande områden under antaganden om expansion, stagnation

eller tillbakagång av näringslivs- och befolkningsutveck-

lingen. I figuren bortses från förskjutningar i tiden som

på kort sikt kan innebära att ett ackumulerat behov först

effektiveras under t ex ett stagnations- i stället för ex-

pansionsskede (jfr bebyggelsespridningen under 1970-talet

i relation till.l960-talet).

Stora förändringar av såväl näringslivs-och befolkningsut-

vecklingen har inträffat under det senaste decenniet. I

flera avseenden avviker såledesutvecklingen från den som

rådde på 1960-talet. Befolkningstillväxten har avtagit

liksom den ekonomiska tillväxten. Energikostnaderna har

kraftigt ökat. i bebyggelsehänseende har koncentration

ersatts med inomregional bebyggelsespridning (dekoncentra-

tion).

Vilka förhållanden kan då väntas prägla 1980-talet?

Det synes sannolikt att flertalet orter/regioner

i landet kommer att kännetecknas av stagnation och/

eller tillbakagång. Detta innebär att relativt små

bebyggelseförändringar kan väntas (jfr figurerna

4.4b och 4.4c). Snarare torde utvecklingen känneteck-

nas av korrigeringar av den nuvarande bebyggelsestruk-

turen. Detta utesluter dock inte möjligheten att vissa

orter/regioner i landet kan få stora svårigheter att

hävda sig i konkurrensen om arbetstillfällen. Särskilda

varningstecken torde vara befogade vad gäller perifert

belägna orter med ensidigt näringsliv (jfr avsnitt 2.2).

Bland de möjligheter som finns att ändra bebyggelseutform-
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Figur 4.4 Flyttning från centralorten till kringliggande
områden under antagande om expansion (figur 4.2;a)
stagnation (figur 4.2.b) och tillbakagång (figur
4.2.0) av näringslivs- och befolkningsutveckling.



ningen märks den från res- och energisynpunkt viktiga rela-

tionen arbetsplats-bostad. En möjlighet är att flytta ar-

betsplatser dit folk bor, en annan att flytta bostäder till

eller i närheten av arbetsplatser. Båda dessa åtgärder

tar lång tid att genomföra. Några mer påtagliga föränd-

ringar av detta slag, som t ex kan ändra den nuvarande

ortsstrukturen är inte sannolika. I anslutning till den

nuvarande bebyggelseutformningen synes dock vissa möjlig-

heter finnas att successivt - genom främst förtätning -

åstadkomma en från ressynpunkt mindre energikrävande be-

byggelsestruktur.

Transportbilden kompliceras dock av flera förhållanden.

Även om antalet arbetstillfällen och bostäder överens-

stämmer i en ort eller snävare avgränsad region är det

således viktigt att också de boendes yrken är anpassade

till arbetsgivarnas krav- Utvecklingen mot allt fler hus-

håll med mer än en förvärvsarbetande ställer stora krav

på ett differentierat utbud av arbetstillfällen. På mot-

svarande sätt krävs att bostäderna, avseende hUStyp, lä-

genhetsstorlek etc, överensstämmer med människors bostads-

önskemål.

Den bristande överensstämmelsen kompenseras ofta genom

resor, delvis även genom omflyttning. I en situation med

en under 1980-talet nästan låst bebyggelsestruktur fram-

står det som naturligt att - vid diskussion om alternativa

transportmönster - rikta intresset mot hur olika transport-

sätt kan underlätta möjligheterna att förflytta sig. Det

bör dock betonas att om en ökad integration av äldre, barn

och handikappade i samhälls- och arbetsliv sätts som främsta

mål torde den väsentligaste planeringssatsen vara att åstad-

komma närhet mellan t ex arbetsplatser och bostäder.
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4.5 Olika transportsätt

4 5-1 §å§94-925§l-99§_§EêEE§E§EEÅES

Det från energisynpunkt bästa transportsättet är att gå

och cykla. Detta förutsätter - förutom friska människor -

relativt korta avstånd mellan arbetsplatser, bostäder,

serviceanläggningar m m. Vad gäller arbetsresor tyder stu-

dier på att orter med 5 000 - 50 000 invånare - från ener-

gisynpunkt - är mest fördelaktiga (jfr Lorentzon 1979).

Inom dessa orter kan således människors bostadsönskemål

vanligen uppfyllas nära arbetsplatserna, dvs inom gång-

och cykelavstånd. Även om topografi och klimat i många

fall begränsar möjligheterna att gå och cykla framstår det

som synnerligen angeläget att skapa trafikmiljöer som un-

derlättar framkomligheten till fots och med cykel. I

norra Sverige är även sparkstöttingen ett bra transport-

sätt.

4.5.2 Kollektivtrafik

Användningen av kollektiva färdmedel är idag främst en

storstadsföreteelse. Detta skall givetvis ses mot bak-

grund av såväl bebyggelsetäthet som kommunikationsstruk-

tur (jfr avsnitt 2.6). Samtidigt observeras att GCM-an-

delen är låg i storstäderna, Vilket är ofördelaktigt från

energisynpunkt.

Därmed.framträder dilemmat med svårigheterna att kombinera

hög andel kollektivresenärer med hög andel GCM-trafikanter.

I storstadsområdena är avstånden mellan t ex arbetsplatser

och bostäder i många fall alltför långa för att det ska

vara möjligt att gå eller cykla till arbetet. I mindre

tätbefolkade områden är å andra sidan befolkningsunder-

laget ofta för litet för att kunna bära en, åtminstone

traditionell, kollektivtrafik. I såväl storstads- som

mindre tätbefolkade områden återstår således bilen som

det mest konkurrenskraftiga transportmedlet.
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4.5.3 Bilism

De flesta människor har tillgång till bil. Således har

90 % av samboende familjer tillgång till bil, medan mot-

svarande andel för ensamstående är 50 % (Asp-Lundin 1980).

Dessa höga andelar har flera förklaringar. Bilinnehav

sågs länge i allmänhet som något positivt. Stora investe-

ringar gjordes i_vägar och trafikanläggningar för att un-

derlätta bilismens expansion.

Under senare år har den tidigare (fram till 1960-talet)

allmänna positiva uppfattningen om bilismen förändrats.

Med bilexpansionen har följt miljöproblem och för många

människor utgör trafiklederna barriärer. Attitydföränd-

ringen indikerar att bilens attraktionskraft minskat,vil-

ket gör det svårare att hos allmänheten få gehör för yt-

terligare investeringar som främjar bilismens expansion.

4-5 4 Eêäêääêêêåä

Svårigheterna i stora delar av landet att få underlag till

kollektiva trafiklösningar aktualiserar studier av möjlig-

heterna att finna alternativa transportkombinationer. En

ansats i denna riktning är studierna kring paratransit-

transporter initierade av VTIl).

Olika former av halv-kollektiva transporter utförs dock

och frågan är om inte mellanformer och kombinationer av

nuvarande transportmedel är mer anpassade att möta fram-

tidens transportkrav än nuvarande ofta stela transport-

system. I nästa avsnitt görs en ansats att söka bedöma

förutsättningarna att forma olika transportmönster.

4.6 Framtidsansats

 

Genomgången i kapitel 2 visar att utrymmet för förändringar

i bebyggelsestrukturen, som består av byggnader, vägar och

andra fysiska beläggningar, är begränsat. Även andra fak-

 

1 För en översikt av befintlig litteratur ontparatransit-transporter

hänvisas till B Kihlman (1980). Detta arbete kommer att följas upp
av studier hur kollektivtrafiken (trafikutbudet) förändrats sedan
1950 i några valda kommuner.
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torer än de gränser som sätts av den nuvarande "stocken"

(jfr kapitel 2) påverkar dock den framtida transportsitua-

tionen. Således är utvecklingen av hushållsinkomsterna

och drivmedelspriserna avgörande för det framtida person-

resavståndet. Utredningar som presenterats år 1980, såsom

industriverkets utredning om "Energi på 1980-talet", lång-T

tidsutredningens bedömning av transportutvecklingen och

transportrådets prognos för transportsektorn, antyder dock

små förändringar av de förhållanden som bildar ramar för

möjliga förändringar av rörligheten i samhället.

Följaktligen är det knappast möjligt att förändra grund-

dragen i bebyggelsmönstret på kort (upp mot fem år) eller

på medellång (upp mot omkring 15 år) sikt. Den nu befint-

liga tätortsstrukturen är t ex i mångt och mycket en följd

av järnvägsnätets utbyggnad. Samtidigt kan konstateras

att korta perioder med intensivt nybyggande kan omforma

bebyggelsen. Exempel härpå är bostads- och Vägbyggandet

under 1960-talet och början av l970-talet. Det är dock

osannolikt att så stora förändringar kan skapas under så

kort tidsperiod i framtidenl).

I transportrådets prognos anges, vad gäller resor med person-

bil, en ökning av antalet personkilometer från 65 miljarder

år 1980 till 68 miljarder år 1990, dvs en tillväxt med 5

procentz). Detta grundas bl a på att bilbeståndet väntas

öka från nuvarande 2,9 till närmare 3,1 miljoner fordon i

trafik år l990 främst som följd av att fler pensionärer kom-

mer att ha bil. En reservation görs dock för att utveck-

lingen kan komma att störas av både försörjningskriser och

prishöjningar.

 

l)LenntozpB och T Wiklund: Grepp på bilismen - outprognoser och fram-

tidsplanering inom.transportsektorn. En delrapport från projektet
"Prognoser och politisk framtidsplanering" Sekretariatet för franmids-

studier. StDCkhOlHIl980.

Transportrådet. Transportsektorn. Redovisning av aktuell situation
och prognos för tiden franxtill år 1990. TPR 1980:3.

2)
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Ett ökat resbehov på landsbygden är främsta skälet bakom

en antagen ökning av busstrafiken. Möjligheterna synes

goda att genom omstruktureringar avsevärt öka landsbygds-

trafiken. Ett hjälpmedel att skapa en mer effektiv trafik

är därvid den nya länsorganisationen för kollektivtrafiken.

Busstrafiken bedöms uppgå till 10,0 miljarder personkilo-

meter år 1990. I förhållande till nuläget innebär detta

en ökning med 2,9 miljarder personkilometer eller 40 pro-

cent.

Lågprissatsningar och vissa förbättringar av utbudet med-

för att den mellanregionala järnyägstrafiken väntas öka

under början av 1980-talet. I kombination med utbyggnaden

av pendeltågssystemen i Göteborgs- och Malmöregionerna och

en fortsatt expansion i Stockholmsområdet beräknas detta

medföra en ökning av transportarbetet från 6,6 miljarder

personkilometer år 1980 till 8,0 miljarder år 1990, dvs

en förändring med 25 procent.

För flyget förutses en fortsatt tillväxt men i lägre takt.

År 1990 beräknas transportarbetet till 2,0 miljarder per-

sonkilometer. I relation till år 1980 innebär detta en ök-

ning med drygt 40 procent eller i absoluta tal 0,6 miljar-

der personkilometer.

Beräkningar av det totala inrikes persontransportarbetet

ger vid handen att detta skulle öka med 9 miljarder per-

sonkilometer eller 10 procent - från 87 till 96 miljarder

personkilometer - under perioden 1980-1990. I förhållan-

de till utvecklingen under l970-talet är detta en avsevärt

lägre ökningstakt eftersom tillväxten då uppgick till 25

procent. Kollektivtrafiken bedöms få en ökad andel av

transportarbetet.

I det framtida perspektivet observeras vidare att utveck-
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lingen av ny teknik vad gäller såväl behandling som över-

föring av information kan medföra förändringar i transport-

systemet (se separat bilaga).

