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FÖRORD

Behovet av forskningsinsatser och utvecklingsprojekt inom kollektivtrafik-

området har under senare år alltmer påtalats. Från statsmakternas sida

har detta resulterat i att ytterligare resurser avsatts för dessa ändamål.

Transportforskningsberedningen (TFB) har övertagit KTBs och TFDs tidi-

gare uppgifter. Beredningens huvuduppgifter är

att stödja och initiera forskning, utveckling och demonstrationsprojekt

att samordna transportforskningen

- att förmedla kunskaper och information

att samordna dokumentationer

Detta innebär bl a att TFB har ett ansvar för stödet till forskning och

utveckling inom kollektivtrafikområdet.

VTI, som statligt forskningsinstitut, har byggt upp sin kollektivtrafikforsk-

ning utifrån ett långsiktigt program, där det gällt att i första hand

utnyttja den kunskap och erfarenhet samt experimentiella resurser som

redan finns vid institutet inom trafik- och fordonsteknik, trafikantbe-

teende, transportekonomi, statistik, kulturgeografi och operationsanalys.

Som ett led i TFBs och VTIs arbete inom kollektivtrafikområdet ingår att

arrangera seminarieverksamhet inom olika delområden för att få till stånd

en dialog och ett erfarenhetsutbyte med såväl andra forskare som olika

intressenter bland företag, organisationer m fl. Syftet är därvid att dels

fånga upp aktuella problemställningar från omvärlden, dels föra ut resul-

tat från pågående forskning. Detta seminarium avser att täcka in viss

aktuell forskning inom områdena kostnader, intäkter och finansiering av

kollektivtrafik.

Kenneth Asp
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FÖRORD

Bakgrunden till denna studie är kollektivtrafikens snabbt

stigande kostnader och långsamt ökande,i vissa fall,realt

sjunkande intäkter. De växande underskotten har hittills

täckts av kommunala skattemedel,men många kommuner ser nu

svårigheter att bibehålla nuvarande skattefinansierings-

nivå. Under sjuttiotalet ökade skattebidragsandelen från

cirka en femtedel av trafikföretagens kostnader till cirka

hälften av dessa. Utan ett nytänkande vad gäller taxe-

strukturer och finansieringsformer är det tänkbart att lands-

tingens och kommunernas ambitioner att bibehålla nuvarande

skattefinansieringsgrad kommer att leda till en försämrad

servicenivå vid många kollektivtrafikföretag genom minskat

trafikutbud,eftersläpningar i vagnunderhåll och otillräckliga

investeringar i fordon och anläggningar.

Syftet med denna studie har varit att ta fram en modell för

kostnader och intäkter som kan belysa samspelet mellan dessa

under alternativa antaganden om den framtida utvecklingen av

efterfrågan på kollektiva persontransporter,taxepolitik och

produktionsfaktorpriser. Modellen kan också ge viss vägledning

för det i framtiden säkerligen nödvändiga rationaliserings-

arbetet inom kollektivtrafikföretagen

De empiriska studierna har utförts vid Göteborgs Spårvägar(GS),

Kommuntrafiken i Jönköping (KTJ), Örebro TrafikAB (ÖTAB) samt

Kalmar Omnibusförening upa (KOF). Från dessa trafikföretag

har ett omfattande statistiskt material insamlats och bearbetats.

De alternativa antaganden om den allmänna ekonomiska utveck-

lingen på vilka kostnads och intäktsprognoserna i avsnitt 4

är baserade finns beskrivna i form av scenarier i en rapport

från Kollektivtrafikberedningen,"Den lokala och regionala

kollektivtrafiken om 10-20 år",KTB 1983:14.
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Slutligen bör understrykas att "prognos" i denna skrift

genomgående används i betydelsen möjlig utveckling eller

scenario. Det görs sålunda ingen prognos över vilken fram-

tida kostnads och intäktssituation som är den mest troliga.

Prognoserna är helt enkelt framskrivningar av nuläget under

alternativa antaganden om utvecklingen av grundläggande

ekonomiska faktorer.

Denna rapport är baserad på en studie som finansierats av

Kollektivtrafikberedningen. Studien utfördes inom ramen för

delomrâde 3.5.1 "Kostnads och intäktsutveckling under varierande

förutsättningar" av Kollektivtrafikberedningens projekt "Lokal

och regional kollektivtrafik om 10-20 år".

För dokumentationen av detta svarar numera

Transportforskningsberedningen.
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KOLLEKTIVTRAFIKENS FINANSIERING I SVERIGE

Samhällets ekonomiska engagemang i kollektivtrafiken har under

senare år ökat avsevärt. Många kommuner ser svårigheter att i

framtiden öka bidragen till kollektivtrafiken. Nedan sammanfattas

några av deviktigaste slutsatserna i en rapport från Transport-
1

forskningskommissionen (1980): )

- Ingen minskning av trafikutbudet har skett vid ökad skatte-

finansiering.

- Investeringskvoten (investering/omsättning) visar inget

direkt samband med skattefinansieringen.

- Sedan mitten av 1950-talet har en tämligen kontinuerlig för-

skjutning skett från avgiftsfinansiering till skatte + avgifts

finansiering.

- Det kommunala engagemanget i kollektivtrafiken är störst

i de befolkningsmässigt största kommunerna.

Skattefinansieringsgradens utveckling över tiden vid några tra-

fikföretag belyses i följande diagram:
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Fig. 1 Skattefinansieringsgrad (exklusive färdtjänst och taxi)

vid SL

Källa: Internt material, Trafikkontoret Stockholms Läns Lands-

ting.

 

(

1) J. Halling,"Kollektivtrafikens finansiering",Transport-
forskningskommissionen,1980.
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Fig.2 Utvecklingen av skattefinansieringsandelen Över tiden.

Källa: 'Kollektivtrafikens finansiering", Transportforsk-

1980.
.

ningskommissionen,
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Bakom denna ökade skattefinansiering ligger naturligtvis

ett ökande gap mellan kostnader och intäkter. Utvecklingen

under 70-talet,(som belyses i diagrammet nedan) har här va;

rit likartad för de flesta svenska trafikföretag.

Figur 3 Utvecklingen av kostnader och intäkter för tätorts-

trafik i löpande priser
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Kostnaderna har ökat betydligt snabbare än intäkterna.

Kostnadsutvecklingen är dessutom snabbare än utvecklingen

av konsumentprisindex trots rationaliseringar inom kollek-

tivtrafikområdet under 70-talet. En jämförelse mellan

kostnadsutvecklingen och konsumentprisindex görs i figur 4.
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Figur 3 Kastnadsutveckling (kr/vagnkm) jämfört med konsu-

' mentprisindex
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Källa: Transportforskningskommissionen (1980)

- Kostnadsutvecklingen förklaras bl a av linjenätets expan-

sion och serviceförbättringar vid många trafikföretag.

- Ökade personalkostnader. Under 70-talet var löneökningarna

för personal på trafiksidan förhållandevis stora.

- Oljeprishöjningarna. Dock är drivmedel inte en tung post för

trafikföretagen. '

- Snabbt stigande priser på vagnmaterial under

1970-talets senare hälft.
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Den ovan skissade utvecklingen framstår som särskilt problema-

tisk genom att många kommuner nu ser svårigheter att i framtiden

bibehålla nuvarande skattefinansieringsgrad.Utan ett nytänkande

vad gäller taxestrukturer och finansieringsformer är det fullt

tänkbart att kommunernas och landstingens ambitioner att bi-

behålla nuvarande storlek på kommunalskatten och en oförändrad

avgiftsnivå kommer att tvinga trafikföretagen att möta kostnads-

ökningarna med ett minskat trafikutbud, otillräckliga investe-

ringar i fordon och anläggningar och eftersläpningar i vagnunder-

håll.

I flera kommuner har man nu mycket specifika målsättningar vad

gäller skattefinansieringsnivån.

I Västerås har man sedan 1973 målsättningen att driftskostnads-

ökningar skall täckas med avgiftshöjningar till minst ökningen

av konsumentprisindex. 1978 togs ett beslut att den kommunala

skattefinansieringsandelen för tätortstrafiken bör utgöra högst

30%.

I Göteborg har kommunstyrelsen uttalat att 1973 års avgiftsfi-

nansieringsnivå skall bibehållas som riktpunkt för den kommunala

verksamheten. För Göteborgs spårvägar innebär detta att 53% av

kostnaderna skall täckas av avgifter.

I Örebro steg skattefinansieringsandelen från 25 till 35%

mellan 1974 och 1975 och ligger nu på ca 45%. Här har man en

uttalad strategi att hejda denna utveckling genom en noggran-

nare anpassning av trafikutbudet till efterfrågevariationer

på såväl kort (dygn) som lång sikt.

Även om många kommuner har den uttalade målsättningen att

minska (eller åtminstone inte öka) skattefinansieringsandelen

är konkretiseringen av detta mål mycket problematisk.

En signifikant ökning av avgiftsfinansieringsgraden skulle

för många trafikföreteg kräva betydande förändringar i verk-

samheten. I många fall skulle detta leda till direkta konflikter

med trafikföretagens övergripande målsättningar.
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2 KOSTNADS OCH INTÄKTSPROGNOSER: PRINCIPIELLT BERÄKNINGSSCHEMA

Projicerande av framtida kostnader och intäkter för dagens

svenska kollektivtarfikföretag är en relativt komplicerad

uppgift. Några grundläggande orsaker är:

(i) Sambanden mellan efterfrågan, konsumtion och

produktion är komplicerade och deras inbördes

växelverkan är av central betydelse. Produktions-

volymen påverkar i hög grad efterfrågan.

(ii) En volymenhet gemensam för försäljning och pro-

. duktion vars intäkt och kostnad någorlunda säkert

kan mätas existerar inte. Visserligen är den na-

turliga kopplingen mellan försäljning och produk-

tion antalet resor, men förutom mätproblemet

tillkommer svårigheten att entydiga samband saknas.

Entydigt kan sägas: Inga resor - inga intäkter och

inga resor - inga volymberoende kostnader. Därutöver

kan sambandet mellan intäkter och resandevolym

vara både positivt och negativt beroende på över-

strömning mellan färdbevistyper. Kostnadssidan är

inte fullt så problematisk, men inte heller här finns

några entydiga relationer mellan resandevolym och

totala kostnader.

Det principiella beräkningsschemat bör därför skrivas

som:

Q1 = ?(P1r P2:

där 01 är efterfrågevolym och Q2 är produktions-

volym, P är priset för en resa och P är priset på
konkurrerande transportmedel, t ex etê bensinpris-
index.

(ii) I = P101

(iii) K = C(QZ)

(iv) Resultat I-K = P101 - C(Qz).
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Lämpliga måttenheter för efterfrågan Q1 och produktion Q2

måste nu definieras. Här börjar de praktiska svårigheterna.

3 KOSTNÅDS OCH INTÄKTSPROGNOSER; PRAKTISKT BERÄKNINGSSCHEMA

3.1 Intäkter

Huvudorsaker till att direkt beräknande av intäkter

på basis av resandevolym inte är möjligt är

- Zontaxor i kombination med olika färdbevistyper

som kort och biljetter. Fri returreserätt och övergång

inom vissa tidsintervall.

- Tekniska och ekonomiska förutsättningar som gör att

man istället för exakta data om resandevolym OCh

resandevanor får lita till manuella resanderäk-

ningar och resvaneundersökningar på intervju och

stickprovsbasis. Här skattas faktorer som antal

resor per kort och antal returresor per biljett.

Således räknar man idag fram totala resandeströmmar på

basis av noterade försäljningsintäkter med hjälp av den

typ av skattade faktorer som just angavs. Vad gäller

produktionen av resandevolymstatistik är det således

trafikintäkter som är den oberoende variabeln och resan-

devolym den beroende variabeln.

Försäljning av färdbevis är ett naturligt Operationellt

mått på efterfrågan. Intäktssidan erhålls mycket enkelt

som pris x antal, men har nu delvis frikOpplats från

produktionssidan. En bedömning måste därför göras av det

trafikarbete som krävs vid en given försäljningsnivå

så att konsistenta intäkts- och kostnadsprognoser er-

hålls.

 

VTIMEDDELANDE428



ll

Prognosmodellen för intäkter bör då ha ungefär föl-

\jande utseende. ' -

PSG1 = F(P1, P2, P3, PROD)

där F5G1är försäljningsvolym för färdbevis typ 1

(t ex kort)

P1 är priset på färdbevis typ 1

P2 är priset på färdbevis typ 2 (t ex kupong)

P är priset på konkurrerande transportmedel

(t ex bensinprisindex)

PROD är ett mått på produktionen (t ex vagnkm
eller vagntim)

3,2 Specifika skattningar

Inom ramen för denna studie gjordes försök att estimera

en sådan modell. Inga statistiskt signifikanta samband

kunde isoleras. Förklaringen härtill är sannolikt bris-

ter i dataunderlaget och för liten stickprovsstorlek.