4.7 Alternativa transportmönster

4 7-1 EBlâêEåES

Föregående avsnitt visar det begränsade utrymme som finns

att ändra nuvarande bebyggelse- och resstruktur. I det-

ta avsnitt bortses dock inte från att framtida resmönster

kan förändras mer än vad nuvarande fysiska struktur indi-

kerar. Således kan den nya kommunikationstekniken med-

föra andra lokaliseringsförutsättningar, vilka kan leda

till avsevärt ändrade resbehov (se separat bilaga). Det

är därför naturligt att som ett alternativ behandla fram-

tida transportmönster som beaktar möjligheten av relativt

stora förändringar i innehållet av den nuvarande fysiska

strukturen. Som dess motsats skisseras en utvecklingdmed

små förändringar, dvs i enlighet med ovan nämnda utveck-

lingslinjer. Till dessa alternativ fogas även ett mel-

lanalternativ, somsöker kombinera olika utvecklingsför-

lopp.

Innan dessa alternativ behandlas finns dock skäl att upp-

märksamma människorna som ska använda transportsystemen.

Tillgängligt material tyder t ex på att folkökningen kom-

mer att bli svag under de närmaste åren. Folkmängden

förväntas minska i början av 90-talet och fram till sekel-

skiftet (SCB: Information i prognosfrågor 1980:4)- Denna

minskning förorsakas främst av att fruktsamheten ligger

under nivån för reproduktion av befolkningen. Detta vän-

tas ske redan under l980-talet men förutses då uppvägas

av ett visst invandringsöverskott. Befolkningen väntas

bli äldre, vilket framgår av tabell 4;1.
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Tabell 4.1 Antal personer (i.tusental) i åldersgrupperna
10-14 år, 15-39 år, 40-64 år, 65-79 år och
80 år och äldre, åren 1980, 1985 och 1990.

  

 

 

  

 

 

Folkmängd (i tusental)

Åldersklass 3980 1985 1990

abs % abs % abs %

0-14 1 615 19,4 1 540 18,4 1 497 17,8

15-39 2 994 36,0 2 973 35,5 2 880 34,3

40-64 2 346 28,2 2 432 29,0 2 555 30,4

65-79 1 097 13,2 1 128 13,5 1 126 13,4

80- 263 3,2 303 3,6 342. 4,1

Totalt 8 315 100 8 375 100 8 399 100

 

 

 

 

Källa: SCB. Bearbetning av Information i prognosfrågor
1980:6.

Kännetecknande är att den yngsta åldersgruppen (0-14 år)

väntas minska, medan antalet personer som är 80 år eller

äldre beräknas öka. Denna förändring påverkar resbehovet.

Fler människor-äldre än 80 år indikerar en ökning av an-

talet personer som t ex har svårt att använda traditio-

nella kollektiva färdmedel. Således är andelen personer

med rörelsehinder, dvs svårare former av förflyttnings-

handikapp, omkring 30 % av åldersgruppen 80-84 år.

Vidgas begreppet till att omfatta personer med smärre el-

ler gravare förflyttningshandikapp ( kan ej springa en

kortare sträcka) ökar andelen till mer än 80 %. Sätts

gränsen vid personer som inte kan stiga på en buss obe-

hindrat kan omkring hälften av andelen personeri ålders-

gruppen 80-84 år sägas ha svårt att använda traditionel-

la kollektiva färdmedel (jfr B Vilhelmson 1981).

Tabell 4.1 visar även att åldersgruppen 40-64 år ökar,

dvs personer i s k förvärvsarbetande åldrar. Även om

åldersgruppen 15-39 år, som rymmer många förvärvsarbetan-

de, väntas minska kan en ökning förutses av antalet per-

soner i förvärvsarbetande ålder. Dessa ställer speciella

transportkrav. Hur dessa krav formas beror bl a på ar-

betslivets organisation.
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När avvägning skall göras mellan olika människors intres-

sen framträder således en mycket komplex bild. Är målsätt-

ningen att kunna tillgodose olika yrkeskrav berörs främst

friska lättrörliga människor i aktiv ålder, vilket gör det

möjligt att åtminstone delvis lösa obalansproblemen mel-

lan bl a arbete och boende med hjälp av olika trafiksystem.

Sätts i stället som främsta mål att integrera äldre, barn

och handikappade i samhälls- och arbetsliv torde den väsent-

ligaste planeringsinsatsen vara att åstadkomma närhet mel-

lan bostäder och olika verksamheter. Som nämnts låser den

nuvarande stocken större förändringar av bebyggelsestruktu-

ren åtminstone de närmaste åren. Väljs som studieområde

främst utvecklingen under 1980-talet är det därför natur-

ligt att rikta det huvudsakliga intresset mot olika färd-

medels möjligheter att korrigera obalansproblemen. Tänk-

bara långsiktiga förändringarbehandlas närmare i följande

kapitel.

Även om ansatsen här främst begränsas till olika färdmedels

'möjligheter att forma olika transportmönster kvarstår di-

lemmat med Vilken kravnivå som kan anses vara rimlig att

tillgodose. Därvid bör inte bortses från möjligheterna

att genom t ex anpassningsåtgärder i omgivningen dämpa

vissa krav. Således kan förflyttningshandikappades si-

tuation förbättras genom tekniska men kanske framförallt

sociala förändringar såsom ökat ansvarstagande och hjälp-

samhet från friska människor (jfr B Wilhelmson 1981).

Som utgångspunkt för den följande behandlingen av olika

transportmönster ligger således hänsynstagande till de

svårigheter som många människor har att använda - åtmin-

stone delar av - nuvarande transportsystem. Diskussionen

förs dock inte utifrån några fastlåsta sifferuppgifter

utan ambitionsnivån behandlas i respektive fall. Figur 4.5

illustrerar hur ambitionsnivån för olika transportsystem

kan höjas eller sänkas och därmed leda till mer eller

mindre bra transportlösningar för personer med olika pres-

tationsförmåga.
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_'- Prcstn-tionsförmåga

Figur 4.5 Sambandet mellan hur antalet människor med
olika prestationsförmåga varierar med hänsyn
till ambitionsnivån på trafiksystemens ut-
formning (efter bearbetning av B Vilhelmson
1981). v
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En utveckling enligt tidigare och nuvarande riktlinjer ger

ett samhälle med lite mer av det vi redan har. Trafikmäng-

den ökar; starka trafikrelationer stärks. Användningen av

befintlig fordonspark bildar naturlig utgångspunkt vid dis-

kussion av alternativa transportlösningar. Bilens starka

ställning består. Men här kan givetvis tänkas förskjutning-

ar i de olika transportmedlens andelar av utfört transport-

arbete. I tabell 4.2 görs en sammanställning av transport-

rådets beräkningar med angivande av andelsmässiga förskjut-

ningar av transportsätten under perioden 1980-1990.

Tabell 4.2 visar att en viss ökning förutses för samtliga

färdsätt. Vad gäller andelar av totalt persontransport-

arbete märks en väntad nedgång för bilar med ökade andelar

för buss, järnväg och leg.
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Tabell 4.2 Persontransportarbetet fördelat på färdsätt
perioden 1980-1990.

  

   

 

Färdsätt . ' År 1980 . I År 1990 Andels-'
Miljarder Andel Miljarder .Andel forandring %
personkm % personkm. % 4_ 1990-1980

Personbil 65,0 78,6 68,0 74,9 -3,7

Buss 7,1 8,6 10,0 11,0 +2,4

Spårväg/T-bana 1,5 1,8 1,6 1,8 *0

Järnväg 6,6 8,0 8,0 8,8 +0,8

Flyg 1,4 1,7 2,0 2,2 +0,5

Övrigt 1,1 1,3 1,2 1,3 io

S u Hlñla. .82,7 100,0 90,8 100,0

Gång/cykel . 4,7 5,2 +0,5

T 0 t a 1 t 87,4 96,0

 

Källa: Bearbetning av Transportrådet. Transportsektorn. Redovisning
av aktuell situation och prognos för tiden fram.ti11 år 1990.
TPR 1980:3.

Beräkningarna ovan antyder således en viss ökning av per-

sontransportarbetet och vissa förskjutningar mellan färd-

sätten under 1980-talet (jfr avsnitt 4.6). Den i tabell

4.2 angivna ökningen av busstrafiken beror främst på till-

växten av landsbygdstrafiken. Bostadsbyggande och lokala

trafikreglerande åtgärder i syfte att minska biltrafiken

kan bidraga till en ökning av busstrafiken inom tätorterna.

Den andelsmässiga förstärkningen av järnvägstrafiken grun-

das på att såväl den inter- som inomregionala trafiken be-

döms öka. Även om bl a stigande bränslekostnader i konkur-

rens från järnvägens höghastighetståg kan störa utveckling-

en bedöms flyget fortsätta expandera.

Vad gäller gång- och cykeltrafiken talar det ökade cykel-

intresset, bl a som följd av ökade drivmedelspriser och

lokala trafiksaneringar, för ökad cykelanvändning. Under

lO-årsperioden 1980-1990 förutses således att persontrans-

portarbetet i gång- och cykeltrafik ökar med 10 %.
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4.7.3.l Inledning

Även om möjligheterna att förändra nuvarande bebyggelse-

och resstruktur är begränsade, åtminstone på kort sikt

(inom 10 år), behandlas här dels ett utvecklingsförlopp

med minskat resande, dels ett med avsevärt ökat resande.

4.7.3.2 Utveckling med minskat resande

Flera faktorer kan, även om tidshorisonten begränsas till

10 år, medverka till att resandet och därmed energiför-

brukningen för persontransporter minskas. Utvecklingen

av ny teknik för överföring och behandling av information

är en sådan faktor (se separat bilaga). Om mer arbete

kan utföras i eller i närheten av hemmet minskar arbets-

resandet samtidigt som behovet av fritidsresor kan minska.

Ändrad användning av befintliga lokaler - t ex skolor och

daghem - kan medverka till bättre anpassning mellan boen-

de och olika serviceanläggningar.

Storleken av dessa förändringar antas här medföra att

resandet minskar med 20 %. Om denna nedgång avser antalet

resor berörs främst arbets- och serviceresor, medan fri-

tidsresorna svarar för en större del av transportarbetet.

Enligt resvaneundersökningen 1978 (RVU -78) står arbets-

resorna för 37 %, serviceresorna för 34 % och fritids-

resorna för 29 % av antalet resor (jfr Asp-Lundin 1980).

Färre resor innebär främst minskat bilresande. Detta

gäller samtliga ärendetyper och alla T-regioner förutom

serviceresor i Tl-och T3-regionerna. Som vidare fram-

går av figur 4.6 avviker dock Tl (Stockholm) i fråga om

färdmedelsfördelning genom en relativt låg andel bilrese-

närer liksom låg andel CCM-resande (gång, cykel, moped,

mc). Däremot kan avläsas en förhållandevis hög andel re-
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ledes större delen härav komma att drabba bilresandet, me-

dan andelsmässiga förstärkningar torde ske av såväl kol-

lektivtrafiken som GCM-andelen.

Nedgång i resandet och omfördelning mot mer energisnåla

färdmedel kan medföra avsevärda besparingar i energiåt-

gång. Med ovanstående antaganden och år 1980 som utgångs-

punkt torde besparingar på omkring 30 % kunna uppnås in-

om de närmaste l0 åren. Realismen i en sådan utveckling

kan belysas av bränsleförbrukningen inom samfärdselsektorn

under senare år. År 1978 kulminerade konsumtionen och om-

fattade en energimängd motsvarande 81,3 TWh. År 1981 hade

denna förbrukning minskat till omkring 72 TWh, dvs med mer

än 11 % mellan 1978 och 1981 (jfr Energisparkommittên, PM

1981-12-14). Som belägg för en sannolik utveckling mot en

minskad energiförbrukning inom samfärdselsektorn kan bl a

anges lågprissatsningar på tåg och flyg, höjda bensinpriser

och mindre konsumtionsutrymme för den enskilde.

En nedgång i resandet med 20 % torde dock kräva flera åt-

gärder; bl a i form av organisationsförändringar och in-

vesteringar. Ökad integration mellan arbetsuppgifter och

boende kan således kräva en annan organisation av arbetets

uppläggning. Ökad hemvård i stället för satsningar på in-

stitutionsvård kan t ex vara ett sätt att minska resbe-

hovet såväl vad gäller arbets- som besöksresor. Bättre

anpassning mellan resutbud och resefterfrågan vad gäller

såväl olika tider på dygnet som resmål innebär bättre ka-

pacitetsutnyttjande, vilket kan medverka till minskad

energiförbrukning.

Investeringar i närmiljön såsom bortröjande av störande

och ofta hindrande trafikleder kan öka trivseln i bostads-
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miljön. På motsvarande sätt är det viktigt att förbättra

möjligheterna att kunna gå och cykla. Betydande investe-

ringar i gång- och cykelstråk är därför nödvändiga. I

bebyggelseplaneringen bör också observeras möjligheterna

att närlokalisera arbetSplatser, bostäder och servicean-

läggningar. Likaså är det viktigt att investeringar i

ny fordonspark - vad gäller såväl enskilda som kollektiva

färdmedel - anpassas till resbehovet för att därmed ned-

bringa energiförbrukningen.

4.7.3.3 Utveckling med ökat resande

I motsats till föregående avsnitt antas här resandet öka

med 20 %. Att stora förändringar kan ske på kort sikt

belyses av utvecklingen under vissa perioder av 1970-

talet. Således kan - vad gäller förbrukningen av motor-

bensin - avläsas variationer från 34,2 TWh år 1974 (året'

efter den s k oljekrisen) till 43,l TWh år 1978, dvs en

skillnad på 26 % (Energisparkommittên, PM 1981-06-10).

En ökning av resandet torde främst medföra en ökad bil-

användning, vilket innebär en förlängning av utveckling-

en under efterkrigstiden. Fortsatt spridning av boendet,

större arbetsplatser, större serviceanläggningar för så-

väl tjänste- som varuproduktion och mer perifert belägna

fritidshus är några faktorer som kan bidraga till ökat

resande och större energikonsumtion. Denna utveckling

förutsätter en kraftig expansion av näringsliv och be-

folkning, vilket idag verkar mindre sannolikt men som

ändå bör beaktas som ett tänkbart utvecklingsförlOpp.

Kopplat till denna utveckling är ökade investeringar i

framför allt vägar och bilar men även 1 fordon för kollek-

tivtrafik. Existerande transportrelationer torde för-

stärkas. Detta torde i synnerhet gälla de som redan är

starka, dvs främst trafikströmmarna inom och till och

från storstadsregionerna. För att därvid undvika trafik-

stockningar är det nödvändigt att investera i större tra-

fikleder i dessa områden.
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Betydelsen av dessa förändringar för energiförbrukningen

beror i hög grad på bebyggelseutformningen. Även om t ex

bostäderna lokaliseras allt längre från arbetsplatserna

kan det ökade resbehovet - från energisynpunkt - åtminstone

delvis neutraliseras om byggandet innebär en förtätning av

tidigare bebyggelse. Detta kan innebära att underlag skapas

för satsningar på mer regelbunden kollektivtrafik, vilket

kan verka återhållande på energiförbrukningen.

Ökad separering av olika verksamheter innebär dock stora

svårigheter att med hjälp av kollektiva färdmedel tillgodo-

se olika reskrav. Den privata bilen är i denna situation i

många fall överlägsen som tranSportmedel. En förväntad ök-

ning av biltransporterna kan dock ur energisynvinkel i vis-

sa fall balanseras av dels ökad beläggning genom samåkning,

dels genom energisnålare bilar. Även om denna utveckling tas

för given innebär ökade resavstånd en belastning på energi-

budgeten. Ett ökat resande med 20 % torde således medföra en

ökning av energiförbrukningen med 10 %.

4-7 4 * uellêaêläeäaafiy

Med hänsyn till kanske främst en trolig nedgång i konsum-

tionsutrymmet för den enskilde framstår en utveckling mot

minskad energiförbrukning inom samfärdselsektorn som san-

nolik. En nedgång med ungefär 1 % per år, dvs med närmare

10 % under 1980-talet, framstår som en realistisk utveck-

ling. I absoluta tal innebär detta - vad gäller motorben-

sin - att energikonsumtionen minskar med 500 000 m3; från

4,75 miljoner m3 till ca 4,25 miljoner m3 år 1990.

En nedgång av förbrukningen med 10 % innebär en blygsam för-

ändring samtidigt som den i förhållande till tidigare lång-

siktiga utvecklingsförloPp innebär en brytning. Som nämnts

kulminerade förbrukningen av drivmedel år 1978 för att där-

efter minska. Beräkningar gjorda av Statens industri-

verk (SIND) anger att bensinförbrukningen kan väntas

minska med 12 % under perioden 1980-1990. För person-
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bilsdrivmedel totalt väntas nedgången dock stanna vid

0,4 %, eftersom främst diesel men även metanol väntas

ersätta en del av bensinförbrukningen. Samtidigt förut-

ser SIND att energianvändningen inom hela transportsek-

torn, genom ökat resande med järnväg, spårväg, buss och

flyg, ökar med 0,7 % per år under 1980-talet (SIND 1980:17).

Avgörande för besparingar inom transportsektorn är utveck-

lingen av biltrafiken, vilket belyses av att personbilarna

svarar för drygt 60 % av de inrikes transporternas energi-

användning (Prop l980/81:90). Det bör beaktas att även en

i det närmaste oförändrad samhällsstruktur kan innebära

ett ändrat transportsystem. Således kan bättre framkomlig-

het, effektivare utnyttjande av befintliga fordon, ny for-

donsteknik och mindre fordon påverka energikonsumtionen.

För utvecklingen på längre sikt - kring sekelskiftet - ob-

serveras de ökade möjligheterna att genom bl a förnyelse

av fordonsparken minska energibehovet. Således kan, även

om transportarbetet ökar, energiförbrukningen vid person-

resor minska. Besparingar med 1/3 eller mer i förhållan-

de till nuläget framstår t ex som fullt genomförbara trots

ökning av persontransportarbetet med 1/4 (jfr Energi - till

vad och hur mycket?, 1981). Den i avsnitt 4.7.3 nämnda ned-

gången i bränsleförbrukningen med mer än 11 % under perioden

1978-1981 stärker uppfattningen att besparingsmöjligheterna

är stora inom transportsektorn.

På motsvarande sätt kan en utbyggd och förbättrad kollek-

tivtrafik liksom förbättrad framkomlighet, t ex genom re-

serverade körfält, särskilda bussleder och infartsparke-

ring i anslutning till kollektiva färdmedel, medverka till

ändrade transportmönster. Bättre utnyttjande av tele- och

postkommunikationer och införandet av ny teknik för över-

föring och behandling av information kan likaså medverka

till att spara energi. För att kunna minska energiför-

brukningen med 10 % under perioden 1980-1990 bör också be-

tonas möjligheterna att spara energi genom utbyggnad av

gång- och cykelvägar.
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4.8 Sammanfattning och slutsatser

I detta kapitel behandlas tänkbara transportmönster under

främst 1980-talet. Ansatsen i kapitlet grundas på bedöm-

ningen att den mest framkomliga vägen är att använda be-

skrivningsmodeller, vilka även kan inkludera matematiska

beräkningar. I de inledande avsnitten diskuteras några

möjligheter att ändra den nuvarande bebyggelsestrukturen,

varvid relationen arbetsplats-bostad ägnas särskilt intres-

se. Särskilt betonas betydelsen av korta avstånd mellan

arbetsplatser, bostäder och serviceanläggningar för att

öka möjligheterna att kunna gå och cykla, vilket från

energisynpunkt är det bästa transportsättet.

I den framtidsansats, som här tecknas och som utgör huvud-

delen av kapitlet, kan några karakteristiska utvecklings-

drag urskiljas. För det första sätter den nuvarande

"stocken" påtagliga gränser för tänkbara förändringar av

bebyggelsestrukturen och därmed rörligheten i samhället

under l980-talet. Samtidigt kan konstateras att korta

perioder med intensivt nybyggande kan omforma bebyggelsen.

Exempel härpå är bostads- och vägbyggandet under 1960-

talet och början av 1970-talet. Det är dock oSannolikt

att så stora förändringar kan ske under så kort tidsperiod

i framtiden. För det andra blir befolkningen äldre, vil-

ket påverkar resbehovet. Således indikerar t ex ökningen

av antalet människor äldre än 80 år en ökning av antalet

personer som har svårt att använda-traditionella kollek-

tiva färdmedel.

Vid behandlingen av alternativa transportmönster bortses

dock inte från möjligheten av relativt stora förändringar

i innehållet av den nuvarande strukturen. Således disku-

teras ett alternativ med avsevärt minskat och ett alterna-

tiv med kraftigt ökat resande. Dess motsats är en ut-

veckling med små förändringar. Som komplement härtill

diskuteras ett mellanalternativ som söker kombinera olika

utvecklingsförlOpp. Karakteristiska inslag i de olika
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utvecklingsbilderna är:

- att en utveckling enligt tidigare och nuvarande rikt-

linjer ger ett samhälle med lite mer av det vi redan

har. Trafikmängden ökar; starka trafikrelationer stärks.

En viss ökning av transportarbetet förutses för samtliga

färdsätt. Vad gäller andelar av totalt persontransport-

arbete märks en väntad nedgång för bilar men ökade an-

delar för buss, järnväg och flyg,

- atteaanedgång i.antalet resor enligt nuvarande ärende-

fördelning främst påverkar arbets- och serviceresor.

Färre resor innebär i synnerhet minskat bilresande.

Detta gäller samtliga ärendetyper och alla T-regioner

förutom serviceresor i Tl- och T3-regionerna,

- att genom bl a mer energisnåla färdmedel torde en an-

tagen nedgång i resandet med 20 % kunna medföra bespa-

ringar i energiåtgång med 30 % under perioden l980-l990,\

- att en ökning av resandet, grundat på längre avstånd

mellan arbetsplatser, bostäder och serviceanläggningar,

ökar bilens konkurrenskraft gentemot andra färdmedel.

Genom energisnålare bilar kan dock en antagen ökning

av resandet med 20 % väntas begränsa det ökade energi-

behovet till 10 %,

- att en utveckling som söker kombinera ovan nämnda ut-

vecklingsförloPp torde innebära en nedgång i energi-

förbrukningen för persontransporter med 10 % under 1980-

talet.

Ovan relaterade framtidsbilder avser den närmaste lO-års-

perioden. I nästa kapitel görs en ansats att också beak-

ta påverkansfaktorer på längre sikt.
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5 PÅVERKANSFAKTORER PÅ LÄNGRE SIKT

5.1 Inledning

 

I föregående kapitel gjordes en ansats att skissera några

alternativa transportmönster under den närmaste lO-års-

perioden; I föreliggande kapitel görs ett försök att skön-

ja tänkbara utvecklingslinjer på längre sikt (mer än 10 år).

Därmed kan möjligen de i föregående kapitel nämnda låsning-

arna till nuvarande struktur åtminstone delvis brytas upp,

vilket kan möjliggöra större förändringar av såväl resbe-

hov som energiförbrukning än vad som angavs i kapitel 4.

Den stora betydelse den geografiska fördelningen av bostä-

derna har för resbehov och energiförbrukning motiverar

att denna aspekt särskilt uppmärksammas. Som utgångspunkt

för den följande framställningen återges därför den i ka-

pitel 2 gjorda sammanfattningen av de karakteristiska in-

slagen i den tidigare bostadSproduktionen:

_ bostadsproduktionen under efterkrigstiden har domine-

rats av flerbostadshus, accentuerat av byggandet under

1960-talets senare del och 1970-talets första år. En

stor del av dessa lägenheter uppfördes i storstadsom-

rådena,

- antalet producerade lägenheter har minskat under 1970-

talet samtidigt som produktionen svängt från flerbostads-

hus till småhus,

- stora variationer förekommer mellan landets olika delar

vad gäller hustyper. Således är flerbostadshusen för-

härskande i storstadslänen. Medan närmare 40 % av

lägenhetsstocken (drygt 3 500 000 år 1975) är lokali-

serad till storstadslänen finns endast 28 % av små-

husbeståndet (omkring 1 300 000 år 1975) i storstads-

länen,
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- en tendens till utjämning av ovan nämnda skillnader kan

avläsas under perioden 1970-1975. Småhusen har minskat

sin andel av lägenhetsbeståndet i län med höga andelar

småhus, medan en viss ökning skett i storstadslänen,

- de modernt utrustade lägenheterna, dvs lägenheter med

vattenledning, avlopp, egen vattenklosett (wc), central-

värme och bad (eget bad- eller duschrum) dominerar lä-

genhetsbeståndet i landet (drygt 3 000 000 av omkring

3 500 000 år 1975),

- storstadslänen har en hög andelmoderna bostäder byggda

1956 eller senare och samtidigt - särskilt Stockholms

län - en lägre andel sämst utrustade lägenheter än vad

som motsvarar andelen av hela lägenhetsbeståndet.