Trafikkontoret vid Stockholms läns landsting har vid

skattningar av denna typ av modell på basis av månads-

data för perioden 1973-1979 erhållit resultat med hög

statistisk signifikansnivåinEn intressant slutsats från

modellanalysen är att färdbevisförsäljningens samman-

lagda priskänslighet vid en likformig taxeändring för

alla färdbevistyper är mycket låg ochatt den dominer-

ande priskänsligheten ligger i en omfördelning mellan

färdbevistyperna. Exempelvis beräknades, under förut-

sättning av likformiga taxeförändringar, elasticiteterna

för försäljning av månadskort och biljetter till

-0.01 och -0.05.

 

1) Göran Tegnér et al, Uppföljning av färdbevisförsäljnings-
samt resandeutvecklingen inom SL 1973-82, PM, Stockholms
läns landsting, Trafikkontoret, 1983.
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I föreliggande arbetehar på basis av årsdata (vissa

månadsdata) överströmningseffekter med hög statistisk

signifikansnivå estimerats i tre av de studerade tra-

fikföretagen. I det fjärde var de relativa ändringarna

i kort- och biljettpriserna alltför små för att några

statistiskt signifikanta samband skulle kunna erhållas.

Följande samband skattades:

P
E _ K

B + K)% - F X %

 

där B och K är totala antalet biljett respektive kort-

resor, PK och PB är medelpriset per kort respektive

biljettresa och d anger förändring. F är den skattade

parametern som anger ändringen i biljettresornas

andel av det totala antalet resor i % när kvoten medel-

pris per kortresa/medelpris per biljettresa ändras 1%.

För de fyra studerade trafikföretagen erhölls följande

resultat:

GS KTJ ÖTAB KOF

F +1.30 +1.50 +1.34 Inget signifikant

samband1)

32 0.91 0.88 0.98

Detta enkla linjära samband uppfyller alla statistiska

krav på precision men bör användas med försiktighet

framför allt vid små värden på ( B ) och ( K ).
RH< PB

Exempelvis var andelen biljettresor vid GS 1981 ca 33%.

  

Enligt ovanstående relation skulle biljettresornas an-

del bli lika med noll om PK/PB är 25 % ( 33/1.3 .

 

1) I Kalmar har relationen kortmedelpris/biljettmedel-
pris varit nära nog konstant alltsedan 1975. Hedel-
värdet är 46% med en standardavvikelse på endast 1.68.
Andelen biljettresor sjönk stadigt från 1975 till
1980 från 67% till 44% där den tycks ha stabiliserats.
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Att biljettresandet helt skulle upphöra är dock inte särskilt

troligt.Det kommer alltid att finnas ströresenärer för vilka

kontant eller rabattbiljetter är det mest fördelaktiga valet.

3.3 Beräkningsschema för intäkter

Intäktsprognosen byggs upp i fyra steg:

(i) Bedömning av realpriSerna för biljett och kortresor.

(ii) Beräkning av den relativa andelen biljettresor,y.

(iii)Bedömning av den totala resandevolymen,R.

(iv) Beräkning av totala trafikintäkter TI som

TI=(yPB + (1-y)PK)R

1)
där PK och PB är medelpriser för kort och biljettresor.

3.4 Kostnader;fasta och rörliga

För att kunna göra kostnadsprognoser måste först klargöras vilka

kostnader som är rörliga och vilka som är fasta vad gäller

variationer i trafikarbetets omfattning. Först görs en indelning

i direkta och indirekta kostnader.Direkta kostnader är direkt

hänförbara till linjetrafikarbetet medan de indirekta är gemen-

samma för verksamheten som helhet. Dessa senare inkluderar personal

och kapitalkostnader för den centrala administrationen,trafik-

ledning etc. De direkta kostnaderna indelas sedan vidare 1 fasta,

halvfasta dvs språngvis rörliga och rörliga kostnader. De rörliga

kostnaderna antas då vanligen vara direkt proportionella mot

mängden trafik arbete vilket normalt ger en godtagbar approximation.

En ytterligare precisering erhålls genom att dela upp de direkta

kostnaderna i

Distansberoende kostnader som drivmedel,kilometerskatt och en viss

 

del av reparationer och underhåll av fordon. I de här studerade

trafik företagen använder man approximationen att 70% är distans-_

beroende och resterande 30% vagnberoende.

Tidsberoende kostnader som huvudsakligen är lönekostnader för

 

förare och eventuella konduktörer; i

Vagnberoende kostnader som inkluderar den fasta delen av reparations

 

och underhållskostnader,ränta och avskrivningar på fordon samt

fordonsskatt och försäkring. Avskrivningar beräknas ofta som

 

3) Kort och biljettintäkter svarar vardera för cirka hälften
av de totala intäkterna i ett "typiskt" trafikföretag.
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anskaffnings eller återanskaffningsvärde dividerat med beräknad

ekonomisk livslängd,vilken vanligen för bussar sätts till tio år.

Man bortser då från att ekonomisk livslängd räknat i år varierar

med årlig körsträcka ,vilket är en godtagbar approximation inom

rimliga intervall för den årliga körsträckan.

305 Beräkningsschema för kostnader

Den relativa fördelningen av de olika kostnadsslagen vid ett

"typiskt " trafikföretag summeras nedan 1 tabellform. Värdena

är genomsnitt för tätortstrafiken i Jönköping,Kalmar och Örebro.

DIREKTA KOSTNADER % %

Distans: personal

 

(vkm) material 5 18

drivmedel

Tid: trafik-

(vtim) personal 45
(förare)

Vagn: personal

material 2 20

kapital1) 16

Summa direkta 83

INDIREKTA KOSTNADER

2)
personal 7

kapital

material & 7
övrigt

Summa indirekta 17

SUMMA ' a 100

En enskild kostnadspost kan nu projiceras n år framåt i.tiden

som K(n)=K(nu)(1+v)n(1+p)n , där K är kostnaden i kronor,v är den

genomsnittliga årliga volymförändringen och p är den genomsnittliga

årliga förändringen av det reala priset för den aktuella produktions

faktorn.

 

1)Kalkylmässig ränta och avskrivning på fordon samt fordons-
skatt och försäkring.

2)Inkluderar administration,trafik ochverkstadsledning.
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1
4 FRAMTIDSSCENARIER )

TILLVÄXT

Den ekonomiska tillväxten blir relativt gynnsam. BNP

ökar med 2% per år, privat konsumtion med 1% per år

och offentlig konsumtion med 0.5% per år. Drivmedels-

priserna blir realt oförändrade jämfört med 1982 års

priser (inkl skatt).

Förvärvsintensiteten ökar. Arbetsresorna tenderar att

bli längre på grund av större spridning i boendet. En

fortsatt ökning av småhusboendet innebär att större

familjer i storstadsområden bosätter sig relativt långt

från centrum, medan ensamstående och mindre familjer

i ökande utsträckning befolkar de centrala delarna och

närliggande områden. Dessa tendenser blir mindre uttala-

de i glesbygdsområdena.

Kollektivtrafikens andel av arbetsresorna minskar om inte

särskilda åtgärder vidtas för att motverka detta. Service-

och fritidsresandet ökar totalt, men kollektivtrafikens

andel minskar.

Kollektivtrafikens problem blir mest utpräglade i medel-

stora tätorter - dvs i tätorter där reseavstånden motiverar

en väl utnyggd kollektivtrafik men där trafikunderlaget

inte är tillräckligt för storskaliga kollektivtrafiksys-

tem.

STAGNATION

Utvecklingen under slutet av 1970-talet och början på 1980-

talet blir början av ett trendbrott när det gäller ekono-

misk utveckling - den starka tillväxtens tid är förbi.

BNP och offentlig konsumtion ligger 1995 på samma nivå som

1982, men den privata konsumtionen har sjunkit 25% eller

med ca 1% per år.

VTIMEDDELANDE428
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Drivmedelspriserna fortsätter att stiga och blir 1995

ungefär 50% högre än 1982 (realt pris, inkl skatt), vilket

motsvarar en årlig ökning med ca 2%.

Avdragsrätten för resor till och från arbetet slopas, sam-

tidigt som kraven på avgiftsfinansiering av kollektivtrafi-

ken ökar.

Storstadsområden och tätorter med goda förutsättningar

för kollektivtrafik eller korta avstånd bostad-arbete

tillväxer kraftigast.

Deltidsarbete ökar i omfattning och arbetstiderna utveck-

las mot större flexibilitet.

Bilinnehavet fortsätter att öka på landsbygden medan det

stagnerar eller till och med minskar i städerna särskilt

i de större.

Trycket på kollektivtrafiken ökar markant, främst när det

gäller arbetsresor. Service och fritidsresor minskar kraf-

tigt, men kollektivtrafikens andel ökar.

 

1) Källa: Den lokala och regionala kollektivtrafiken om

10-20 år, KTB rapport 1983:14.
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4.1 ökande efterfrågan på kollektivtrafik (STAGNATION)

Här förutses en ogynnsam ekonomisk utveckling med sjunkande pris

vat konsumtion och stigande energipriser. Översatt till produktions"

faktorpris utvecklingen i genomsnitt/år antages följande:

Personal -1.0, Kapital 0.0. Material +2.0, Drivmedel +2.0

För busstrafikarbetet studeras tre olika alternativ med följande

procentuella förändringar.

vagnkm vagntim vagnar

a) +5 O 0

b) +10 5 0

c)' +15 7 O

Motivet för dessa tre alternativ är att illustrera hur

merkostnaderna för en ökning av produktionsvolymen beror

av hur denna_ökning sker.

I a) antas att produktionstakten höjs genom att medelhastig-

heten genomsnittligt för hela linjenätet höjs med 5%.

Detta kan åstadkommas genom t ex förbättrad framkomlighet

(särskilda bussfiler), bussar som medger snabbare av och

påstigning, förbättrad ruttplanering etc. Eftersom endast

distansberoende kostnader påverkas när volymökningen sker

medelst en höjning av medelhastigheten blir kostnadsökningar-

na mycket små. GS visar t o m en kostnadsminskning på grund

av ett relativt sett högre arbetsinnehåll i reparation och

underhållskostnaden; personalkostnader antas ju minska med

1% per år i detta scenario.

I b) har antagits att ökningen av antalet vagnkm sker genom

att både medelhastighet och vagntimmar ökar med 5% vardera.

Här tillkommer alltså en ökad nyttjandegrad av vagnparken.

Kostnadsgenomslaget blir genast mera påtagligt eftersom

nu även de tidsberoende kostnaderna, dvs lönekostnaderna

för förare påverkas.

I alternativ c) slutligen har antagits att både medelhas-

tighet och vagntimmar ökar med 7.25% vilket ger en ökning

av vagnkilometerproduktionen med 15%. Kostnadsökningen blir

nu mindre än i b) eftersom produktionsökningen nu åter del-

vis sker genom en höjning av medelhastigheten.
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Skulle dessutom vagnparken behöva utökas för att klara

en produktionsökning tillkommer naturligtvis de vagnbe-

roende kostnaderna, vilka är av samma storleksordning som

de distansberoende kostnaderna.

Kostnadsbilden 1991 blir då följande:

      

          

1981 1991

GS a b c

DK 161.5 161.9 168.0 172.2

IK 68.4 65.5 65.5 65.5

SA 229.4 227.4 233.5 237.7

KTJ

DK 35.3 35.4 36.7 37.

IK 7.6 7.6 7

SA 42.8 43.0 44.3 45.2

ÖTAB

DK 30.3 29.9 31.1 31.8

IK 6.6 7.0 7.0 7.0

SA 36.9 36.9 38.1 38.8

KOP

DK 12.4 12. 12.8 13.

IK 2.3 .5

SA 14.7 14.8 15.3 . 15.5

   

Intäkternas storlek kan i detta scenario förväntas i viss mån

bero av den allmänna inflationstakten då det i"dâliga tider"

torde vara relativt svårt att höja korttaxorna realt. Resande-

volymen förutsättes under alla omständigheter öka eftersom kors-

elasticiteterna från disponibel inkomst,bensinpriser osv. kommer

att få ett relativt starkt inflytande i detta läge.

För enkelhetens skull antasatt resandevolymen ökar i takt med

produktionen vid realt oförändrade kort och biljettaxor. Efter*

frågeelasticiteten med avseende på.kortpriset har satts till -0.15

Nedan jämförs realt oförändrade biljett och korttaxo$ med alter-

nativen att biljettaxorna förblir realt oförändrade medan kort-

priserna endera ökar eller minskar med 10% realt.Biljettresornas

andel av det totala resandet kommer då att förändras enligt

följande tabell.
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Biljettresornas andel av det totala resandet 1991

GS

-10% 28

Korttaxa 0% 33

+10% 38

KTJ ÖTAB KOF

24 25 36

30 28 44

36 31 52

Trafikintäkternas utveckling vid GS, KTJ, ÖTAB och KOF

summeras nedan. Siffrorna inom parentes anger täcknings-

graden i %.