'Kännetecknande för bostadsproduktionen under större delen

av efterkrigstiden är således att den legat på en hög ni-

vå. Samtidigt observeras att stora variationer förekommit

vad gäller såväl inriktning som geografisk fördelning. Den

under l960-talet stora satsningen på flerbostadshus i främst_

storstadsområdena har under 1970-talet - åtminstone delvis -

balanserats av en omfattande produktion av småhus.

Mot denna bakgrund förefaller det sannolikt att produktions-

nivån i framtiden kommer att ligga på en avsevärt lägre ni-

vå än under de senaste decennierna. Ett sådant antagande

måste dock knäsättas med hänsyn till möjliga förändringar

av en rad förhållanden såsom ekonomisk utveckling med sam-

manhängande konsumtionsutrymme, folkmängd och befolknings-

fördelning. Föreliggande kapitel inleds därför med en dis-

kussion kring vilka faktorer som troligen kommer att sätta

ramar för tänkbara förändringar av bostadsbeståndet under

1990-talet och tiden kring sekelskiftet.
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5.2 Ramar för långsiktiga förändringar av bostads-

beståndet

 

Som visades i kapitel 2 har mycket kapital bundits i bostä-

der. Detta gäller inte minst i och omkring de större ort-

erna. Det Omfattande byggandet i slutet av 1960-talet

och under 1970-talets första år var dock mest inriktat på

kvantitet, varvid kvalitetsaspekter ofta kom att spela en

underordnad roll. Detta antyder att det under den närmas-

te tiden - större delen av 1980-talet - kommer att finnas

ett uppdämt behov av andra bostäder än de nu befintliga.

Från bebyggelsesynpunkt torde detta innebära vissa inom-

regionala förändringar i främst storstadsområdena.

Obalansen i utbudet och efterfrågan på bostäder av olika

kvalitet torde kunna nå i det närmaste jämvikt under 1980-

talet; allt under förutsättning av små förändringar i om-

givande påverkansfaktorer. Antagandet är givetvis förenk-

lat eftersom en ny utbuds- och efterfrågenivå i sig tende-

rar att skapa nya förväntningar och leder till nya aspi-

rationsnivåer (jfr bl a 8 Johansson 1968). Det kan ändå

vara rimligt att anta att bostadsmarknaden är i bättre ba-

lans år 1990 än 1980 och att efterfrågetrycket är koncen-t

trerat till några få eftertraktade geografiska områden.

I förhållande till år 1980 väntas bebyggelsen ha förtätats

år 1990. Kan då denna struktur ge fingervisning om hur

bebyggelseutformningen kan förändras fram till sekelskiftet?

Avgörande härför är bl a den ekonomiska utvecklingen samt

befolkningens storlek och ålderssammansättning.

Den ekonomiska utvecklingen under detta århundradets sista

decennium är naturligtvis mycket svår att förutsäga. På

sikt förefaller två grova utvecklingslinjer tänkbara näm-

ligen dels en fortsättning av den dominerande tillväxt-

trenden under efterkrigstiden, dels att nuvarande stagna-

tionstendenser består (jfr Långtidsutredningen 1980). I
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föreliggande kapitel antas att ekonomin under 1990-talet

snarare kännetecknas av stagnation än tillväxt.

Detta antagande bör också sättas i samband med den troli-

ga folkmängdsutvecklingen (jfr avsnitt 4.7.1). Enligt be-

dömningar gjorda av SCB Väntas således folkmängden komma

att minska i början av 90-talet fram till sekelskiftet.

I förhållande till år 1980 väntas dock folkmängden vara

större är 2000; 8,4 miljoner år 2000 mot 8,3 miljoner år

1980. Kännetecknande är att andelen yngre människor (0-14

år) Väntas minska, medan antalet personer som är 80 år

eller äldre beräknas öka (SCB, Information i prognosfrågor

1980:4).

Bedömningar av utvecklingen fram till år 2020 tyder på en

fortsatt befolkningsminskning. Figur 5.1 Visar den sanno-

lika utvecklingen fram till år 2020 för dels folkmängden

i sin helhet (figur 5.la), dels för antalet personer över

65 år (figur 5.lb).

Folkmängd i miljoner
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Figur 5.la Befolkningsprognos fram till år 2020.

 

VTI-MEDDELANDE 28 4



  

hnüjoner

2

Personer över 65 år , _.

nada-\§Ds //p

1 <4'
ø'rV

 

  

 

 

   

1960 .1970 1980 1990 2090 2010 2020

Figur 5.lb Prognos över antalet personer över 65 år
fram till år 2020.

Källa: SCB. Information i prognosfrågor 1980:4. Trender och prog-
noser 1980.

 

Som framgår av figur 5.lb minskar antalet personer över

65 år i början av 2000-talet. Detta förklaras av att 1930-

talets små barnkullar då uppnår pensionsåldern.

Ovan nämnda ramar som sätts av den ekonomiska utvecklingen

och befolkningsutvecklingen bildar utgångspunkt för den

följande framställningen om tänkbara förändringar i bostads-

beståndet och därmed sammanhängande inverkan på resbehov

och energiförbrukning. Den betydelse ny teknik för över-

föring ochbehandling av information kan få för bebyggelse-

utformningen behandlas som nämnts separat.

5.3 Förändringar av bostadsbeståndet

Antagandena om stagnation i ekonomin och små förändringar

av folkmängden indikerar att troliga förändringar i efter-

frågan på bostäder och därmed av bostadsbeståndet främst

bör hänföras till dels åldersmässiga förskjutningar i be-

folkningen, dels förändringar i hushållsstruktur. Ändrade

attityder påverkar också bostadsefterfrågans omfattning och

inriktning.

Vid ingången av 1980-talet kan avläsas en - i förhållande

till i synnerhet 1960- och l970-talen - avsevärt lägre bo-

stadsproduktion. Med antagande om låsning av ekonomi och

folkmängd till praktiskt taget samma nivå och små befolk-

ningsomflyttningar torde även nuvarande produktion på ca
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50 000 lägenheter om året vara tilltagen i överkant (jfr

avsnitt 2.3.2). Detta sagt bl a mot bakgrund av långtids-

utredningens bedömning att nyproduktion av 50 000 lägen-

heter per år förutsätter en relativt snabb investerings-

tillväxt i den svenska ekonomin under l980-ta1et. Vidare

anges att den svaga befolkningsutvecklingen, en svag in-

komstutveckling och en oförmånlig relativ prisutveckling

verkar för en neddragning i bostadsefterfrågan i jämför-

else med 1970-ta1et (SOU 1980:52). Ett räkneexempel kan

vara på sin plats för att ytterligare belysa realismen

i en relativt låg produktionsvolym.

Om vi antar att ca 40 000 lägenheter per år kommer att

färdigställas under 1980-ta1et och att avgången av olika

orsaker såsom modernisering, kontorisering, övergivande

av bostäder etc, kommer att ligga på 10 000-15 000 lägen-

heter per år (ca 20 000 lägenheter per år under 1970-

talet; SOU 1980:52) innebär detta att nettotillskottet blir

minst 250 000 lägenheter under l980-ta1et. Som jämförelse

kan nämnas att nettotillskottet från 1975 till 1979 var

150 000 (SOU 1980:52).

Hur ser då folkmängdsutvecklingen ut under 1970-talets

senare del och hur kan den väntas förändras? Från 1975

till 1979 ökade folkmängden med omkring 100 000 personer,

dvs tillskottet av bostäder var under samma period större

än folkmängdsökningen (jfr Statistisk årsbok 1980); Samma

förhållande antas gälla under 1980-talet med ett nettotill-

skott av 250 000 lägenheter och befolkningstillväxt med

knappt 100 000 personer (jfr SCB. Information i prog-

nosfrågor 1980:6). Antagandet grundas på att tenden-

sen till uppgång i antalet ensamhushåll ökar.

Omkring 1990 förutsätts således ett något större bostads-

bestånd än i nuläget. Detta bostadsbestånd bör även vara

bättre anpassat till hushållsförutsättningarna eftersom

byggandet under 1980-ta1et kan väntas ha skett under i

kvantitativt hänseende bättre jämviktstillstånd än tidigare,

vilket gjort det möjligt att ta större hänsyn till kvalita-
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tiva aspekter. De stora svängningarna mellan småhus och

flerbostadshus, smnkännetecknatbmstadsproduktionen under

1960- och l970-talen, har jämnats ut och även alternativa

bostadsformer har uppträtt på bostadsmarknaden.

Bostadssituationen i sin helhet framstår i detta perspektiv

som gynnsam kring 1990. Givetvis finns flera farhågor att

denna bild kommer att störas av bl a obalansproblem på ar-

betsmarknaden, vilket kan ge kraftiga utslag i bostads-

efterfrågan i olika delar av landet. En utgångspunkt i före-

liggande ansats är dock att inga större händelser inträffar

som påtagligt ändrar de ekonomiska betingelserna.

Bostadsproduktionens inriktning och omfattning under 1990-

.talet och kring sekelskiftet bör också kopplas till de

bostadspreferenser som då kan gälla. Således förändras

l)
attityderna till olika boendeformer över tiden . Därför

ägnas nästa avsnitt åt att söka belysa tänkbara förändringar

av boendepreferenserna fram till sekelskiftet.

5.4 Bostadspreferenser

Trots de stora förändringar som skett av samhället under

industrialiseringen och urbaniseringen har bostaden för-

blivit ett av de absolut viktigaste inslagen i människans

liv. Två faktorer brukar framträda som särskilt betydelse-

fulla för att förklara efterfrågan på bostäder nämligen

dels "familjecykeln", dels social statustillhörighet (jfr

Dicken P och P E Lloyd 1981).

I ett tidigt skede av livscykeln, när en individ eller ett

par sätter upp ett hushåll för första gången, är närheten

till arbetsplatsen och olika sociala aktiviteter av stor

betydelse. Familjebildning leder till andra bostadskrav

åoch när barnen når skolåldern blir närheten till bl a sko-

lor viktigt för bostadsvalet. När barnen vuxit upp kan det

l)Jfr t ex SOU 1974:18. Solidarisk bostadspolitik och Göteborgs-

regionens förbundsstyrelse 1974.
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bli aktuellt att flytta till mindre bostäder. I fall med

två inkomster men små familjeutgifter kan välutrustade bo-

städer med närhet till arbete och sociala möjligheter ha

hög prioritet. Tabell 5.1 illustrerar hur bostadskraven kan

förändras med hänsyn till familjesituationen.

  

 

?abell 5.1 Samband mellan familjecykel och förändringar av
bostadsbehov.

Stage Space Median tenure Housing age Mobility Locationai preference

I Prechild Unimportant Rented flat l move to Centre city
_ own home V

II Chüd-bearing Increasingly Rented house Old High 2-3 Middle and outer
. important moves rings of centre city

III Child-rearing Important Owned Relatively I move to Periphery of city or
new owned home suburbs

IV Child-launching Very Owned New 1 move to Suburbs
important second home

V Postchild Unimportant Owned New when Unliker to
T first bought move

VT Later life Unimponant Widow leaves owned home to live with grown Child

 

Dicken P och P E Lloyd. Mbdern western Society. A.geographical
perspective on work, home and well-being. London 1981.