I Göteborgs Spårvägar (

Belopp anges i miljoner kr.

täckningsgrad 1981, 35%)

Totala trafikintäkter 1991

Resandevolym +5% +10% +15%

-10% 78.3(34) 82.0(35) 85.7(36)

Korttaxa 0% 84.7(37) 88.7(38) 92.8(39)
+10% 90.3(40) 94.6(41) 98.9(42)

II' Kommuntrafiken i Jönköping (täckningsgrad 1981, 46%)

Totala trafikintäkter 1991

Resandevolym +5% +10% +15%

-10% 19.0(44) 19.9(45) 20.9(46)

Korttaxa 0% 21.2(49) 22.2(50) 23.2(51)
+10% 23.1(54) 24.2(55) 25.3(56)

III Örebro Trafik AB (täckningsgrad 1981, 57%)

Totala trafikintäkter 1991

Resandevolym +5% +10% +15%

-10% 19.7(53) 20.6(54) 21.5(55)

Korttaxa 0% 21.3(58) 22.3(59) 23.3(60)
+10% 22.8(62) 23.9(63) 24.9(64)

IV Kalmar omnibusförening (täckningsgrad 1980, 48%)

Totala trafikintäkter 1991

Resandevolym +5% +10% +15%

-10% 6.8(46) 7.1(46) 7.4(48)

Korttaxa 0% 7.4(50) 7.8(51) 8.1(52)

+10% 7.9(53) 8.3(54) 8.7(56)
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'Iäclmingsgraderna i figur 5 är medeltal för täckningsgraderna vid

resanävolyuümingar på 5,10 och 15% (se sid.45) . På grund av beräkningar-_-

nas specifika resultat sam-anfaller dessa medeltal i de allra flesta fallen
:red täckningsgraderna vid en 10% volyn'ökning.

Den förhållandevis gynnsamma utvecklingen avtäclmingsgraderna är väsentligen

ett resultat av två element i stagnationsscenariet; en ökning av efterfrågan

på kollektivtrafik och sänkta personal kostnader (-1% per år) genan real-

lönesänkningar. Med oförändrade personalkostnader sjunker täckningsgraderna

med cirka fyra procent.

I figur 55 visas även täckningsgzaderna när kortpriserna höjs 10%.Huruvida

detta är realistiskt är en politisk bedåmingsfråga som i detta sanmanhang

läxmas Vad som bör observeras är emellertid att de nu ganska höga

täckningsgraderna till stor del förklaras av samspelet mellan den relativt

låga kortpriselasticiteten (-0.15) och övergången från kort till biljett-

resor när kortpriserna höjs. Denna omfördelning ger en "förstärknings

effekt"på nedelintäkten per resa som genererar ett tillskott på ca. 1% till

täckningsgraderna jämfört med om proportionen kortresor/biljettresor vore

konstant. Exempelvis skullemedeltäckningsgraden för GS bli 40 istället för

41 %.

Täckningsgradernas känslighet med avseende på kortpriselasticiteten är i

sig relativt måttlig. Detta beror delvis på att det de facto ju förutsatts

att efterfrågan är inelastisk. Om elasticiteten fördubblas från -O.15

till -O.30 blir effekten genomgående densanma för alla trafikföretagen:

Om kortpriset höjs 10% sjunker täckningsgraden med 1% (från t.ex 40 till 39%) ,

och om det sänks 10% sjunker täckningsgraden ned O.5%(frân exempelvis

34 till 33.5%)

4.2 Vikande efterfrågan på kollektivtrafik (TILINÄXT)

Här förutsätts en relativt gynnsam ekormusk utveckling med ökad privat

konsumtion och måttliga energiprisâçningar .För produktionsfaktorprisernas

genomsnittliga reala förändring i %/år antages.

Personal +1,0, Kapital -1.0, Naterial »+1.0, Drin +1.0

Antal vagnkm, vagntinmar och vagnar antas samtliga minska med 10%från 1981

till 1991. De indirekta kostnaderna antas kunna minskas genan att personal

kostnader för trafikledning och administration anpassas till den lägre

_ prodlktionsnivån. Den samlade effekten av dessa antaganden blir på

kostnadssidan:
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GS

DK

IK

SA

KTJ

DK

IK

SA

ÖTAB

DK

IK

SA

KOF

DK

IK

SA

1981

161.5

68.4

 

229.4

1981

 

1981

30.3

6.6

 

36.9

12.4

2.3

 

14.7

22

1991

156.6

67.1

 

223.7

1991

34.0

7.3

 

41.3

1991

  

14.0

(-2%)

(-4%)

(-4%)

Vid GS sjunker de totala kostnaderna med ungefär 5 mkr

medan de vid KTJ och öTAB sjunker med ca 1.5 mkr och vid

KOF med ca 0.8 mkr.

Intäkternas utveckling beror i detta alternativ liksom

tidigare i hög grad av korttaxans förändring. Resande-

volymen förutsätts minska med 10% vid realt oförändrade

taxor. Biljettaxan antages realt oförändrad i samtliga

alternativ. Efterfrågeelasticiteten med avseende på kort-

priset antages vara -0.15. Under dessa antaganden samman-

fattas nedan några möjliga alternativ.
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I Göteborgs Spårvägar (täckningsgrad 1981, 35%)

Trafikintäkter 1991

Kort- Resor Intäkter Täcknings-
pris (milj) mkr grad (%)

-10% 42.3 67.1 30

0% 41.7 72.6 32.5

+10% 41.0 77.4 35

.-

II Kommuntrafiken i Jönköping (täckningsgrad 1981, 46%)

Trafikintäkter 1991

Kort Resor Intäkter Täcknings-
pris (milj) mkr grad (%)

-10% 9.5 16.3 39

i 0% 9.4 18.2 44
+10% 9.3 19.9 48

III örebro Trafik AB (täckningsgrad 1981, 57%)

Trafikintäkter 1991

Kort- Resor Intäkter Täcknings-
pris (milj) mkr grad (%)

-10% 11.5 17.0 48

i 0% 11.3 18.3 52
+10% 11.1 19.6 55

IV Kalmar Omnibusförening (täckningsgrad 1980. 48%)

Trafikintäkter 1991

Kort Resor Intäkter Täcknings-
pris (milj) mkr grad (%)

-10% 3.35 5.8 41

i 0% 3.30 5.4 46
+10% 3.25 6.8 49
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Figur 6b Täckningsgrader som 1 (kl men

KTJ har nu samma omfördelningg-

parameter för kort och biljett-

resor som de övriga.

Figur 6a Täckningsgraderna när kortpriset
höjs 10%(övre linjerna) och
sänks 10%(nedre linjerna).
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I figur 6 har för överskådlighetens skull enadst täckningsgraderna

vid en 10% real höjning eller sänkning av korttaxan lagts in. Täck-

ningsgraderna vid realt oförändrat kortpris ligger för alla trafik-

företagen nästan exakt ndttemellan de två alternativen med höjd och

sänkt korttaxa.

På grund av att personalkostnaderna, som är en mycket tung post i

kollektivtrafikproduktionen här antas öka med 1% realt per år i en

situation med spontan efterfrågeminskning är den "naturliga " riktningen

på täckningsgraderna nedåt och sjunkande. I praktiken får strävandena

i ett sådant läge säkerligen i första hand inriktas på att vidmakthålla

täckningsgraderna.

För KTJ(Jönköping) skulle det enligt beräkningarna vara möjligt att höja

täckningsgraden från 46 till 48% under perioden 1981 till 1991 genom att

höja kortpriset med 10%. Samma gäller för KOF(Kalmar) där täckningsgraden

skulle kunna höjas från 48 till 49% på samma sätt. Dessa resultat bör dock

tolkas med stor försiktighet. I båda fallen är det i första hand omför-

delningen mellan kort och biljettresor,som här ger en mycket påtaglig

;förstärkningseffekt" på medelpriset per resa, som förklararar den ökade

täckningsgraden.

För KOF är det den relativt låga andelen kortresor tillsammans med den

antagna omfördelningsparametern (1.3) som ger en ökning av täcknings-

graden .

För KTJ är det omfördelningsparameterns relativt höga värde (1.5 mot 1.3

för GS och ÖTAB) som ger en ökning av täckningsgraden. Här finns alltså

ytterligare en illustration till den mycket viktiga roll som överströmning

mellan kort och biljett resor spelar för intäkterna. För att mera konkret

belysa detta beräknades nya täckningsgrader för KTJ med användande av 1.3

som.värde på omfördelningsparametern.Resultaten återges i figur 6b , där

nu KTJ i likhet med GS uppvisar en i bästa fall bibehållen täcknings-

grad.

Givetvis gäller fortfarande att de övre gränserna för täckningsgraderna

kan uppnås endastom produktionskostnaderna kan skäras i takt med efter-

frågeminskningen och volymbortfallet kompenseras med prishöjnigar på

månadskorten.
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4.3 Sammanfattning av prognoserna

Täckningsgradernas utveckling styrs väsentligen av ett antal-

nyckelfaktorer.

- Personalkostnaderna vilka svarar för 60 till 70% av de

totala kostnaderna. Förbättrad arbetsproduktivitet måste

därför vara centralt i kollektivtrafikföretagens effekti-

viseringssträvanden.

- Kortpriserna därför att månadskorten är den så klart

dominerande typen av färdbevis. Sjuttiotalets mycket kraftigt

rabatterade månadskort är en del av förklaringen till de

snabbt sjunkande täckningsgraderna.

- Relativpriserna på olika typer av färdbevis,i allra första

hand priserna på månadskort och biljetter. Omfördelningen

mellan kort och biljettresor som en funktion av dessas

relativpriser är av central betydelse för intäktsidan.

Hittills har endast ett fåtal studier av detta gjorts och

vidare studier synes angelägna.

I alternativet STAGNATION med ökad efterfrågan på kollektiv-

trafik bör det vara möjligt att höja täckningsgraderna något

från nuvarande nivå. Detta kräver emellertid produktivitets-

förbättringar och realt oförändrade korttaxor. Om kort-

priserna sjunker realt med mera än 1% per år,vilket skedde

vid många företag under sjuttiotalet kan inte ens reala

personalkostnadssänkningar hindra täckningsgraderna från att

sjunka.

wI alternativet TILLVÄXT med minskad efterfrågan på kollektiv-

trafik finns en möjlighet att i det närmaste bibehålla täck-

ningsgraderna, men eftersom reallönerna ökar och intäkterna

under alla omständigheter minskar krävs här ett omfattande

rationaliseringsarbete och en aktiv prispolitik.Produktions-

apparatens storlek måste anpassas till den lägre efterfråge-

nivån och de reala kortpriserna måste höjas. Med realt oförän-

drade kortpriser kommer det även vid en produktionsanpassning

att bli svårt att undvika sänkta täckningsgrader.
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De specifika resultat som beräknats för de två situationer-

na ökande och minskande efterfrågan på kollektiva transpor-__

ter skall endast tolkas som referenspunkter, då resultaten -

naturligtvis beror av gjorda antaganden. Detta gäller både

kostnads- och intäktssidan, men kanske i särskilt hög grad

den senare som vanligtvis är minst förutsägbar ur företags-

ledningens synpunkt. Väsentliga faktorer är här efterfråge-

elasticiteten med avseende på kortpriset och överströmnings-

effekten mellan kort och biljettresor.

Efterfrâgeelasticiteten med avseende på kortpriset har satts

till -O.15 för att vara konsistent med de tidigare nämnda

huvudscenarierna, men som en långsiktig elasticitet före-

faller den låg. Dock är resultaten inte alltför känsliga

med avseende på denna parameter.

Storleken av överströmningen mellan kort och biljettresor

när dessas relativPriser förändras är av central betydelse

för totalintäkternas storlek. Omfördelningen kan sägas ge en

"förstärkningseffekt" på medelintäkten per resa.

När kortpriset höjs minskar antalet kortresor men en del

av denna kortreseminskning omvandlas till biljettresor och

deSsa har ju vanligen ett betydligt högre medelpris. Omvänt

gäller att när kortpriset sänks ökar kortresandet genom ett

tillskott av resenärer som tidigare använt andra färdmedel

och resenärer som tidigare använt kontant eller rabattbiljet-

ter. Medelpriset per resa sänks ochden försvagning av intäkts-

sidan som ligger i ett sänkt kortpris förstärks.

Eftersom den totala efterfrågan på kollektivtrafik i en

rad studier visats vara inelastisk är dessa omfördelnings -

och förstärkningseffekter av stor betydelse för intäkter-

nas storlek. En aktiv efterfrågeanpassad prispolitik med

icke alltför låga kortpriser och en noggrann avstämning av

kort och biljettpriser är av fundamental betydelse om

utvecklingen mot allt lägre täckningsgrader skall kunna

reverseras .
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1 INLEDNING

Ko11ektivtrafikens finansieiia stä11ning har kraftigt försämrats under

senare år. Detta är deivis en effekt av en medveten po1itisk satsning

på koiiektivtrafiken, och innebär i sig inte något negativt. Många verk-

samheter i samhäiiet såsom muséer, teatrar,simha11ar och bib1iotek

har margine11a finansieiia intäkter och finansieras i huvudsak med

askattemede1. Probiemet i sammanhanget är istäiiet att den långsiktiga

trenden visar på ti11tagande underskott för k011ektivtrafiken, samti-

digt som ett a11t kärvare budget1äge för såväi stat som primär- och

iandstingskommuner föreIigger. Inom ramen för den begränsade expansion

som är möjiig prioriterasandra verksamheter högre än koiiektivtrafiken.