IQüla:

Den bild som återges i tabell 5.1 är givetvis förenklad.

Det är inte alla hushåll som passerar genom de olika sta-

dierna. Därtill bidrar bl a den minskande familjestorleken

och det faktum att alla inte har möjlighet att anpassa sitt

boende med hänsyn till ändrade familjeförhållanden. Trots

detta är familjecykeln viktig för att förklara bostadsefter-

frågan, eftersom bostadskraven hör samman med familjesitua-

tionen (jfr Dicken P och P E Lloyd 1981).

Ett viktigt skede, som således i hög grad påverkar bostads-

kraven, är familjebildningen. Därvid framträder åldersgrup-

pen 25-34 år som särskilt viktig att beakta. På samma sätt

är det viktigt att ta hänsyn till utvecklingen av antalet

ensamhushåll, varvid antalet äldre kan ge en indikation om

kommande bostadsefterfrågan. I tabell 5.2 visas därför tänk-

bara förändringar fram till år 2000 av åldersgrupperna 25-34

65-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90-94 år samt 95 år och

äldre.

år,
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Tabell 5.2 Antal personer i åldersgrupperna 25-34 år,
65-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90-94 år samt
95 år och äldre vissa år under perioden
1980-2000.

År
1980 1985 1990 1995 2003

Åldersgrupp

25-34 1 238 691 1 138 801 1 156 823 1 190 316 1 163 391

65-79 1 097 476 1 128 463 1 125 639 1 070 613 996 795

80-84 162 804 184 883 205 676 207 230 208 009

85-89 73 823 86 529 98 897 109 997 110 571

90-94 22 037 27 039 32-111 36 663 40 755

295 3 956 4 405 5 506 6 586 7 516

Hela riket 8 315 316 8 375 413 8 398 825 8 404 917 8 385 626

 

Källa: SCB. Bearbetning av Information i prognosfrågor 1980

Som framgår av tabell 5.2 beräknas åldersgruppen 25-34 år

vara mindre år 1990 än 1980 och praktiskt taget lika stor

år 1990 som år 2000.

hör samman med detta skede i livscykeln torde vara mer fram-

Detta indikerar att bostadskrav som

trädande i nuläget än under de närmast följande decennierna.

Åldersgruppen 65-79 år ökar något under perioden 1980-1985

men beräknas år 2000 vara närmare 130 000 färre än 1990 och

drygt 100 000 färre än år 1980. De speciella krav somkan

förväntas från denna ålderskategori torde således också vara

mer påtagliga idag än vad som kan förväntas i framtiden.

Speciell uppmärksamhet bör däremot riktas mot åldersgrupper-

na som omfattar personer som är 80 år eller äldre. Således

beräknas åldersgruppen 80-84 år öka med 45 000; åldersgrup-

pen 85-89 år med 37 000; åldersgruppen 90-94 år med 19 000

och antalet personer som är 95 år eller äldre med närmare

4 000 fram till sekelskiftet. Figur 5.2 illustrerar att det

är främst antalet äldre kvinnor som ökar.
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Tusental personer
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Figur 5.2 Antalet personer i åldern 80 år och äldre för

åren 1960, 1970, 1980, 1990 och 2000.

 

Källa: SCB. Information i prognosfrågor 1980:6.

I absoluta tal förutses antalet kvinnor i åldern 80 år och

äldre vara 242 000 och antalet män 124 000 vid sekelskif-

tet, dvs två personer av tre i åldern 80 år och äldre kommer

att vara kvinnor. Därför väntas antalet ensamstående öka

kraftigt. Fram till år 2000 beräknas antalet ensamstående

i åldern 80 år och äldre öka från 195 000 till 274 000. An-

talet ensamstående i åldern 65-79 år väntas däremot minska

från dagens 475 000 till 461 000 år 2000. (SCB. Information

i prognosfrågor 1980:6).

Ökningen av antalet människor.iåldern&%)år'och äldre torde

medföra särskilda bostadskrav. Ett uttryck härför är uppfö-

randet av servicehus med möjlighet att kunna få hjälp när så

behövs. Det anförs dock också ofta som viktigt att fler al-

ternativ än kategoriboende för enbart äldre kan erbjudas.

En framkomlig väg är därvid att anpassa det befintliga
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bostadsbeståndet till de äldres krav (jfr M Orkan 1981).
Väljs denna väg blir de fysiska förändringarna av en ändrad
åldersstruktur små under förutsättning att dessa anpass-
ningsåtgärder kan vidtagas i och inom landets olika delar
så att befolkningsomflyttningar kan undvikas. ökad sats-
ning på hemvård i stället för institutionsvård kan också
stabilisera den nuvarande bebyggelsestrukturen.

Bostadskraven bestäms också av hushållens eller olika in-

dividers föreställning om social status. Således tenderar

människor med liknande social status att bo nära varandra.

Vissa människor kan t ex sätta högt värde på att bo i ett

område med bra skolutbildning; andra med bra rekreations-

möjligheter. Åter andra kan prioritera annat än boendet.

Det är följaktligen inte enbart antalet hushåll som avgör

bostadsefterfrågan utan ett komplext samspel mellan flera

faktorer varav några av de viktigaste är ändrade behov

med hänsyn till familjesituation och krav som kan relateras

till sociala förväntningar och aspirationer hos olika grup-

per i samhället (jfr Dicken P och P E Lloyd 1981).

Förskjutningen av befolkningen mot de allra äldsta ålders-

grupperna och mindre andel unga människor indikerar rela-

tivt små förändringar av bostadsbehovet med hänsyn_till fa-

miljesituation. Antagandet om små förändringar av konsum-

tionsutrymmet för den enskilde sätter på motsvarande sätt

snäva gränser för möjligheterna att tillgodose eventuellt

ökade bostadskrav. Med hänsyn till den väntade blygsamma

förändringen av folkmängden, den nämnda utvecklingen mot

fler ensamhushåll och den omfattande produktion som under

senare år skett av stora lägenheter (främst småhus), torde

den framtida bostadsefterfrågan främst komma att härröra

från krav, som kan hänföras till andra aspirationer än ökade

utrymmeskrav. I detta perspektiv framstår det som angeläget

att i det framtida byggandet särskilt beakta kvalitetskrav

på boendet. Detta kan - förutom själva bostaden - omfatta

bl a läge i förhållande till arbete, rekreations- och kom-

munikationsmöjligheter och tillgång till service av olika

slag.
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5.5 Lokalisering av verksamheter

Förändringarna 1 ekonomi och samhälle - från eXpansion till

stagnation - synes ha medfört att lokaliseringsfrågorna änd-

rat karaktär. Produktionsapparaten är i vårt land i många

avseenden utbyggd. Få helt nya anläggningar byggs. Nya en-

heter uppförs ofta i anslutning till gamla. Sysselsättnings-

förändringarna kännetecknas av ökningar inom de tjänstepro-

ducerande sektorerna; främst den del av samhället som vi

benämner offentlig sektor (Törnqvist 1981).

Inför framtiden kan urskiljas minst två utvecklingslinjer

om ett tjänstesamhälle. Den ena utvecklingslinjen innebär

att allteftersom "lägre" behov blir tillfredsställda för-

skjuts konsumtionen mot "högre" behov, vilket ökar service-

kraven och medför ökad tjänsteproduktion. Den andra utveck-

lingslinjen leder till vad som kan kallas självtjänstesam-

Ihälle, vilket innebär att servicebehoven i ökad utsträck-

ning tillgodoses i den vita delen av ekonomin, dvs i hus-

hållen och i samverkanssektorn (t ex ideella föreningar,

båtklubbar etc). I båda fallen torde konsumtionen i allt

högre grad komma att inriktas mot s k tertiära behov såsom

hälso- och sjukvård, utbildning och annan kulturell verk-

samhet (Energi - till vad och hur mycket?, 1981).

Det synes rimligt att - i likhet med tidigare antydda struk-

turbrott vad gäller t ex ekonomiska och geografiska lång-

siktiga förändringar (jfr avsnitt 2,2) - även beakta even-

tuella långsiktiga förändringar av organiserandet av tjäns-

ter. Således kan betänkligheter riktas mot att personliga

tjänster, med hänsyn till de höga kostnaderna, kan köpas i

större utsträckning än för närvarande. I stället måste de

kanske utföras av var och en. Dessutom kan andelen tjänstepro-

duktion inom ekonomnlinte bli obegränsat stor i förhållande

till varuproduktionen. En kanske mer sannolik utveckling är

mot ett självtjänstesamhälle, som bl a karakteriseras av

datorer eller annan elektronisk utrustning (jfr Energi -

till vad och hur mycket?, 1981).
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Utvecklingen mot en ökad tjänsteproduktion betonar betydel-

sen av att beakta. hur införandet av ny teknik för behand-

ling och överföring av information, särskilt med hänsyn till

utvecklingen av mikrOprocessorn, kan förändra samhällsbilden

(jfr Servan-Schreiber 1981). I det framtida perspektivet bör

därvid observeras att den nya tekniken kan leda till ökade

förutsättningar att använda mer småskaliga, såväl produk-

tions- som organisationssystem, vilket kan förändra bebyg-

gelsebilden och därmed resbehov och energiförbrukning. Av

särskilt intresse är därvid hur arbetsuppgifter kan utföras

i eller i närheten av hemmet.

Alternativ till nuvarande organisationsformer kan därför

komma att handla om decentralisering och bättre balans mel-

lan stor- och småskalighet (jfr N Åkerman l980). Förutom ar-

bete i hemmet kan således den nya tekniken ge ökade möjlig-

heter att etablera enheter där de anställda bor. I stället

för att resa till en stor arbetsplats kan versamheten delas

upp på flera mindre enheter i bostadsområden. Därmed kanar-

betsresandet minska, vilket verkar i energibesparande rikt-

ning. En utveckling mot småskalighet och även resurssnålare

levnadssätt kan också ses som en långsiktig lösning på in-

dustrisamhällets problem (jfr Hall 1977).

5.6 Sammanfattning och slutsatser

 

Den stora betydelse den geografiska fördelningen av bostä-

derna har för resbehov och energiförbrukning motiverar att

denna aspekt särskilt uppmärksammas i detta kapitel. Som

utgångspunkt för framställningen används den tidigare bo-

stadsproduktionens omfattning och inriktning, varvid bl a

observeras den omfattande produktionen i kvantitativt hän-

seende under 1960-talets senare år och l970-talets början

och den därpå följande omställningen till produktion av

främst småhus. Mot denna bakgrund kan produktionsnivån i

framtiden väntas ligga på en avsevärt lägre nivå än under

1960- och l970-talen.
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Under 1980-talet förutses att byggandet inriktas mot kva-

litet och medför bättre balans på bostadsmarknaden. I för-

hållande till år 1980 väntas bebyggelsen ha förtätats år

1990. Bebyggelseutvecklingen under detta århundrades sista

decennium grundas på små ekonomiska förändringar, dvs att

nuvarande stagnationstendenser består. I befolkningshänse-

ende förutses en något högre folkmängd år 2000 än år 1980,

även om en minskning väntas under 1990-talet. Känneteck-

nande är att andelen yngre människor (0-14 år) väntas minska,

medan antalet personer som är 80 år eller äldre beräknas

öka. Bedömningen av utvecklingen fram till år 2020 tyder på

en fortsatt befolkningsminskning.

Bostadssituationen i sin helhet bedöms år 1990 vara relativt

gynnsam. Som avgörande för byggandet på 1990-talet framstår

därför i allt högre grad bostadspreferenser som har kvalita-

tiva aspekter och kan kopplas till familjesituation och upp-

fattningen hos olika människor av social statustillhörighet.

I detta perspektiv framstår det som särskilt angeläget att

i det framtida byggandet - förutom själva bostaden - ta

hänsyn till bl a läge i förhållande till arbete, kommunika-

tions- och rekreationsmöjligheter och tillgång till service

av olika slag.

Vad gäller lokaliseringen av verksamheter torde införandet

av ny teknik för behandling och överföring av information

påverka bebyggelseutformningen under de närmaste decennier-

na. Detta kan bl a få som följd att möjligheter skapas att

i större utsträckning lokalisera verksamheter till eller i

närheten av bostäderna. Härigenom kan arbetsresandet minska,

Vilket verkar i energibesparande riktning.

Den väsentligaste slutsatsen som kan dras av genomgången i

detta kapitel är att förändringarna i lokaliseringen av

bostäder endast obetydligt torde påverka bebyggelseutform-

ningen under l990-talet. Som följd av utvecklingen av ny
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teknik för Överföring och behandling av information kan dock

arbetsuppgifter alltmer komma att utföras där folk bor. Detta

påverkar främst behovet av arbetsresor, vilket verkar bespa-

rande på energibudgeten.
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6 SAMMANFATTANDE ANALYS

6.1 Aspekter i kapitlen 2-5

Grundläggande för möjligheterna att förändra lokaliseringe-

mönstret-är de läsningar som utgörs av stocken i nuvarande

bebyggelsestruktur. Hit hör lokaliseringen av verksamheter

och bostäder och gjorda investeringar i väg- och järnvägs-

nät. Genomgången i kapitel 2 pekar på några förhållanden som

starkt begränsar möjligheterna att förändra den nuvarande

bebyggelsestrukturen. Således behandlas hur industristruktur,

bostäder av olika kvalitet, sjukvårdsuppbyggnad, den geogra-

fiska fördelningen av fritidshus och kommunikationsnätets

uppbyggnad binder vissa funktioner till begränsade geogra-

fiska områden.

Vad gäller industristruktur kan t ex nämnas att de s k bruks-

orterna har en tradition och kunnande att falla tillbaka på

'som, vid sidan av gjorda investeringar, torde bidra till de-

ras överlevnadschanser. Samtidigtär dessa ensidiga orter ut-

satta vid konjunktursvängningar. För kommuner med få anställ-

da innebär den jämnare fördelningen av sysselsättningen en

mindre konjunkturkänslig arbetsmarknad. Å andra sidan har

dessa kommuner ofta en svag näringslivssammansättning. Sam*

manfattningsvis är båda dessa kommuntyper utsatta vid föränd-

ringar av utomliggande påverkansfaktor. Politiska ambitioner

t ex inom arbetsmarknads- och regionalpolitiken, torde dock

förhindra några större förändringar av den nuvarande bebyg-

gelsestrukturen.

I de större orterna har bundits mycket kapital i bostäder.

Det omfattande byggandet i slutet av l960-taletrxülunder 1970-

talets första år var dock mest inriktat på kvantitet, varvid

kvalitetsaspekter ofta kom att spela en underordnad roll. Där-

för torde det fortfarande - trots ett mer kvalitetsinriktat

byggande under 1970-talet - finnas ett uppdämt behov av andra

_bostäder än de nu befintliga. Från bebyggelsesynpunkt torde

detta innebära vissa inomregionala förändringar i främst stor-

stadsområdena. Samtidigt bör beaktas att de bostäder som
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byggdes under de nämnda rekordåren medfört en betydande stan-

dardökning vad gäller bostädernas utrustning. Den höga andel

moderna bostäder byggda 1956 eller senare som finns i stor-

stadslänen - särskilt Stockholms län - kan därför utgöra en

potential för boende i storstadsområdena..

Även inom sjukvården har betydande satsningar gjorts i de

större orterna. Den sjukvårdsuppbyggnad som finns komplet-

teras dock alltmer med mindre vårdenheter knutna till be-

folkningsfördelningen. Den tidigare koncentrationen av sjuk-

vårdsresurserna till de största orterna synes således allt-

mer övergå i en decentraliseringsfas. Fortsatta resursan-

strängningar på den lokala nivån torde således stärka de

mindre kommunernas konkurrenskraft gentemot de större.

Den relativt låga andelen fritidshus i storstadslänen i för-

hållande till folkmängdsandelen kan indikera ett fortsatt

behov av fritidshus hos invånarna i dessa områden. Samtidigt

observeras att vissa län harmånga fritidshus som används av

bosatta i storstadslänen. Det är dock svårt att dra några

slutsatser om hur fritidsbyggandet kan påverka utformningen

av bebyggelsen.

Som slutsats av genomgången i kapitel 2 kan sägas att bebyg-

gelsestrukturen kännetecknas av stor stabilitet. Det före-

faller därför osannolikt att den nuvarande region- och orts-

strukturen kommer att förändras så att den på något avgöran-

de sätt ändrar förutsättningarna att forma ett från rese-

och därmed energisynpunkt effektivt transportmönster.

Det kommunikationsnät som finns uppbyggt i landet gör det

möjligt att förflytta sig såväl mellan som inom regioner i

landet. Flera faktorer bestämmer dock möjligheterna för olika

människor att kunna använda kommunikationsstrukturen. Resul-

taten från kapitel 3 markerar betydelsen av att vid utform-

ningen av trafiksystemet ta hänsyn till såväl olika männi-

skors förutsättningar att använda kommunikationsnätet som

olikheterna i geografiskt hänseende vad gäller möjligheterna

att använda kommunikationsnätet. Äldre människor - ofta bo-
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satta i glesbygd - kan således väntas ställa andra krav på

transportnätets uppbyggnad än unga; ofta bosatta i stads-

bygd. Personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelsehind-

rade kräver ofta speciella transportlösningar. Unga friska

människor å andra sidan har lätt att t ex förflytta sig till

fots och med cykel.

Olikheter i näringslivsstruktur, social situation, resvanor

och transportbehov i stads- och glesbygd är andra faktorer

som bestämmer utformningen av en önskvärd kommunikations-

struktur. Det är således viktigt att trafikmiljön utformas

så att hänsyn tas till de speciella betingelser som gäller

inom olika regioner och i olika delar av landet. Ansatsen i

kapitel 4, att forma alternativa transportmönster, görs med

ovan nämnda hänsynstaganden. Dessutom beräknas energiförbruk-

ningen för att tillgodose transportkraven i de olika alter-

nativen.

I den framtidsansats, som tecknas i kapitel 4, kan några ka-

rakteristiska utvecklingsdrag urskiljas. För det första sät-

ter den nuvarande "stocken" påtagliga gränser för tänkbara

förändringar av bebyggelsestrukturen och därmed rörligheten

i samhället under 1980-talet. Samtidigt kan konstateras att

korta perioder med intensivt nybyggande kan omforma bebyggel-

sen. Exempel härpå är bostads- och vägbyggandet under 1960-

talet och början av 1970-talet. Det är dock osannolikt att

så stora förändringar kan ske under så kort tidsperiod i

framtiden. För det andra blir befolkningen äldre, vilket på-

verkar resbehovet. Således indikerar t ex ökningen av anta-

let människor äldre än 80 år en ökning av antalet personer

som har svårt att använda traditionella kollektiva färdmedel.

Vid behandlingen av alternativa transportmönster bortses dock

inte från möjligheten av relativt stora förändringar i inne-

hållet av den nuvarande strukturen. Således diskuteras ett

alternativ med avsevärt minskat och ett alternativ med kraf-

tigt ökat resande. Dess motsats är en utveckling med små för-

ändringar. Som komplement härtill diskuteras ett mellanalter-

nativ som söker kombinera olika utvecklingsförlopp.
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Karakteristiska inslag i de olika utvecklingsbilderna är:

- att en utveckling enligt tidigare och nuvarande rikt-

linjer ger ett samhälle med lite mer av det vi redan

har,

- att en nedgång i antalet resor enligt nuvarande ärende-

fördelning främst påverkar arbets- och serviceresor,

- att genom bl a mer energisnåla färdmedel torde en an-

tagen nedgång i resandet med 20 % kunna medföra bespa-

ringar i energiåtgång med 30 % under perioden 1980-1990,

- att en ökning av resandet, grundat på längre avstånd

mellan arbetsplatser, bostäder och serViceanläggningar,

ökar bilens konkurrenskraft gentemot andra färdmedel.

Genom energisnålare bilar kan dock en antagen ökning

av resandet med 20 % väntas begränsa det ökade energi-

behovet till 10 %,

- att en utveckling som söker kombinera ovan nämnda ut-

vecklingsförlopp torde innebära en nedgång i energi-

förbrukningen för persontransporter med 10 % under

1980-talet, dvs med i storleksordningen 500 000 m-

motorbensin.

Ovan relaterade framtidsbilder avser den närmaste lO-års-

perioden. I kapitel 5 görs en ansats att också beakta tänk-

bara transportmönster på längre sikt.

Den stora betydelsen den geografiska fördelningen av bostä-

derna har för resbehov och energiförbrukning motiverar att

denna aspekt särskilt uppmärksammas.

Under 1980-talet förutses att byggandet inriktas mot kvali-

tet och medför bättre balans på bostadsmarknaden. I förhål-

lande till år 1980 väntas bebyggelsen ha förtätats år 1990.

Bebyggelseutvecklingen under detta århundradets sista decen-
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nium grundas på små ekonomiska förändringar, dvs att nuva-

rande stagnationstendenser består. I befolkningshänseende

förutses en något högre folkmängd år 2000 än år 1980 även

om minskning väntas under 1990-talet. Kännetecknande är att

andelen yngre människor (0-14 år) väntas minska, medan an-

talet personer som är 80 år eller äldre beräknas öka. Be-

dömningen av utvecklingen fram till år 2020 tyder på en

fortsatt befolkningsminskning.

Bostadssituationen i sin helhet bedöms år 1990 vara rela-

tivt gynnsam. Som avgörande för byggandet på 1990-talet

framstår därför i allt högre grad bostadspreferenser som

har kvalititiva aspekter och kan kOpplas till familjesitua-

tion och uppfattning hos olika människor av social status-

tillhörighet. I detta perspektiv framstår det som särskilt

angeläget att i det framtida byggandet - förutom själva bo-

staden - ta hänsyn till bl a läge i förhållande till arbete,

kommunikations- och rekreationsmöjligheter och tillgång

till service av olika slag.

Vad gäller lokaliseringen av verksamheter torde införandet

av ny teknik för behandling och överföring av information

påverka bebyggelseutformningen under de närmaste decennier-

na. Detta kan bl a få som följd att möjligheter skapas att

i större utsträckning lokalisera verksamheter till eller i

närheten av bostäderna. Härigenom kan arbetsresandet minska,

Vilket verkar i energibesparande inriktning.

Den väsentligaste slutsatsen som kan dras av genomgången i

kapitel 5 är att förändringarna i lokaliseringen av bostäder

endast obetydligt torde påverka bebyggelseutformningen un-

der l990-talet. Som följd av utvecklingen av ny teknik för

överföring och behandling av information kan dock arbets-

uppgifter alltmer komma att utföras där folk bor. Detta på-

verkar främst behovet av arbetsresor, vilket verkar bespa-

rande på energibudgeten.
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6.2 Slutsatser och kompletterande aspekter

I föregående avsnitt pekades på den tröghet mot föränd-

ringar i bebyggelsestrukturen som utgörs av den nuvarande

stocken. Skall förändringar åstadkommas, som följd av

ändrade energiförhållanden, förutsätter således detta

att energifaktorn har stor genomslagskraft. Om detta antas

vara fallet och intresset riktas mot urbana områden fram-

träder två ganska olika argument (jfr K.A. Small 1980). Å

ena sidan förväntas "energikrisen" medföra återupplivade

V centrala stadsdelar, å andra sidan kan bristen på energi

leda till ett flerkärningt mönster med starka förortscentra.

Small (1980) anser att bristen på energi har en blygsam

inverkan på utformningen av stadskärnorna och deras återupp-

livande, medan betydelsen torde vara större för uppbyggandet

av en flerkärnig bebyggelsestruktur.