Detta innebär att koiiektivtrafikföretagen inom de närmaste åren, trots

aiia poiitiska måisättningar, kan förväntas åiäggas ailt kärvare tag

för att begränsa de finansie11a underskotten.

I det ovan beskrivna 1äget före1igger en i sammanhanget särskiit effek-

tiv åtgärd: differentierade taxor. Detta är en prissättningsprincip, som

genereiit kan motiveras av antingen intäktsmässiga e11er kostnadsmässiga

skäi. För koiiektivtrafikens de] är båda skälen reievanta. Det innebär

att effekterna av att införa differentierade taxor är specie11t gynn-

samma för koiiektivtrafiken. Genom höjda taxor under högtrafik och

sänkta taxor under resten av dygnet finns faktiskt möjiigheter att sam-

tidigt I

* öka intäkterna

* minska kostnaderna

* öka det totaia resandet

Trots att tidsdifferentierade taxor förekommer på en rad områden i sam-

häiiet kan man förvänta sig att en tiiiämpning inom koiiektivtrafiken

kommer att motsättas med viss emfas. Framför a11t torde detta gäiia med

hänvisning tiil fördeiningsmässiga effekter samt konkurrensmöjiigheterna

gentemot privatbi1ismen. Argumenten är värda att tas på aiivar. Däremot

är det mer tveksamt om de kan ses som argument mot differentierade taxor.

Differentierade taxor är i grunden inte en fråga om höjda taxor. Visser-

ligen innebär det att man betalar mer under högtrafik än i normaitrafik.
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Man kan emeiiertid iika gärna vända på det och påstå att differentierade

taxor innebär att man betalar mindre om man åker vid normaitrafik. Diffe-

rentierade taxor bör såiedes utvärderas i jämföreise med den enhetiiga

taxenivå som ger motsvarande intäkter. Jämfört med denna taxenivå inne-

bär differentierade taxor att

* det är fier resenärer som får en taxesänkning än en taxehöjning

* subventionen per resa biir jämnare fördeiad meiian resenärerna

* subventionen omfördeias från förvärvsarbetande til] deitidsarbetan-

de, hemarbetande, studerande och pensionärer

Differentierade taxor medför ett jämnare resande över dygnet. Detta inne-

bär

* bättre arbetstider för busschaufförerna

Konkurrensprobiematiken är mer inveckiad anaiytiskt sett. Ur ett sam-

häiisekonomiskt perspektiv går det inte att frikoppia frågan om prissätt-

ning och finansiering av koiiektivtrafiken från vägtrafikens aiimänna

kostnadsansvar, särskiit inte vad avser stadstrafiken. Vid en samhäiis-

ekonomiskt riktig prissättning av privatbiiismen skuiie koiiektivtrafiken

i våra större tätorter kunna konkurrera med betydiigt bättre förutsätt-

ningar. För iandsbygdstrafiken torde dock detta vara ett väsentiigt mind-

re probiem.

Om andeien biiåkare är "för hög kan man genom subventionerade koiiektiv-

trafikresor motväga denna effekt. Genereiit sett är det dock iämpiigare

att direkt åtgärda de eventueiia "snedvridande" insiag som förekommer i

trafiken. Dessutom ger sådana åtgärder bättre styreffekter. I dagens si-

tuation med koiiektivtrafikens kostnader tiil 60% täckta med skattemede]

finns dock inte iängre något större utrymme för attpriskonkurrera bort

privatbiien. Tiii detta kommer att det främst är genom en bättre service

(restid, turtäthet, gångavstånd, bekvämiighet mm) och inte iåga taxor

man attraherar biiisterna. Bättre service kan koiiektivtrafikföretagen

erbjuda med en bättre ekonomi. Differentierade taxor synes vara en

iämpiig åtgärd för att uppnå en bättre ekonomi.
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2 KOLLEKTIVTRAFIKENS FINANSER

2.1 Den finansie11a "fä11an"

Ko11ektivtrafikföretagens ekonomi har kraftigt försämrats under senare

år. 1970 täcktes ca 20% av driftkostnaderna med skattemedei. Idag är

siffran ca 60%. Den finansieiia trenden i kombination med fortgående

reaia kostnadshöjningar (krav på nya förbindeiser, förstärkningskörning

mm) förstärker på ett dramatiskt sätt den besväriiga ba1ansgången me]-

1an taxehöjningar och ökad skattefinansiering. Det räcker nämiigen inte

med att höja taxorna i samma takt som kostnadsökningarna om man vi11 ha

en oförändrad skattefinansiering, t ex att täckningsbidraget från kommun

och 1andsting ej bör överstiga 50% av de totaia kostnaderna ett iokai-

trafikföretag e11er iänstrafikboiag har.

Kravet på taxehöjningar vid reaia kostnadshöjningar i11ustreras i fö1-

jande exempei, där koiiektivtrafikföretaget i utgångsiäget skattefinan-

sieras med 50%:

Kostnader . 100 mkr

Intäkter 50 mkr

5kattefinansiering 50 mkr

Om trafikföretaget har en rea] kostnadshöjning på 10% och taxan höjs

reait iika mycket kommer inte intäkterna att öka i samma utsträckning.

1)

Det innebär att intäkterna endast ökar med 6,9%, och vi erhå11er fö]-

Vid en priseiasticitet på -0,3 kommer resandet att minska med 2,8%.

jande situation:

Kostnader 110,00 mkr (+10,0%)

Intäkter 53,45 mkr (+ 6,9%) (taxehöjning 10%)

Skattefinansiering 56,55 mkr (+13,1%)

Om trafikboiaget ska11 svara för häiften av kostnadsökningen på 10%

krävs en taxehöjning på 14,6%. Det innebär ett resandebortfaii på 4,0%,

viiket ger en intäktsökning på 10%, d v 5 häiften av kostnaderna:

1) Priseiasticiteten anger hur mycket efterfrågan påverkas vid en taxe-
förändring. Vid s k arc-eiasticitet, som gä11er i exempiet, anges
förändringarna iogaritmiskt. Vid s k shrinkage-ratio anges föränd-
ringarna procentueiit i förhåiiande tiil varandra, I exempiet ovan
innebär den senare definitionen att resandet minskar med 3,0% istäi-
1et för 2,8%.
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Kostnader 110,00 mkr (+10%)

Intäkter 55,00 mkr (+10%) (taxehöjning 14,6%)

Skattefinansiering 55,00 mkr (+10%)

För att rea1t sett ha kvar samma skattefinansiering krävs att intäkter-

na ökar med 20%, vi1ket är dubbe1t så mycket som kostnadsökningen.

Detta kräver en taxehöjning på 29,8% och ger föijande:

Kostnader 110,00 mkr (+10%)

Intäkter 60,00 mkr (+20%) (taxehöjning 29,8%)

Skattefinansiering 50,00 mkr (+ 0%)

Tabe11 1 Nödvändiga taxehöjningar för att undvika en skattehöjning
vid reaia kostnadshöjningar

 

överskott (+) resp Nödvändig taxehöjning för att
underskott (-) i bibehå11a en oförändrad skatte-
% av kostnaderna finansiering vid en 10%-ig reai

kostnadshöjning

+ 100 7,2
+ 90 7,6
+ 80 8,0
+ 70 8,5
+ 60 9,0
+ 50 9,7
+ 40 10,4
+ 30 11,2
+ 20 12,1
+ 10 13,2

0 14,6
- 10 16,2
- 20 (1970) 18,3
- 30 21,0
- 40 24,6
- 50 29,8
- 60 (1980) 37,5
- 70 4. 50,8
- 80 ( ? ) 78,5

    

Anm. Beräkningarna baseras på en antagen arc-eiasticitet på -0,3. Vid
shrinkage e1asticiteter krävs ännu större taxehöjningar.

En a11män utveck1ing för koiiektivtrafikföretagen har varit att man i

bästa fa11 höjt taxorna i takt med inf1ationen. Detta är dock otiilräck-

1igt, och fortsätter denna utveck1ing b1ir behovet av ti1iskjutande

skattemedei snabbt större.
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Vid en situation där koiiektivtrafiken drivs med företagsekonomiskt

överskott krävs i stort sett taxehöjningar som motsvarar kostnadshöj-

ningarna. De taxehöjningar som är nödvändiga vid ett finansieiit under-

skott ökar däremot drastiskt, viiket framgår av tabe11 1. Skattefinan-

sieringen på 20% år 1970 krävde taxehöjningar på 18% vid en 10%-ig

kostnadshöjning. 1980, då skattefinansieringen i genomsnitt är på 60%,

krävs i motsvarande situation en taxehöjning på 38%. Unskar man samti-

digt nå den ursprungiiga måisättningen att hä1ften av kostnaderna får

täckas med skattemedei, krävs en taxehöjning på heia 50%. Vid en skatte-

finansiering på 70% krävs en taxehöjning på 51% för att täcka kostnads-

ökningen resp 208% för att man skaii uppnå måisättningen att endast häif-

ten av kostnaderna täcks med skattemedei.

2-2 Den-eteneuiâtê_balenêgênsêu

Med ett idag a11t kärvare budgetiäge för såväi stat som kommuner och 1ands-

ting kan vi av tvingande ekonomiska (finansieiia) skäi inte fortsätta

på den insiagna 1injen eniigt ovan. Detta visade redan 1976 års Kommunai-

ekonomiska utredning (SOU 1977:78), som menade att:

"Det råder alimän enighet om att det inom ramen för den
begränsade expansionen som är möjiig under de närmaste
åren måste ske en mycket stark prioritering av barnom-
sorgen, åidringsvården och iångtidsvården. Verksamheten
inom andra kommunaia områden, inkiusive koiiektivtrafi-
ken, kan i detta iäge inte byggas ut iika snabbt."

Budgetiäget idag jämfört med den då aktueiia tidpunkten kan bara under-

stryka aiivaret i situationen.

Den ekonomiska baiansgången innebär "ett trianguiärt va1" meiian avgifts-

poiitik, servicenivå och finansieiit underskott. Vi riskerar emeiiertid

att hamna vid en skattefinansieringsandei där det inte längre är "möjligt"

att kompensera kostnadshöjningar med taxehöjningar. För koiiektivtrafi-

ken gäiier det därför att i tid undvika det diiemma som en de] koiiektiv-

trafikföretag i USA hamnat i. Utebiivna taxehöjningar i kombination med

krav på begränsade finansieiia underskott har framtvingat en försämring

i servicen, som gjort det mycket svårt för koiiektivtrafiken att konkur-

rera mot privatbiiismen. Probiemet i11ustreras dramatiskt genom att

några större koiiektivtrafikföretag gått bankrutt, och under vissa perio-

der fått upphöra med sin trafik.
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Det är mot denna bakgrund en aiternativ taxepoiitik bör utvärderas.

Taxehöjningar av oiika slag är heit naturiigt p01itiskt känsiiga att

genomföra, särskiit som man gärna hänvisar tii] inkomstfördeinings-

poiitiska skäi. Bortsett från att såväi svenska som internationeiia

erfarenheter inte ger något stöd för resonemanget, måste taxeåtgär-

der bedömas i ett mer långsiktigt perspektiv. Frågan gäiler heit

enkelt en avvägning meiian "måttiiga" åtgärder idag och "kännbara"

åtgärder inom en inte aiitför aviägsen framtid.
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3 PRINCIPEN FUR DIFFERENTIERADE TAXOR

Vintersportstugor, sommarstugor, charterresor, färjeavgifter mm kostar

konsumenterna oiika mycket beroende på när de efterfrågas. Samma sak

gäiier för b10mmor, frukt, grönsaker mm, som varierar i pris beroende

på säsongen. Att man betaiar oiika mycket för varor och tjänster i

dessa fall accepteras som en sjäivkiarhet.

Från en ekonomisk utgångspunkt kan differentierade priser och taxor

eniigt ovan motiveras av endera eiier båda av föijande

* intäktsmässiga skäi

* kostnadsmässiga skäi

Såväi de intäktsmässiga som kostnadsmässiga argumenten för "prisdiffe-

rentiering" är i aiira högsta grad tiiiämpbara för kollektivtrafiken.

Den utnyttjas också numera av både SJ och Linjefiyg. För den koiiektiva

busstrafiken utnyttjar man emeiiertid differentierade taxor i förvånans-

värt 1iten utsträckning. Tiii viss del beror detta naturiigtvis på att

kostnaden för prisdifferentiering (administration och kontroii) samt

"informationsprobiemet" för resenärer är förhåiiandevis högre än för

t ex järnvägen och fiyget. I dagens iäge med en a11t större obaians i

resandet över dagen måste emeiiertid prisdifferentiering också aktuaii-

seras för busstrafiken.