Fokuseras intresset mot på vilket sätt tillgången på energi

påverkar transportmöjligheterna och därmed lokaliserings-

mönstret observeras att bilarna svarar för den helt över-

vägande delen av energiförbrukningen för persontransporter

(närmare 90% år 1979, SIND 1980:17). Härvid märks att det

även finns andra anpassningsmöjligheter än förändringar

av bebyggelsestrukturen. Här kan nämnas förändringar i

körsätt, samåkning, samordning av ärenden som ska uträttas,

samåkning och merenergisnåla bilar. Korrigeringar av detta

slag kan, till skillnad från bebyggelseförändringar, genom-

föras på relativt kort tid.

Ett förhållande som givetvis påverkar energifaktorns bety-

delse för bebyggelseutformningen är den förankring som

energiaspekten har bland allmänheten och planerare. Intres-

set för energifrågorna i den svenska planeringen är om-

vittnat (jfr regeringens proposition l980/8l:90). Här märks

även ett ökat energimedvetande vid bebyggelseplanering i

andra länder, bl a manifesterat vid IFHst (International

VT I-MEDDELANDE 2 8 4



Federation for Housing and Planning) kongress 19811).

Således kan energibehovet inom transportområdet dämpas

om planeringen i ökad utsträckning inriktas mot att

minska avståndet mellan arbete, bostad, service och

platser för fritidsaktiviteter. Därmed kan.också andra

färdsätt än bilen bli mer konkurrenskraftiga. Det är t ex

viktigt att underlätta möjligheterna att kunna gå och

cykla, vilket från energisynpunkt är den bästa transport-

lösningen.

Som alternativ till bilanvändning framträder även olika

kollektiva färdmedel. I tabell 6.1 visas hur energiför-

brukningen för olika transportmedel varierar. Siffrorna

i tabell 6.1 återger en totalenergianalys, vilket inne-

bär att hänsyn även tagits till den energi som åtgår för

att bygga och underhålla transportsystemet ifråga. I det

senare fallet avses t ex energi för uppvärmning och be-

lysning. Dessutom har beaktats att användningen av kollek-

tiva transportmedel ofta kräver biltransport till station

eller hållplats. Vidare märks att vid redovisning i enheten

kJ/passagerarkilometer har hänsyn tagits till det genom-

snittliga antalet passagerare per transportmedel.

Det bör påpekas att sifferuppgifterna i tabell 6.1 är

beräknade efter amerikanska förhållanden, vilket bla

inkluderar en livsstil med mycket bilanvändning, t ex för

att komma till hållplatser. Trots detta torde följande ten-

denser vara av intresse:

-samåkning i småbuss (van pooling) har den lägsta total-

energiförbrukningen,

-buss med fast linjesträckning följer närmast därefter

som det mest energiekonomiska alternativet,

-anropsstyrd busstrafik är från energisynpunkt ett mindre

gynnsamt alternativ, främst med hänsyn till låg beläggning

och relativt långa körsträckor (L örtegren 1978).

Givetvis varierar förutsättningarna för användningen av

de olika transportmedlen med hänsyn till bebyggelsestruktur.

 

l) Huvudtema vid denna kongress i Liege 26 - 30 september l9§l
var dels "Urban Land Po icy", dels "The Energy PrOblem anc

Urban/Regional Planning in the 19805".
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Tabell 6.1

 

Energiförbrukning för olika lokaltransportmedel

 

GENOM-
SNITTLIGT

ENERGIFÖRBRUKNING, kJ/fordons-

kilometer l),

 

TRANSPORT-

MEDEL

ANTAL RE-

SENÄRER

PER FOR*

DON

FRAM:

DRIV

NING

f.. IJ. «MMM o 4--

FÖR:

 

STATIONER,

HÅLLPLAT-

SER,

UNDERHÅLL

VÄG-
RESP.

SPAR-
BYGGNAD

FORDONS-
TILL:
VERK-
NING

TOTÄL ENERGI-
FÖRBRUKNING

FÖR FÄRD MED
PRIMÄRT TRANS*

PORTMEDEL, 2)

kJ/passage-
rarkilometer

TOTAL ENER-
GIFÖRBRUK-
NING "FRÅN
DÖRR TILL
DÖRR" 3)

kJ/passage*
rarkilometer

ANM.

 

r

PERSONBIL,

endast förare

PERSONBIL, ge*
nomsnittlig 1,4

PERSONBIL, .
samåkning 3

SMÅBUSS,
samåkning 9

SMÅBUSS,

anropstyrd 1,6

BUSS, fast liv*

jesträckning

SPÅRVAGN 20

T-BANETÅG,

äldre 24

T-BANETÅG,
nyare 21

   

A ..44.vv __v v.

7216

7216

7216

9184

10168

19680

49200

40016

49200

b Magne 0.4!" AM.

 

1312

1312

1312

1312

1312

'590

4592

45904

9840

WAN-M.- nu..

 

i v 0 0 o --.en .IF-1

82

82

82

131

131

243

1115

1968

.722

722

722

1312

1312

787

1312

984

984

   

< mhw-*-rn-u -.-...-

9330

6670

3i10

1330

8080

1850

2810

2040

2980'

 

9330

6670

3580

1590

11300

;010

3320

2620

4320

 

Car pool

Van pool .
r

Dial-a-ride

Light rail

Heavy rail, old
(befolknings-
täta områden)

Heavy rail, new_
(befolknings-

glesa områden).

  

1) Den skenbara noggrannheten i tabellens data beror på omvandlingen till SI-enheter.

2) Hänsyn ej tagen till fordonsfärd till/från hållplats.

3) Hänsyn tagen även till färd till/från hållplats med sekundärt transportmedel.

Källa: L Örtegren. Paratransit -
delegationen, 1978*02-01.

flexibel, behovsanpasaad lokaltrafik. Transportforsknings-
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Således bör uppmärksammas att ovanstående alternativ inte

är konkurrenskraftiga på hela transportmarknaden, medan

bilen täcker praktiskt taget hela transportfältet vad

gäller såväl i geografiskt hänseende som i fråga om

tranSportuppgift. Uppgifterna i tabell 6.1 pekar ändå på

betydelsen av att - med energiaspekten i fokus - uppmärk-

samma samåkning i småbuss som ett utvecklingsbart trans-

portalternativ.

Denna form av paratransit är också väl ägnad att till-

godose transportbehov hos äldre och/eller rörelsehindrade

personer. Det gäller även människor som saknar bil och bor

i områden som saknar väl fungerande kollektivtransporter.

Därmed minskar även behovet att i hushåll med flera för-

värvsarbetande skaffa sig flera bilar. Ökad samåkning i

småbussar ökar dessutom framkomligheten, medan luftföro-

reningarna och kraven på parkeringsutrymmen minskar.

I det framtida perspektivet framstår det således som ange-

läget att, mot bakgrund av redovisningen i detta arbete,

i planeringen särskilt beakta dels möjligheterna att när-

lokalisera arbete, bostäder, serviceanläggningar och plat-

ser för fritidsaktiviteter, dels forma bebyggelsen så att

möjligheterna till kollektiva transportlösningar underlät-

tas. I det förra fallet ökar möjligheterna att gå och cykla,

i det senare fallet ökar förutsättningarna att använda sam-

åkning i småbuss, Vilka från energisynpunkt är de bästa

färdsätten. I båda dessa fall framstår bostadspolitiken

som en strategisk påverkansfaktor för att ändra bebyggel-

sestrukturen så att transportbehovet och därmed energiför-

brukningen minimeras. Ett alternativ är förtätning av be-

byggelsen (jfr S Wiberg 1981).

Inför framtiden bör även uppmärksammas huruvida Vi be-

finner oss i vad som kan benämnas strukturbrott vad gäl-

ler t ex långsiktiga ekonomiska förändringar och teknik

för överföring och behandling av information. Finns här

embryon till andra möjligheter att arbeta och få service
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i eller i närheten av bostaden kan detta få avsevärda effek-

ter på vilka reskrav som kan komma att ställas. Även om

dessa effekter sannolikt får ordentligt genomslag först under

1990-talet torde det vara av största intresse att diskutera

olika transportlösningar - individuella, kollektiva eller

olika former av paratransit - mot bakgrund av tänkbara för-

ändringar inom tele-data-området. Kanske därmed kostnads-

krävande investeringar i transportsystem kan undvikas. Denna

aspekt behandlas i separat bilaga.
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BILAGA 1

Tabell 8.1

Antal arbetsställen, antal sysselsatta och antal sysselsatta

per arbetsställe inom gruvor och mineralbrott samt tillverk-

ningsindustri (SNI 2 + 3) fördelade på kommuner är 1978.

  

Antal Antal Antal sysselsatta
Ikxummn arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Uppland36Väsby 21 1 991 95
vallentuna 18 519 29

Ä'Wänniö 8 1 813 227
Järfälla 41 5 901 144

"Ekerö 8 209 26

Huddinge 56 3 440 61
Botkyrka 23 3 028 132
Haninge 26 981 ' 38

Tyresö 14 891 64

Upplands-Bro 6 136 23

Täby 20 762 38

Danderyd 3 88 29
Sollentuna 26 1 344 52
Stockholm. 728 49 510 68
Södertälje 60 11 227 187

Nacka 44 4 237 96
Sundbyberg 44 2 615 59
Solna 68 4 316 63
Lidingö 29 1 584 55
vaxholm. 18 343 19

Norrtälje 46 2 673 58
Sigtuna 20 1 847 92

_ _ _ mäshsne ____ ._ _12. _. __ _ __ _2_8§l_____ __ _1.6§ ____ __ _

_ _ _. åtgcrhehisgan_ _ _1_ 24:1. ._ _ _ .192.396_____ _ _7.6_ ____ _ _
Håbo 8 310 39
Älvkarleby 9 1 452 161
Tierp 23 2 470 107
Uppsala 101 6 509 64
Enköping 33 3 477 105

_. _ _ äsüsêmzar _ _ _ _ _ _14 _ _ _ __ ...2.4.7.9. _ _ _ _ _. 17.7_ _ _ _ _ _ ..
---Epesäâlä2____18â__..-16.627_ _ _ _ _ -_82 _ _ _ _ __
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Antal Antal Antal sysselsatta
annmu1 arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Vingåker 15 1 266 84
Nyköping 80 5 012 63

Oxelösund 9 4 124 458
Flen 33 2 565 78
Katrinenohn 38 4 367 115

Eskilstuna 154 14 287 93

genes _______ -y_____ -arg _____ -s____ __

åoåeê'enlalä lag __ _. ._ -3.6.3____ _. ..32 _7.9.3_ _____ __ .9:3____ _ _.