Differentierade taxor underhögtrafik och normaitrafik, dvs en reiativt

högre taxa under högtrafik, innebär en bättre företagsekonomi (och sam-

häiisekonomi) för koiiektivtrafikföretaget eftersom:

- resandebortfaiiet vid en avgiftshöjning under högtrafik biir mindre

än motsvarande resandeökning vid en avgiftssänkning under iågtrafik,

- resandebortfaiiet under högtrafik reducerar kostnaderna mer än mot-

svarande resandeökning ökar kostnaderna under iågtrafik.

Effekterna av en genereii taxeändring i jämföreise med en differentie-

rad taxesättning iiiustreras nedan i ett hypotetiskt exempei, där fö]-

jande antages gäiia:
Avgä?iwa , WMWWVN 2,00 kr

Anta] resande/år 5 milj

Eiasticitet, iågtrafik - 0,4 _ 0,32

Eiasticitet, högtrafik -0,4 - 0,2

Ande] resande under högtrafik 40%
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Vid en genereii avgiftshöjning på 10% (20 öre) kommer 160.000 resor1)

färre att genomföras (40.000 resor under högtrafik och 120.000 resor

under iågtrafik). Intäkterna förbättras med 648.000 kr (dvs ski11naden

meiian 4,84 miij x 2,20 kr = 10,648 mkr och 5,00 milj x 2,00 kr = 10,0

miij). Om endast taxan under högtrafik höjs, krävs en högre höjning för

att erhåiia samma intäktsförbättring. En höjning med 25% (50 öre) resui-

terar i att intäkterna förbättras med 750 000 kr (högtrafikintäkterna

ökar från 2,0 miij x 2,00 kr = 4 mkr ti11 1,9 x 2,50 kr = 4,75 mkr), dvs

något mer än faiiet ovan, samtidigt som endast 100 000 resor färre

kommer att genomföras.

Om man däremot höjer taxan under högtrafik eniigt ovan med 20% och sam-

tidigt sänker den med 10% under iågtrafik, kommer det totaia resandet

att b1i större, samtidigt som intäkterna ökar! Resandebortfaiiet på

100 000 resenärer under högtrafik uppvägs av en resandeökning på

120 000 resenärer under iågtrafik, medan intäktsökningen på 750 000 kr

under högtrafik endast reduceras med 384 000 kr p 9 a minskade biijett-

intäkter under iågtrafik. '

Intäktsförändringen utgör dock endast en av två betydeisefuiia effekter

i det fa11 en differentierad taxa skuiie införas. Lika betydeisefuiit

för ekonomin kan omfördeiningen av resande från högtrafik ti11 normai-

trafik vara. Förutsättningarna varierar emeiiertid väsentiigt meiian

1andsbygd och tätort beroende på oiika omioppstider för bussarna. Ju

kortare omioppstiderna är desto iättare är det att få ti11 stånd en om-

fördeining.

1) För att iättare kunna följa beräkningarna används shrinkage-eiastici-
teter
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4 DIFFERENTIERADE TAXOR MED TILLÄMPNING PÅ VÄRMLANDSTRAFIK

4-1 Eêgre-utgångâeunkter-fêr-ênâ1z§sn

Värm1andstrafik AB (VTAB), som i huvudsak omfattar 1andsbygdstrafik,

berörs 1iksom tätortstrafiken i a11mänhet av ett koncentrerat resande

ti11 morgon och kvä11. Visser1igen berörs (potentieiit) endast ca 25%

av 1injerna av förstärkningskörning under högtrafik, men 1injerna är

"tunga" och står för 80% av totaia resandet. Resorna under högtrafik

redovisas i tabe11 1. Ande1en resor i högtrafikriktningen (vi1ken är

dimensionerande för trafiken) är 41% under 4 timmars högtrafikperiod.

Under de två mest beiastade timmarna är resandet 28%. Den dimensione-

rande trafiken bestäms i huvudsak av resandet under de 3-4 mest beias-

tade timmarna, varför en högtrafikperiod på 4 timmar är mest reievant.

Tabe11 1 Ande1 resor i högtrafik

 

Tidpunkt Ande1en resor i högtrafikriktning

 

% av tota1a resandet % av resandet på de
berörda 1injerna

 

2-31w-b§9§rêfik
07.00 - 08.00 16 20
15.00 - 16.00 12 15

å-:iw-h§9§rêfik

06.00 - 08.00 23 29
15.00 - 17.00 18 23

  

 

  

Den 1 ju1i 1984 höjde Värmiandstrafik taxorna. Länskortet ökade i pris

med drygt 11%, från 180 kr ti11 200 kr. Samtidigt höjdes kontanttaxan.

De procentue11a höjningarna varierar vid o1ika resavstånd. Beroende på

att resandeiar på oiika avstånd ej finns redovisade, kan någon genom-

snitt1ig höjning ej beräknas. Därför antages i beräkningarna att höj-

ningen är procentue11t 1ika stor för kontanttaxorna som för 1änskorten.

I tabe11 2 redovisas de förändringar i intäkter och resande som kan

förväntas vid den pianerade taxehöjningen. Dessa förändringar kommer

nedan att jämföras med motsvarande effekter vid differentierade taxor.
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Tabeii 2 Förändring i intäkter och resande vid en taxehöjning från
180 kr ti11 200 kr för iänskort samt motsvarande procen-
tueiia höjning för kontantbetaiande

 

 

 

Förändring i intäkter Högtrafikperiod

respektive antai resande 2 tim 4 tim

IBEêEEêêEEÅES

- totait + 7,2% + 7,4%

- iänskort + 9,1% + 9, %

- kontant + 4,3% + 4,6%

- högtrafik 7 + 9,5% + 9,5%

- iågtrafik + 6,3% + 6,0%

Bessogeoioêkniug

- totait - 3,5% - 3,3%

- iänskort - 1, % - i, %

- kontant - 6,1% - 5,9%

- högtrafik - 1,5% - 1,4%

- iâgtrafik - 4,3% - 4,6%

  

 

  

Underlaget för att göra beräkningar av effekterna av differentierade

iänskort baserade på resavstånd, är mycket bristfäiiigt. För att iiiu-

strera potentiaien redovisas i tabeii 3 ett "räkneexempei", där effek-

terna av en enhetiig höjning av iänskortet tili 200 kr jämförs med två

aiternativa differentierade höjningar. Dessa differentierade taxor är

uppbyggda med samma reiativa taxedifferenser som gäiier för SJ. Antagan-

dena om priseiasticiteten bygger på a priori reiationer vid enhetiiga

taxor, medan andeiarna har "justerats" för att ge konsistens i jäm-

föreiserna/resuitaten. Jämföreiseaiternativet (ait. 1) ger samma effek-

ter pâ resande och intäkter som eniigt tabeii 8.

I ait. 2 redovisas i taxestruktur som ger samma effekter på resandet

som en enhetiig taxehöjning. Effektiviteten av differentierade taxor

framgår av att intäkterna kommer att öka med 22% istäiiet för 9%. Effek-

tiviteten framgår aiternativt eniigt taxeait. 3, där intäkterna biir

iika stora som vid en enhetiig höjning, medan resandet trots detta biir

oförändrat.
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TabeTT 3 Förändring i intäkter och resande vid en prisdifferentie-
ring av Tänskortet m a p resavstånd
(Räkneexempeil)

  

  

  

. T a x e a 1 t e r n a t i v

Resavstånd AndeT PriseTasticitet Nuv.taxa ATt. 1 ATt. 2 ATt. 3

10 0,1 0,30 180 200 122 108

20 0,2 0,20 180 200 172 152

30 0,3 0,15 180 200 222 196

40 0,2 0,10 180 200 251 222

50 0,1 0,10 180 200 288 255

60 0,1 0,05 180 200 . 326 288

I N T Ä K T E R 100 109 122 109

R E S A N 0 E 100 98 98 100

  

  

 

 

 

UnderTaget för att göra prognoser över effekter av differentierade taxor

beroende på när man reser, är betydiigt säkrare än för resavstând. Sam-

tidigt har denna tidsmässiga differentiering större möjiigheter tiTT för-

bättringar, såväi samhäTTsekonomiskt som företagsekonomiskt. Aniedningen

tiTT detta är att inte bara intäktssidan, utan också kostnadssidan, poten-

tieTTt påverkas positivt.

4.2 Effeäêer-2å-in§êäEer-990-re§ende

I fig. 1-3 redovisas förändringen i intäkter och resande vid aiternativa

differentierade taxor1) i jämföreise med en enhetTig taxehöjning tiTT

200 kr. I fig. 1 höjs taxorna under högtrafik successivt, medan de i mot-

svarande mån sänks under normaitrafik. Effekterna (vid 4 tim högtaxa)

1)Taxesystemet är tänkt att fungera med två typer av Tänskort, ett Täns-
kort A som medger resande under heTa dygnet samt ett länskort B som
gäTTer för aTTa resor utom under högtrafik. Här är beräkningarna base-
rade på 2 eTTer 4 timmars högtrafikperiod. I praktiken är det inte
kTocksTaget i sig som är av intresse, utan om bussturen som sådan är
dimensionerande (se vidare fig. 4-7).

För de som innehar Tänskort B och viTT åka på en högtrafiktur tiTT-
kommer en tiTTäggsavgift på 3 kr (vid prisdifferensen 60 kr),
4 kr (80 kr) etc.
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Förändring (%)

1

 

 

 

   

8-

_________,

7' INTÄKTER

6 d (4 tim)

5 .

(2 tim)
4-

3 _ (4 t1m)

2

1

_1
(2 tim)

-2

-3 -

-4 _

200 .2.19 229 33.12 219 .229 2.62
200 190 180 170 160 150 - 140

Högtrafiktaxa

N0rma1trafiktaxa

Figur 1 Förändring i intäkter och resande vid a1ternativa diffe-
rentierade taxor i jämföre1se med en enhet1ig taxehöjning
t111 200 kr
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Förändring (%)

A

   

9 (4 tim)

- (2 tim)

8 -

7 .

6...

5 R E S O R U N D E R

' NORMALTRAFIK
4 .

3-

2-

1-

-1-

_2_ /

_3 R E S O R U N D E R

H 0 G T R A F I K

_4_

-5 _

(4 tim)
(2 tim)

200 .m 220 .2.3.9. 2.4.0. .2.5.9 ?§2
200 190 180 170 160 150 140

Högtrafiktaxa

Normaitrafiktaxa

Figur 2 Förändringar i resandet under högtrafik och normaitrafik
vid a1ternativa differentierade taxor i jämföre1se med en
enhet1ig taxehöjning ti11 200 kr
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Figur 3 Förändring i intäkter och resande vid aiternativa taxehöj-
ningar under högtrafik i jämföreise med en enhetiig taxe-
höjning tiii 200 kr
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på intäkter är små, medan resandeminskningen avtar för att vid större

reiativa skiiinader förbytas mot en resandeökning. Särskiit intressant

är att notera de olika effekterna på resor under högtrafik1) resp nor-

maitrafik, som redovisas i fig. 2. Om enbart taxorna under högtrafik

höjs (fig. 3) förbättras intäktsmöjiigheterna radikait.

I tabeii 4 jämförs alternativa differentierade taxekonstruktioner viika

ger samma intäkter som en genereii taxehöjning med 20 kr. Differentie-

rade taxor innebär att det blir fier som får prissänkningar än som får

prishöjningar.

Tabeii 4 Aiternativa differentierade taxekonstruktioner viika ger
samma intäkter som en generei] taxehöjning med 20 kr

 

Taxeaiternativ Ande] Taxe- Aiternativa taxehöjningar
resenärer höjning

 

§§0§Eê11-§âäêh§10109

Aila resenärer 100% +20 kr

2-210-0093rêf153êäê

Högtrafikresenärer 2 % +56 kr +46 kr +37 kr +28 kr

Övriga resenärer 72% i 0 kr + 5 kr +10 kr +15 kr

4_§iw-b§9:rêfiäzêöê

Högtrafikresenärer 41% +39 kr +34 kr +29 kr +24 kr

Övriga resenärer !59% i 0 kr + 5 kr +10 kr +15 kr

     

 

  

4 3 Effekter-eê-&9§20ê9êr

Anaiysen eniigt ovan visar på de potentieiia resandeökningar och/eiier

intäktsförbättringar som är möjiiga vid tidsdifferentierade taxor. Tiii

detta kommer den högst väsentiiga effekten av mindre resande under hög-

trafik. Normait kan detta förväntas iedartiii kostnadsinbesparingar. Här

föreiigger dock en väsentiig skiiinad meiian tätorter och landsbygd.
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Eventuella kostnadsinbesparingar beror på möjligheten att ändra i tid-

tabellerna p 9 a det ändrade resandet.

För de aktuella landsbygdslinjerna i Värmland är omloppstiden i regel

1-2 timmar. Det innebär att man för att undvika en förstärkningsbuss

är tvungen att "flytta" resandet 30 minuter till 1 timme före eller

till den tidigare avgången för de resenärer som föredrar att betala

normaltaxan, alternativt att resenärerna slutar att åka. Det säger

sig självt att dessa möjligheter är mindre än i tätortstrafiken, där

omloppstiderna är väsentligt kortare och kravet på flyttning av resan-

det i tiden är motsvarande mindre.