Odeshög 9 381 42
Ydre 7 204 29
Kinda 16 822 51
Boxholm 11 962 87
Åtvidaberg 17 1 670 98

Finspång 35 5 607 160
Valdemarsvik 17 1 353 80
Linköping 99 13 023 132
Norrköping 131 14 138 108
Söderköping 6 i ' 698 116

Motala 81 7 434 92

men-_________ -s_____ -arr _____ -r____ __

earnewsre___ar____ _Jâaâ ____ -Jm____ __
Aneby 15 911 61

Gnosjö 86 ' 2 200 26
Gislaved 141 6 197 44
Väggeryd 58 1 936 33

Jönköping 172 13 587 79

Nässjö 78 3 978 51
Värnamo 129 4 980 39
Sävsjö 58 1 657 29
vetlanda 81 4 796 59
Eksjö 38 1 652 43

?se_________ -y_____ -grå _____ _ä____ __

;maggie____ -JP____ _JåDâ _____ -e____ __
Uppvidinge 40 1 589 40
Lessebo 28 1 840 66
Tingsryd. 39 1 729 44
Alvesta 49 2 583 53
Älmhult 48 1 833 38

Markaryd 36 2 343 65
Växjö 104 5 923 57

E9$2 ________ _e_____ -arg _____ -e____ __
regerar____ -av____ _31@å _____ _r______
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Bkmnnul Antal Antal Antal sysselsatta
arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Högsby 33 950 29

Torsås 11 527 48
Mörbylånga 11 495 45
Hultsfred 55 3 066 56
Mönsterås 29 1 840 63

Ehnrüxxia 36 2 978 83
Kalmar 59 6 295 107
Nybro 51 3 617 71
Oskarshamn. 36 4 554 127

Västervik 71 5 489 77

Vännerby 37 2 208 60

Bäüän________ _ru _____ -§4 ______ _rr____

.smala_______ _44---_;uru ______ _IL____

sägs ________ -JE ____ -åra ______ _31---_
Olofströnl 19 4 734 249
Karlskrona 46 6 529 142

Ronneby 43 4 076 95
Karlshamn 41 4 560 111

rmsmg_______ _31 ____ -154 ______ _sr____

remszeu______ _ru____-42u _____ _JP_____
östra Göinge 43 2 655 62
Örkelljunga 32 1 233 39
Tomelilla 18 834 46

Bromölla 15 2 796 186
Osby 42 1 612 38

Perstorp 17 2 183 128
Klippan 25 2 085 83
Åstorp 30 1 643 55
Båstad 19 977 51
Kristianstad 103 6 338 62

Simrishamn 40 1 232 31

.Ängelholnl 43 1 785 42

@§%@@1_______ -ru ____ -ära ______ _§_____

symasgsra____§u____;usr ______ _§L____
Svalöv 12 474 40
Baral) 1 12 12

Staffanstorp 18 888 49
Burlöv 28 1 984 71

vellinge 18 538 30

 

1) Bara ingår dock i Svedala kommun sedan 1977-01-01 men separat-
redovisas av SCB.
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Kammun Antal * Antal Antal sysselsatta
arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Bjuv 18 3 895 216

Kävlinge 23 1 750 76
Lomma 16 291 18
Svedala 15 1 017 68

Skurup _ 13 565 43

Sjöbo 11 437 40
Hörby , 8 169 21

Höör ' 15 535 36
DEtüüö 330 25 926 79
Lund 56 6 156 110

Landskrona 48 7 310 152
Helsingborg 152 10 875 72
Höganäs 22 1 878 85
Eslöv 41 4 014 98

Ystad 37 1 844 50

Erslleäoäg________ _ §6____ _ .4.628_____ _. lZå _ _ ._ ._ _

inmhgsgân...... _ .918____ _. _7.5.1.6_6_____ _ _82 _. _ _ ._ _
Hylte 35 1 890 54

Habmstad 120 . 7 906 66
Laholn1 38 1 241 33
Falkenberg 73 4 127 57
varberg 61 4 114 67

reggade________ ._ .2.7____ __ .1.2.7.1_____ _ ...4.7. _ _ ._ _ _

ääl@§_län______ _. _3.5.4_ A_ _ __ _ .29.549_____ _ .så _. _ ._ _ _
Härryda 24 1 228 51

Partille 31 1 411 46
Öckerö \ 6 142 24
Stenungsund 21 2 473 118
Tjörn 18 384 21

Orust 20 845 42

Sotenäs 24 861 36
MUnkedal 17 773 45
Tanum. 18 738 41
Göteborg 397 52 343 132
Mölndal 58 4 350 75
Kungälv 37 1 643 44

Lysekil 38 2 638 69
Uddevalla 40 5 302 133

âtäqlsäé ________ _ .1.2_____ __ .828_____ _ _72-_ __ _ _ __ _
göieäoägâ 9 _Bpäuâ läa _ __ _7.6_l_ _ _ _ _ 15_9§9_ _ _ _ _ __ 109. _. _ _. _ _
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KCHHKEI Antal ' FHüzü. *Antal sysselsatta

arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Dals-Ed 9 490 54

Färgelanda 5 750 150
Ale 27 3 164 117
Isunnn 26 917 35

Vårgårda 25 1 013 41

Tranemo 57 2 508 44

Bengtsfors 25 2 233 89
Mellerud 14 1 169 84
Lilla.Edet 8 2 006 251
Mark 91 4 194 46

Svenljunga 37 1 403 38
Herrljunga 22 1 181 54
Vänersborg 27 2 798 104
Trollhättan 32 12 018 376
Alingsås 59 2 389 40

Borås 239 13 685 57
Ulricehamn 105 3 169 30

émål_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____33_________2_012_ _ _ _ _ ___61 _ ___ ___

Älzsäoägå län ______ __ _8.4.1_ _ _ _ _ 27.029_____ _ _6.5_ _ _ _ .. _.
Grästorp 8 185 23
Nullsjö 18 697 39
Habo 23 794 35
Karlsborg 10 889 89
Gullspång 23 1 125 49

vara 59 2 403 41
Götene 21 2 399 114
Tibro 62 2 638 43

Töreboda 29 1 097 38

Mariestad 24 3 089 129

Lidköping 54 4 089 76
Skara 21 2 012 96

Skövde 47 5 969 127
Hjo 26 889 34
Tidaholm 16 2 241 140

zayepm ________ _ ._61 _. _ _ _ -2.6.6.9_____ ._ _49 _ __ __ __ _

åkerâberasjän_ _ _ _ _ _ __ .5.0.8. _ _ _ _ .3.3.1315_ _ _ _ _ _ ..65 __ _ _ _ _
Kil 16 1 039 65
Eda 16 1 729 108
Torsby 22 863 39
Storfors 3 836 279

Hammarö 9 2 304 256
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Kommun Antal. Antal Antal sysselsatta

arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

Munkfors 4 1 149 287

Forshaga 11 672 61
Grums 11 2 081 189
.Årjäng 24 995 41
Sunne 21 821 39

Karlstad - 97 6 820 70
Kristinehamn 34 3 974 117
Filipstad 22 2 807 128
Hagfors 11 2 622 238

Arvika 34 2 942 87

âäáfle___________ _ 2.3____ _ 2 .294 ____ _ _19.4_ __ ._ _ __

Yasnlaadâ läa ______ _ _§8_ _ _ __ _34 9.4.8_ _____ _ _9.5_ _ _ .. ..
Laxå 22 1 998 91
Hallsberg 31 2 178 70
DegerfOrs 17 1 808 106
Hällefors 13 1 829 141

Ljusnarberg 13 1 118 86

örebro 127 8 244 65
Kumla 40 2 583 65

Askersund _ 20 1 387 69
Karlskoga 29 9 632 332

Nora 14 1 308 93

_T-.aiadssäeåg_________ _ :1.0____ ._ _3_ _7.7.5_ _____ _ 2.4_ __ _ _. ..

ärsbrojän________ __ ._3â6_ ._ _ _ _32 §69 _____ __ 2.8_ _ _ _ __
Skinnskatteberg 5 608 122
Surahammar' 5 2 575 515

Heby 28 1 300 46
Kungsör 21 1 363 65
Hallstahammar 25 4 167 167

Norberg 13 799 61
Västerås 87 16 482 189
Sala 32 1 572 49
Fagersta 18 3 777 210
Köping 40 4 341 109

arma___________ __ .24____ _ _3_ _1.2.1_ ____ _ _1.3.0_ _. _ _. _

Xäaqaalsnésiên_____ _ _2.9.8._ _. _ _ _49_ 105____ __ _1.3.5_ ._ _ _ ._
vansbro 30 823 27

Malung 42 1 305 31
Gagnef 17 1 257 74
Leksand 35 858 25
Rättvik 21 650 4 31
Orsa 8 456 57
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Kammun Antal Antal Antal sysselsatta
arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

.Älvdalen 12 310 26
Smedjebacken 15 2 140 143

Mbra 48 2 144 45
Falun - 67 3 899 58
Borlänge 50 8 087 162

Säter 15 639 43
Hedemora 22 1 996 91
Avesta 26 3 891 150

B@@@ _ _ _ _ _ _ _ _ -JE _ _ _ _ _âää _ _ _ . _Jä_ _ _ _ __

Bgeyäeäu _ _ _ _ _Eü____;§äá _____ -F____ __

Ockelbo 11 514 47
Hofors 10 3 038 304

Ovanåker 28 2 636 94
Nordanstig 19 1 178 62
Ljusdal 37 1 043 28

Gävle 103 9 216 89
Sandviken 32 8 709 272
Söderhanrl 38 4 792 126
Bollnäs 40 2 047 51

?QEFQ_ . _ _ _ _ _ -lå _ _ _ _ -452 _ _ _ _ -JP. _ _ _ __

_CiäzlstISLSJåH_____ __ .3.42 _ .. _ _ _3.7_ 232-. ____ _ .110____ _ _
Ånge 16 866 54
Timrå 15 2 108 141
Härnösand 25 1 890 76
Sundsvall 86 8 522 99
Kramfors 46 3 115 68

Sollefteå 23 819 36

grasröldâuk______ _ _82. ____ _ _8_ :1.3.4. _____ __ .9.7____ _ ._
Yáâtåoärlaêdâ läs ._ __ __ 29.8_ _ _ _ _ _zâ 15:1_ _____ _ §6____ _ _
Ragunda 6 290 48
Bräcke 14 479 34

Krokom 17 787 46
Strömsund 24 799 33
Åre 7 157 22

Berg 5 92 18
Härjedalen 19 426 22

9528559251. _______ _ _öê ____ _ :1. .2.8.4 _____ __ .6.3____ ._ __
Janmlands län 160 7 314 46
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K Antal Antal Antal sysselsatta
[Iamnl arbetsställen sysselsatta per arbetsställe

NCrdmaling 12 665 55
Vindeln 12 495 41
Robertsfors 17 772 45
NOrsjö 18 1 011 56
Storuman 6 365 61

Sorsele 3 49 16

Vännäs 14 331 24
Vilhelmina 9 401 45
Åsele 13 673 52
Umeå 71 5 046 71

Lycksele 18 1 223 68

åkelleätså_______ _ llå _ __ _ _ _19_ 24.9_ ......_ §8.. _ _ _ _

ráâtgräosteeiäg_---211_____21289. _____ _§9_____.
Arvidsjaur . 10 329 33
Arjeplog 3 350 117
Jokkmokk 5 127 25
överkalix 9 227 25
Kalix 18 1 721 96

övertorneå 5 »< 182 36
Pajala 3 105 35
Gällivare * 16 2 725 170
Älvsbyn 7 403 58
Luleå 71 7 136 101

Piteå 32 2 827 ' 88
Boden 14 358 26
Haparanda 9 301 33

ma_________ _ _2.1_ ____ _ 4 §41 ____ _ _2.3.1_ _ _ _ ._
Norrbottens län 223 21 638 97

Riket 11 078 875 429 79

 

Källa: Bearbetning av Statistiska meddelanden I/1980:6.
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BILAGA 2

T-REGIONER

Vid uppbyggnaden av T-regioner används församlingen som

basenhet. Klassificeringen av regionerna grundas på in-

vånarantalet på följande sätt:

Tl - Stockholm med förorter (Stockholm, Lidingö, Roslags-

Näsby, Sollentuna, Tumba, Upplands-Väsby, Björknäs,

Märsta, Vallentuna, Västerhaninge, Åkersberga m fl).

T2 - Göteborg med förorter (Göteborg, Mölnlycke, Glöstorp,

Lindome, Nolered, Kållered m fl).

T3 - Tätorter med mer än 25 000 invånare.

T4 - Tätorter med 5 000 - 25 000 invånare.

T5 - Tätorter med 200 - 5 000 invånare och glesbygd

i södra Sverige.

T6 - Tätorter med 200 - 5 000 invånare och glesbygd

i norra Sverige.

I figur B2.l återges de sex T-regionerna. Genom att an-

vända T-regionerna är det möjligt att jämföra olika

orter i landet vid exempelvis diskussioner kring utbygg-

naden av kollektivtrafiken. Vad gäller glesbygden är

dock denna,som följd av storaolikheter, delad i en

nordlig och en sydlig del (jfr Asp-Lundin 1980).
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, T5 TÄTORTER 200-5000 INV. OCH
MA \ P GLESBYGD I SÖDRA SVERIGE
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Figur B2.l Tätortsregioner GLESBYGD I NORRA SVERlGE
Källa: Nelldahl (1978).
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