Problematiken med dimensionerande antal bussar och möjligheterna att

förändra detta antal illustreras i fig. 4-5 med utgångspunkt från

busstrafiken på sträckan Deje - Forshaga - Karlstad. 1984 krävs 10

bussar för att klara av högtrafikresandet kl 06.30-07.30. Resandet

före och efter denna högtrafikperiod, i detta fall kl 05.15-05.55 och

08.00-08.30, utförs av desSa 10 bussar1). Detta är möjligt genom att

omloppstiden (i tur + 1 tomkörningstur tillbaka) är 70 minuter. Om-

loppstiden anger Således hur mycket resandet skulle behöva ändras för

att möjliggöra inbesparing av 1 dimensionerande buss. En sådan buss

faller bort om 50 resenärer (10% av högtrafikresenärerna) ändrar sin

restid med 70 minuter, vilket illustreras i fig. 6. eller om 100 rese-

närer (20% av högtrafikresenärerna) ändrar sitt resande med 35 minuter

enligt fig. 7.

Effekterna på resandet som visas i fig. 2 indikerar att det måste till

stora taxeförändringar för att åstadkomma de önskvärda överströmningar-

na enligt ovan. En viss reservation bör dock göras. Erfarenheterna av

taxeförändringar, dvs priselasticiteter, bygger nästan undantagslöst på

generella taxeförändringar. Det innebär att man har mycket begränsad

erfarenhet av överströmningar från högtrafik till normaltrafik vid taxe-

differentiering.

1)I verkligheten ser vagnomloppsschemat något annorlunda ut, vilket
emellertid inte påverkar principresonemanget här.

VTIMEDDELANDE428



45

 

 

 

 

   

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

51_

7.30 50

6.50 50

6.50 50 '
6.50 50

resenärer/buss 6.50 50
6.50 50

El 6.50 50

05-55 33 6.50 50 El
05.35 33 6.50 50 8.30 33

05.15 33 6.30 50 8.00 33

fjg;_å GenomsnittTigt anta1 resenärer på 1injen Deje - Forshaga -
Kar1stad november 1983

 

 
 

  

   

 

 

    

 

  

     

 

3
/Ir \

/10/
/

// 9:;ç

\ /5 8a// Bussar som endast
/3 27 används för 1 tur

5: 74// (på morgonen)

5x
,/ ./
z5/

3 43/4
2 2 2

1 1 1

fig;_§ Anta] bussar samt disposition av dessa på 1injen Deje -
Forshaga - Kar1stad november 1983
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1 dimensionerande buss i högtrafik fa11erbort genom att
50 resenärer ändrar sin restid med 70 minuter (= 0m10ppstiden)
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Fig. 7 2 dimensionerande bussar i högtrafik med 100 resenärer er-
sätts med 1 dimensionerande buss som transporterar vardera
50 resenärer före och efter högtrafiken med 35 minuters
tidigare- resp senare1äggning av turen (= 0m10ppstiden)
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Även om man inte kan uppnå några omedeibara nedskärningar i anta1et

förstärkningsbussar för 1andsbygdsiinjer, finns 1ikvä1 två potentie11t

positiva effekter på 1ite 1ängre sikt: Deis kommer det framtida behovet

av förstärkningsinsatser att dämpas, deis finns incitament att på iängre

sikt ändra på de institutione11a förhåiianden som idag gör det svårt

att åka vid andra tidpunkter än under högtrafiken. Det är då inte iängre

frågan om att se prob1emstä11ningen i ett statiskt perspektiv, utan i

ett tidsperspektiv där behovet av dimensionerande antai bussar succes-

sivt ti11tar (fig. 8).

S1utsatsen av ovanstående är såiedes att det finns a11 an1edning att

satsa på tidsdifferentierade taxor. Huruvida det kommer att kunna bidra-

ga i någon större utsträckning ti11 att iösa k011ektivtrafikens finan-

sie11a probiem är något vi kan uttaia oss om först när vi genomfört prak-

tiska försök. Linjefiyg 1yckades! Även för SJ verkar de framtida effek-

terna av differentierade taxor positiva! Te1everket har ny1igen satsat

på differentierade taxor (främst av kostnadsskä1)! Eidistributörerna har

aviserat kraftigt differentierade taxor över dygnet och årstiden! En

satsning på tidsdifferentierade taxor iigger a11tså i tiden!

1984
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2> 2 2

1 1 1 1 1

05.25 06.55 08.30 05.30 06.55 08.30 05.15 06.30 08.00
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Fig. 8 Insatsen av bussar på sträckan Deje- Forshaga - Karistad 1980, 1982 och 1984
(morgontrafiken; stapiarna anger dimensionerande antai bussar vid den aktueiia

omioppstiden).
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5 FURDELNINGSPOLITISKA EFFEKTER

En tänkbar invändning mot differentierade taxor är att det av fördei-

ningspoiitiska skäi "inte är iämpiigt att höja taxorna". Differentierade

taxor är emeiiertid i grunden inte en fråga om höjda taxor. Differen-

tierade taxor innebär visseriigen att man betaiar mer för att åka under

högtrafik än i normaitrafik. Man kan emeiiertid iika gärna vända på

resonemanget och påstå attdifferentierade taxor innebär att man betaiar

mindre om man kan och viii åka vid normaitrafik. Differentierade taxor

bör såiedes utvärderas i jämföreise med den enhetiiga taxenivå som ger

motsvarande taxeintäkter. Jämfört med denna taxenivå innebär differen-

tierade taxor att det är fier resenärer som får en taxesänkning än en

taxehöjning. Detta framgår av tabeii 4. Vid en tiiiämpning av differen-

tierade taxor baserad på principen om förstärkningskörning som kriterium

för högtrafik skuiie 35-40% av resenärerna få taxorna höjda, medan res-

terande 60-65% skuiie få dem sänkta.

Differentierade taxor innebär att man erhåiier fier resenärer p 9 a taxe-

sänkningen än vad man tappar på taxehöjningen, d v 5 man får fier rese-

närer för en given intäktsnivå. Denna "potentiai" kan användas tiii att

istäiiet öka intäkterna med bibehåiiande av samma antai resenärer. Om

denna strategi väijs innebär åtgärden en taxehöjning. Denna strategi bör

då jämföras med en höjning av en motsvarande enhetiig taxa. Eftersom det

är fier som åker vid differentierade taxor, medan intäkterna är desamma

i båda faiien, innebär differentierade taxor såiedes att man i genom-

snitt betaiar mindre per resenär.

 

Innebär de reiativa prisförändringar som differentierade taxor medför

eventueiia positiva eiier negativa fördeiningseffekter 122m det berörda

trafikkoiiektivet? För att besvara detta måste vi fråga oss vad som är

den fördeiningspoiitiskt reievanta jämföreisen: Innebär det samma för-

deining att debitera grupp A 3 kr för en vara som kostar 10 kr som för

grupp 8 att betaia 3 kr för en vara som kostar 4 kr? Det är nämiigen en

motsvarande situation som gäiier för busstrafiken idag. Bussturer vid

oiika tidpunkter kostar nämiigen väsentiigt oiika.

I tabeii 5 redovisas översiagsmässiga kostnadsberäkningar som kan iigga

tiii grund för en jämföreise av oiika bussturer. Kostnaderna som iigger

tiii grund för beräkningarna är genereiia och varierar från faii tiii

faii. På samma sätt varierar förutsättningarna. Siutsatserna från tabei-

ien kan därför inte toikas som någon kaikyi över bussiinjen Deje -

Forshaga - Karistad, som är 34 km iång. Kaikyierna kan endast användas
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för ett principresonemang, som ger vissa indikationer. Dessa indikatio-

ner är dock i samma stor1eksordning som i 101 (1984), där man i över-

s1agsmässiga beräkningar ana1yserat högtrafikkostnaderna i 0510.

Tabe11 5 Kostnaderna per vagnkm vid o1ika tidpunkter

   

 

Kostnad per vagnkm (kr/km)

Tidpunkt 0510 VTAB

Basutbud 11,51 (100) 6,53 (100)

Högtrafik 17,13 (149) 9,97 (153)

Extra tur i
norma1trafik 7,52 (65) 4,97 (76)

  

 

 

Kä11a: TøI i samarbete med A/S 0510 Sporveier, "Ko11ektiv-
trafikkens samfunnsmessige betydning i større byområder",
1984

I dagens 1äge finns inga samhä11sekonomiska skä1 att få foik att åka

mindre under norma1trafik och 1ågtrafik (med reservation för de fa11

där resandet är så 1ågt att man kan ersätta busstrafiken med taxi).

Eventue11a resandeminskningar kommer inte att möj1iggöra tidtabe11s-

förändringar som minskar kostnaderna för ko11ektivtrafiken. Dessutom

bestäms ofta turtätheten av önskemå1 om en viss basturtäthet, d v 5

en "ti11fredsstä11ande" transportförsörjning. Förstärkningsturer är

eme11ertid inte önskade av samma skä1 - de är he1t enke1t nödvändiga

insatser för att k1ara resandeefterfrågan. Ti11 ski11nad från en

resandeminskning i 1ågtrafik och normaitrafik kommer en resandeminsk-

ning under högtrafik att innebära ett minskat utbud när så är möjiigt.

Detta är en grund att taxedifferentiera utifrån.

I tabe11 6 redovisas en ka1ky1 för den tidigare ana1yserade 1injen

Deje - Forshaga - Kar1stad. Med en antagen genomsnitt1ig be1äggning

på 50 personer i en högtrafikbuss, 30 personer i norma1trafik samt

50 extra resenärer som genererar behov av en extra buss, erhå11s fö1-

jande övers1agsmässiga kostnadstäckningar.
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Tabe11 6 Jämföreise (räkneexempei) av kostnader och intäkter vid
oiika tidpunkter (VTAB)

  

Tidpunkt Kostnad per vagnkm Intäkt per vagnkm

Normaitrafik 6,53 8,35

- extra tUr 4,97 8,37

Högtrafik _ 9,97 8,31

- förstärkningstur 14,44 8,04

 

 

   

A/S Oiso Sporveier skattefinansierades 1982 med ca 400 milj NOK (mot-

svarande 49% av de totaia kostnaderna). I tabe11 7 redovisas skatte-

finansieringen vid oiika tidpunkter, deis totait, deis fördeiad per

resenär vid resp tidpunkt. Totait hänförs mer än 50% (212 miij NOK)

av den totaia skattefinansieringen tii] förstärkningskörning under hög-

trafik. Högtrafikresenärer subventioneras med ett dubbeit så stort be-

lopp per resa som övriga resenärer på dagtid (3,20 NOK resp 1,60 NOK),

medan resandet på förstärkningsbussar subventioneras tre gånger så

mycket.

' Fördeiningspoiitiken kan också diskuteras utifrån frågan vilka resenä-

rer som åker vid 01ika tidpunkter på dygnet. Man kan då fråga sig om

det är fördeiningspoiitiskt riktigt eiier ej att pensionärer, hemarbe-

tande m f] som åker mitt på dagen när extra resande inte kostar någon-

ting betaiar mindre än förvärvsarbetande som åker under högtrafik när

extra resande kostar reiativt mycket.

Några fördeiningspoiitiska negativa effekter kan mot bakgrund av ovan-

stående inte på a priori grunder häriedas från åtgärden att differentie-

ra taxor. På samma sätt är det inte heiier på något sätt sjäivkiart att

subventionerade taxor i sig påverkar inkomstfördeiningen i önskvärd in-

riktning.
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Tabe11 7 Subventionen ti11 A/S Os1o Sporveier förde1ad på o1ika
tidpunkter (1982)

Skatteti11skott

Tidpunkt Kostnad Per resa Ande1 av Totait
per resa (NOK) kostn (mi1j NOK)
(NOK) (%)

Högtrafik 5,89 3,20 54 261

- förstärknings-
turer 7,61 4,85 64 212

Dagtid 4,58 1,60 35 72

Kvä11ar, he1ger 6,57 3,40 51 65

Genomsnitt/tota1t 5,58 2,73 49 398

      

 

Kä11a: TøI (1984), sid 52

Subventioneringens omförde1ande effekter finns inte exp1icit beräknade.

Trafik i nordisk tätort (1978) refererar eme11ertid ti11 en norsk studie

(se figur 9), som visar att ti11skotten ti11 ko11ektivtrafiken inte ver-

kar inkomstutjämnande. Även i KOLT (Ko11ektivtrafik i tätort, SOU 1975:47)

redovisas motsvarande samband: Såvä1 per hushå11 som per hushå11smed1em

ökar transportkonsumtionen, ink1usive 1oka1a ko11ektivresor, med inkomsten.

Figur 9 De offent1iga ti11skotten ti11 hushå11ens reskostnader med
buss och spårvagn/förortsbana (Norge) ökar med reskonsumtio-
nen och därmed med hushå11ens inkomst (1973)
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Kä11a: Trafik i nordisk tätort (Nu A 1978:14), sid 49
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MARGINALKOSTNADER I LOKAL OCH REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIK

Civ ing Kjell Jansson, AB Storstockholms lokaltrafik

F U R O R D

Föreliggande studie (här endast bakgrund och sammanfatt-
ning) har initierats av Kommunikationsdepartementet och
genomförts under en ledningsgrupp bestående av represen-
tanter för departementet, Svenska Lokaltrafikföreningen,
AB Storstockholms Lokaltrafik, Västmanlands Lokaltrafik AB,
och Transportforskningsberedningen. Utredare har varit
Kjell Jansson, sektionen för ekonomisk analys, utrednings-
avdelningen, AB SL. Finansiär för projektet har varit
Transportforskningsberedningen.
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l BAKGRUND

Föreliggande studie är knuten till kommunikationsdeparte-
mentets projekt "Kostnadsansvar och avgiftssystem" (KAA).

KAA syftar till att bestämma "genomsnittliga samhällseko-
nomiska marginalkostnader" vid en förändrad efterfrågan på
transporter på :_20 %. Denna studie avser att beräkna dessa
kostnader för lokal och regional kollektivtrafik. Framför
allt beroende på att denna rapport och KAA behandlar olika
transportmarknader blir denna studie delvis av annan
karaktär än KAA.

I KAA-projketet (liksom i Trafikpolitiska utredningen TPU,
SOU 1978:31) skiljer man på begreppen kostnadsansvar och
betalningsskyldighet" Kostnadsansvaret. gäller 'frågan om
hur prissättningen av transporttjänster bör utformas för
att åstadkomma samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av
existerande transportsystem. Därmed söker man i enlighet
med 1979 års trafikpolitiska beslut de samhällsekonomiska
kortsiktiga marginalkostnader som är förknippade med ut:_
nyttjandet av givna transporttjänster. För en effektivare
resursallokering bör priset anpassas till den kortsiktiga
marginalkostnaden.

  

Betalningsskyldighet defineras som trafikantkollektivets
"skyldighet" att stå för vissa kostnader för transport-
apparaten, som inte är direkt hänförliga till själva gra-

. den av utnyttjande av transporttjänsterna.

I KAA-projektet läggs huvudvikten på kostnadsansvaret och
därmed på för prissättningen relevanta kortsiktiga margi-
nalkostnader (SRMC).

De marginalkostnader som beräknas i denna studie är
däremot i första hand avsedda för kapacitetsbedömningar
och inte ikh" omedelbara rekommendationer angående pris-
strukturer.

Beräkningarna görs dels under förutsättningen att efter-
frågeförändringen är stadigvarande, betingad av exempel-
vis förändrad trafikpolitik, nya prissättnings- och'
finansieringsformer etc. De kostnader som beaktas är då
.de sonlêh^ direkt hänförliga till just denna efterfråge-
förändring. Därmed beaktas inte kostnaden för 'Härvalt-
ningsbyggnader, planeringspersonal etc eftersom dylika
delar av produktionsapparaten till största delen antas
bestämmas till sin cmñattning av andra skäl än föränd-
ringar i trafikefterfrågan. De marginalkostnader på lång
sikt som beräknas definieras därför här som de kostnader
som är rörliga på allt från några månaders sikt och
uppåt.
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Dels görs beräkningar av marginalkostnader på "kort
sikt". Med dessa avses här de kostnader som är rörliga på
allt från några dagars sikt till några månaders. Här för-
utsätts att vagn- och personaltillgång kan varieras endast
mycket måttligt, varför en efterfrågeökning främst leder
till ökad trängsel och ökad tidsåtgång för trafikanterna,
eller med andra ord till ökade kostnader för trafikanter-
na. Avsikterna med att beräkna denna typ av marginalkost-
nad är två. Dels kan dessa kostnader ge en antydan om
kostnadsstrukturen vid en tillfällig efterfrågeförändring
(exempelvis p 9 a en kortvarig kris av något slag). Dels
kan dessa kortsiktigt rörliga kostnader jämföras med de
långsiktigt rörliga, för att ge underlag för bedömning av
om utökning eller neddragning av kapaciteten kan vara
lämplig. Om EHl långsiktig förändring av kapaciteten ger
lägre kostnader än bibehållen kapacitet bör ju i princip
kapacitetsförändringen väljas.

De kostnadsslag som i princip bör beaktas i detta projekt
är följande:

Irêfiäfêrszê9s§§-ereégäêienêäeâtnêgsr

Förändringar i kostnader för fordon, depåer, förare, drift.

Ifêfiöê9359§39§gêr

Kostnader *för den ökade eller Ininskade tidsåtgång som
övriga resande utsätts för om resenärer tillkommer eller
bortfaller, (i v 5; åktid med eller utan sittplats samt
väntetid. Dessa kostnader är sådana som inte beaktas av
marginellt tillkommande eller bortfallande trafikanter,
varför de också kan kallas externa effekter inom kollek-
tivtrafiksystemet.

EÄEêEDê-êffêEEêI

Hit hör de kostnader som drabbar samhället utanför
kollektivtrafiksystemet, d v 5 kostnader för trängsel som
drabbar bilister, cyklister etc, vägslitage, olyckor och
trafikövervakning, miljöstörningar.

I KAA-projektet i övrigt ligger betoningen på dessa sist-
nämnda externa effekter, eftersom dessa är av väsentlig
betydelse för exempelvis vägtrafiken i stort. Det finns
två skäl för att inte lägga betoningen på dessa kostnader
i detta projekt som avser lokal och regional kollektiv-
trafik. Dels har KAA-projektet redan uppskattat dessa
(genomsnittliga) externa kostnader för busstrafik på
landsbygd och i tätort. Dels är dessa kostnader för-
hållandevis små jämfört med övriga nämnda kostnadsslag.
KAA-projektet beräknar kostnaderna för Vägunderhåll,
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trafikövervakning, trängsel, miljöskador och olyckor till
0,60-0,80 kr per vagnkilometer på landsbygd och till
1,45-1,55 kr per vagnkilometer i tätort.

Dessa externa kostnader kan jämföras med storleksordningen
av de andra två slagen av kostnader i lokal och regional
kollektivtrafik. Företagets rörliga kostnader ligger på
4-20 kr per vagnkilometer i Västmanlands län och på 8-60 kr
i Stockholms län. Trafikanternas rörliga kostnader ligger
i storleksordningen 3-20 kr per vagnkilometer. P.g.a; de
externa kostnadernas relativt ringa betydelse behandlas i
detta projekt endast företagets och trafikanternas kost-
nader.

Ursprungligen var avsikten att analysera såväl busstrafik
som tågtrafik och tunnelbanetrafik lokalt och regionalt.
Den hårt begränsade tidsramen har emellertid nödvändig-
gjort prioritering av ett trafikslag, nämligen busstrafik.
Buss är trots allt det väsentligaste lokala och regionala
kollektiva persontransportmedlet hos samtliga länshuvudmän
i landet och borde därför vara av störst intresse. Tunnel-
banetrafik behandlas kortfattat medan lokaltågtrafik får
lämnas utanför detta projekt. Emellertid är beräknings-
principerna i de flesta fall lika för tåg och tunnelbana,
varför tunnelbaneberäkningarna bör kunna utgöra vägledning
för all tågtrafik. '

Ett väsentligt syfte med denna studie är att den skall
vara användbar för varje enskild länshuvudman som ledning
för att dessa skall kunna göra motsvarande beräkningar som
görs här.

Konkreta beräkningar av marginalkostnaderna görs för
Stockholms län och Västmanlands län, för stadstrafik,
förortstrafik och regionaltrafik samt för hög- och låg-
trafik. Beräkningarna för dessa två län av olika storlek
samt med tre olika slag av trafik bör innehålla represen-
tativa element för samtliga länshuvudmän.

Förutom att marginalkostnaderna och metoderna för beräk-
ning av dessa i första hand kan användas till kapacitets-
bedömningar, pekas på tänkbara ytterligare användningsom-
råden, exempelvis för frekvensoptimering, för studier av
omfördelning mellan bil- och kollektivtrafik och för om-
fördelning av trafikanter från högtrafik.
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2 ANALYS

För lokal och regional kollektivtrafik, indelad i stads-
trafik, förortstrafik och regionaltrafik har marginalkost-

 

nader beräknats för dels trafikföretaget, dels trafikan-
terna. Dessa marginalkostnader kallas här kortsiktiga res-
pektive långsiktiga marginalkostnader istället för de mer
korrekta benämningarna marginalkostnader på kort respek-
tive lång sikt.

   

Med kortsiktiga marginalkostnader avses här de kostnader
som är rörliga på några dagars till några månaders sikt,
dvs sådana kostnader som uppstår vid kortvarig efterfråge-
förändring. Denna efterfrågeförändring har för busstrafik
tekniskt beräknats som marginalkostnad förorsakad av en_
resenär. För trafik har den beräknats som differenskostnad
per enhet. I praktiken blir resultaten i stort sett de-
samma oavsett metod, när efterfrågeförändringen inte är
större än 20 %.

Med långsiktiga marginalkostnader avses här alla rörliga
kostnader på längre sikt, d v 3 alla kostnadsförändringar
som uppstår om trafikkapaciteten skulle ändras i samma
proportion som efterfrågan, förutsatt att denna efter-
frågeförändring åh* stadigvarande från några månader och
uppåt.

Det står klart att de kostnader som berör företag och tra-
fikanter vid en kortvarig efterfrågeförändring med nödvän-
dighet är de som kallas de kortsiktiga marginalkostnader-
na. Här hinner nämligen inte företaget anpassa kapaciteten
mer än mycket marginellt, varför också en betydande del av
kostnadsförändringarna berör trafikanterna, exempelvis
genom ökad trängsel vid en efterfrågeökning. Är det då på
motsvarande sätt (ka långsiktiga nerginalkostnaderna som
berör företag och trafikanter vid en stadigvarande efter-
frågeförändring? Detta är inte säkert. Här bestäms kost-
nadsförändringarna av huvudmännens beslut (nn att. ändra
eller inte ändra trafikkapaciteten vid en efterfrågeför-
ändring. I princip borde naturligtvis den lägsta av kort-
siktig respektive långsiktig kostnad väljas, d v 5 kapaci-
teten borde ändras endast om detta medför en lägre kost-
nad. Vad som är lägst kostnad beror också på om och hur
beslutsfattarna beaktar trafikanternas kostnader.

 

I denna studie antas att trafikanternas resuppoffringar
värderas i kronor (via ett tidsvärde") enligt de prin-
ciper som Stockholms läns landstings trafikkontor har ut-
vecklat och vilka är likartade de principer som Vägverket
tilllämpar för vägtrafiken. Regeln om att lägsta kostnad
bör väljas kan för övrigt kullkastas av politiskt bestämda
krav på högsta acceptabla trängsel, lägsta acceptabla tur-
täthet (frekvens) eller högsta acceptabla kostnad.
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Redovisade nmrginalkostnader åh* "genomsnittliga" nergi-
nalkostnader i två meningar. Dels är de långsiktiga
marginalkostnaderna beräknade som differenskostnader per
enhet, dels avser beräkningarna genomsnitt per linje för
viss trafikeringstyp och viss trafikperiod, maxtimme
respektive lågtrafik.

Samtliga. företagskostnader* grundas på. antalet vagnar 'i
drift under olika tidsperioder. Kostnader för vagnar i
sig berör enbart naxtimmen, som är chnmnsionerande för
kapaciteten. Under lågtrafiktid bestämmer antalet vagnar
antalet förartimmar och antalet vagnkilometer via
körhastigheten. Såväl antalet nödvändiga vagnar som
hastighetewx är beroende av 'trafikantbelastningen, dels
direkt via platsbehovet, dels indirekt via körhastigheten
som påverkas av tid för på- och avstigning.

Trafikantkostnaderna beräknas utifrån åktid sittande, åk-
tid stående och väntetid. Väntetid definieras här som
halva turintervallet. Åktiderna påverkas av det antal
passagerare som stiger på och av per tur. Väntetid en på-
verkas av antalet turer per timme (frekvensen).

Summan av samtliga dessa kostnader för en linje utgör den
samhällsekonomiska kostnaden. Denna är då en funktion av
en mängd kända kostnadsparametrar som tidsvärden, kilo-
meterkostnader, timlöner etc, samt av variablerna frekvens
(F) och antal passagerare (q). '

Utifrån detta uttryck för total kostnad, TC, kan man be-
räkna marginalkostnad genom derivering med avseende på
antalet passagerare, (i v 5 dTC/dq. Detta beräkningssätt
används fin* att beräkna kortsiktig narginalkostnad för
busstrafik.

Utifrån samma utryck på total kostnad beräknas en diffe-
*

renskostnad per enhet genom uttrycket TCQSQ?Ã_E)TC(q)

där 5 är förhållandet mellan den nya och den gamla efter-
frågenivån, i denna studie 1,2 respektive 0,8 för efter-
frågeförändringar på +-2N3 %. Denna differenskostnad per
enhet definieras som (genomsnittlig) långsiktig marginal-
kostnad, där trafikutbudet antas kunna variera helt i pro-
portion till efterfrågenivån.

 

Slutligen kan samma uttryck för total kostnad användas för
beräkning av optimal frekvens och optimal busstorlek.
Detta diskuteras i bilagorna 3 respektive 4.
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Figur 2.1 nedan visar i princip företagets kostnader TC

och trafikanternas kostnader TCt, som funktion av frekven-

sen.

Figur 2.1

ch .Tct
l

    

Företagets kostnader stiger med frekvensen, medan trafi-

kanternas avtar p.g.a. aiit kortare väntetid. För trafi-

kantantaiet tf' erhåiies nñmimai kostnad vid frekvensen
. *

F1 . För trafikantantaiet q2 är optimai frekvens F2*. I

princip kan optimal kapacitet (frekvens) beräknas för
varje efterfragenivå q. Sådana optimeringsberäkningar är
emeiiertid inte huvudsyftet för studien, bi.a. beroende
på att oiika huvudmän kan ha heit oiika utgångsiäge för
kombinationer av efterfrågenivå och frekvens, dvs det är
inte aiis säkert att man har Optima] frekvens. Frekvens-
Optimeringar behandias därför i en biiaga.

I utredningen tas existerande frekvens som utgångspunkt.
Utifrån denna beräknas margineii kostnad deis för faiiet
att efterfrågan tiiiåts förändras* utan att frekvensen
förändras, deis för faiiet att frekvensen ändras i samma
proportion som efterfrågan, dvs F/q hâiis konstant.

Figur 2.2 söker iiiustrera använd beräkningsprincip med
hjäip av nmrginaikostnaden för nmrgineii trafikant, vid
given frekvens (kort sikt) och marginaikostnaden för mar-
gineii trafikant, under förutsättning att frekvensen
ändras i samma proportion från den givna utgångsfrekven-
sen (iång sikt).
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Figur 2.2
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SMC speglar kortsiktig och LMC långsiktig marginalkostnad
som funktion av trafikantmängden. Både SMC och LMC inne-
håller såväl företagets som trafikanternas kostnader. För

frekvensen F1 har vi de heldragna kostnadskurvorna. För

den lägre frekvensen F2 har vi de streckade kostnads-
kurvorna. Kortsiktig marginalkostnad ökar och långsiktig
minskar vid frekvenssänkning.

Om vi i något fall i utgångsläget har frekvensen F1 och
trafikantnivân ql, ser vi att för denna nivå ärSMC lägre

än LMC. I utredningen beräknas både SMC och LMC. I detta
fall indikerar således resultatet att frekvensen exj bör
korrigeras vid ENl efterfrågeökning. Vid eni efterfråge-
minskning däremot står kostnadskurvorna för kostnadsbe-
sparingar. Därmed framgår att frekvensen bör sänkas åt-
minstone i proportion till trafikantmängden. Utredningen
stannar i huvudsak vid detta konstaterande för varje

slag av trafik för olika tidsperioder. Av figuren framgår
emellertid att optimal frekvens vid q1 är lägre än både

Ploch P2. Optimal frekvens skulle nås vid F3(<F1) där
LMC = SMC, dvs där marginalkostnad på kort och lång sikt
är lika.

I ett annat fall kan vi finna att med frekvensen F2 och
trafikantmängden q2 är frekvensökning billigast vid efter-

frågeökning medan konstant frekvens är billigast vid
efterfrågeminskning. Inte heller här har vi idag optimal

frekvens. Den optimala frekvensen är högre än F2.
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Några väsentliga förutsättningar

 

Här tas endast upp några av de viktigaste förutsättningar-
na, antagandena och begränsningarna för studien.

- Lokal och regional kollektivtrafik indelas 'i stads-
trafik, förortstrafik och regionaltrafik, medan gles-
bygdstrafik inte behandlas, beroende på dess speciella
karaktär i olika län med olika former av samordning
med taxi, skolskjutstrafik etc.

- De tidsperioder som analyseras är i första hand max-
timmen respektive lågtrafiktid. Högtrafiktiden närmast
omkring maxtimmen är till stor del beroende av maxtim-
trafiken. Anledningen till detta är 'i huvudsak att
förare enligt avtal har betalt under en längre period
än en timme morgon och kväll, varför förartimmen när-
mast omkring maxtimmen inte kostar något extra på mar-
ginalen. Denna minsta betalda arbetstid per för-
respektive eftermiddag är 3 timmar i Stockholms län
och 2,5 timme i Västmanlands län.

- De samhällsekonomiska marginalkostnaderna består dels
av företagets kostnader dels av trafikanternas kost-
nader, men båda redovisas också separat. Inga korri-
geringar av företagets kostnader görs med hänsyn till
att vissa skatter eventuellt ej borde inräknas i sam-
hällsekonomiska kostnader. Här antas således att skatt
erna avses spegla pris på resursknapphet eller på ex-
terna effekter.

- Trafikanternas resuppoffringar i form av åktid,
sittande och stående samt väntetid omräknas till
kostnader uttryckta i kronor via tidsvärden enligt de
principer som Stockholms läns landstings trafikkontor
har utvecklat. Detta innebär:

Besuppoffring_för 1 timme värderas i kr till

åktid sittande 17
åktid stående 34
väntetid under 10 min 34
del av väntetid över 10 min 17 1)

- Samtliga' beräkningar av marginalkostnader avser en
"genomsnittlig" linje under vinterhalvåret för visst
slag av trafik. För mer noggranna beräkningar kan man
tillämpa samma principer för varje enskild linje.

- Det är kostnadskonsekvenser av en efterfrågeförändring
som analyseras, oavsett orsaken till förändringen. De
eventuella konsekvenserna av orsaken i sig beaktas inte
men kan naturligtvis pålagras denna analys för varje
enskilt fall där orsaken är känd.
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- Anaiysen har som utgångspunkt rådande normer och trafi-
keringsprinicper i de två iänen. 81 a därför studeras
inte vad som skuiie kunna vara Optima] turtäthet eiier
optimai busstoriek i huvudtexten, men en kort diskussion
återfinns i biiagor.

- Räntesatsen är 4 % reait. I en känslighetsanaiys i av-
snitt 4.6 diskuteras kort konsekvenserna av 23 % rea]
ränta.

 

1) Att de] av väntetid 'över 10 minuter har ett iägre
tidsvärde än väntetid under 10 min. beror på att
väntetid definieras som haiva turintervaiiet, varför
iång väntetid til] stor de] utgörs av s k "doid vänte-
tid", exempeivis i hemmet, vilken väntetid inte inne-
bär samma besvär som väntetid vid håiipiats.
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3 RESULTAT

Låt oss först titta på trafikföretagens marginaikostnader
per vagnkiiometer för o1ika situationer.

Tabeli 3.1 Företagets marginaikostnader av utbuds-
förändring

T i d 5 p e r i 0 d
Max- Runt max- Låg- Snitt aiia
timmen timmen trafik perioder
kr/vkm kr/vkm kr/vkm kr/vkm

Stadstrafik
Stockho1ms 1än 61,40 4,35 15,70 19,90
Västman1ands iän 29,50 3,10 8,30 10,90

Förortstrafik
Stockho1ms 1än 45,70 3,95 11,10 13,85
Västmaniands iän 21,80 3,00 6,75 9,20

Regionai trafik
Stockhoims 1än 27,20 3,95 8,25 11,90
Västmaniands iän 14,65 2,75 5,40 7,65

Kostnaden för en extra vagnkiiometer är många gånger
högre under Inaxtimmen jämfört med tiden närmast max-
timmen. Orsaken är de1s att vagnarnas anta1 dimensioneras
efter maxtimtrafiken, deis att förarna under tiden närmast
maxtimmen erhåiies "gratis" genom att de eniigt avtai har
betait under mer än maxtimmen oavsett de kör eiier ej.

Kostnaden under iågtrafik är ungefär 1/4 av kostnaden
under' maxtimmen. Orsaken är åter att kapitaikostnaden
inte be1astar margineii trafik under iågtrafik. Dessutom
kostar en förartimme under maxtimmen mer än en timme.

Vi ser också att kostnaden per vagnkiiometer är väsent-
iigt högre 'i Stockhoims 1än êni i Västmaniands iän. 0r-
sakerna ti11 detta är:

högre kiiometerberoende kostnad i Stockhoim
högre personaikostnad i Stockhoim
större vagnreserv i Stockhoim
1ägre körhastighet i Stockhoim

I tabeiierna 3.2 - 3.5 nedan redovisas kortsiktiga och
långsiktiga marginaikostnader för maxtimmen och för iåg-
trafik uttryckta per resa och per passagerarkiiometer för
Stockhoims iän och Västman1ands iän.

Den iägsta av kortsiktig och långsiktig marginaikostnad
markeras normaTt med stjärna (*). Om iångsiktig kostnad
är iägst och kapaciteten därmed tüh* förändras är den
iångsiktiga kostnaden markerad med stjärna. Om kapaci-
teten ej bör förändras är den kortsiktiga kostnaden
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Tabell 3.2

Maxtimmen

Kortsiktiga

EQâEEêQêE--

företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

Eeêtnêéêr--
företaget
trafikanter
Summa

Lågtrafik

Kortsiktiga

EQêEDêQêE--

företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

E9§§9999E__

företaget
trafikanter
Summa
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markerad med stjärna. I vissa fall är den kortsiktiga
marginalkostnaden lägre men angiven inom parentes, varvid
istället den långsiktiga kostnaden har markerats. I dessa
fall är oförändrad kapacitet inte möjlig vid en varaktig
efterfrågeökning. Med inte möjlig menas då för stads- och
förortstrafik att samtliga sitt- och ståplatser idag är
belagda (bussen är full) samt för regionaltrafik att samt-
liga sittplatser är belagda (stående antas oacceptabelt i
långväga trafik). Att bussen är full idag i stads- och
förortstrafik under maxtimmen gäller för Västmanlands
län, men inte för Stockholms län. Detta betyder således
att man tillämpar olika normer i dessa två län avseende
acceptabel sittplatsstandard. Däremot tillämpas samma
norm (inga stående) för regional trafik.

Kortsiktiga och långsiktiga marginalkostnader per resa i
Stockholms län, vid en efterfrågeförändring på :_20 %

Stadstrafik Förortstrafik Regionaltrafik
+ 20 % - 20 % + 20 % - 20 % + 20 % - 20 %

kr kr kr kr kr kr

+ 0,90 - 0,58 + 1,02 - 0,55 + 1,09 - 0,62
+ 0,53 - 0,53 + 0,61 - 0,61 (+ 0,47) - 0,47
+ 1,43* - 1 11 + 1,63* - 1,16 (+ 1,56) - 1,09

+ 7,50 - 7,50 +12,20 -12,20 +19,60 -19,60
- 1,60 + 1,95 - 3,95 + 4,75 - 4,00 + 4,80
+ 5,90 - 5,55* + 8,25 - 7,45* +15,60 -14,80*

+ 0,23 - 0,23 + 0,23 - 0,23 + 0,27 - 0,27
+ 0,29 - 0,29 + 0,15 - 0,15 + 0,45 - 0,45
+ 0,52 - 0,52* + 0,38* - 0,38 + 0,72 - 0,72*

+ 2,10 - 2,10 6,85 - 6,85 + 6,20 - 6,20
- 3,40 + 4,20 - 3,95 + 4,75 -15,80 +19,35
- 1,30* + 2,30 + 2,90 - 2,10* - 9,60* +13,15
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Tabe11 3.3

Maxtimmen

Kortsiktiga

EQêEDêêêE--

företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

Eeêtnêéêr--

företaget
trafikanter
Summa

Lågtrafik

Kortsiktiga

EQêEDêQêE--
företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

EQêEDêQêE--

företaget
trafikanter
Summa

64

Kortsiktiga och 1ångsiktiga marginaikostnader per resa i
Västmaniands 1än, vid en efterfrågeförändring på :_20 %

Stadstrafik
+ 20 %

kr

+ 0,28
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20 %
kr

5,20
4,65
0,55*

Förortstrafik
+ 20 % - 20 %

kr kr

+ 1,03 - 0,59
+ 2,22) - 2,22
+ 3,25) - 2,81

+ 9,45 - 9,45
- 5,30 + 3,20
+ 4,15* - 6,25*

+ 0,37_ - 0,37
+ 0,21 - 0,21
+ 0,58* - 0,58

+14,50 -14,50
- 7,75 + 9,45
+ 6,75 - 5,05*

Regionaitrafik
+ 20 % - 20 %
kr kr

+ 0 - 0
- 0,61) - 0,61
- 0,61) - 0,61

+12,30 -12,30
- 3,95 + 4,80
+ 8,35* - 7,50*

+ 0 - 0
+ 0,34 - 0,34
+ 0,34 - 0,34*

+ 9,40 - 9,40
-15,55 +21,30
- 6,15* +11,90



Tabeii 3.4

Maxtimmen

Kortsiktiga

EQêEEêQêE--
företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

EQêEDêQêE--
företaget
trafikanter
Summa

Lågtrafik

Kortsiktiga

EQêEEêgêr_-

företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

59§19ê9§f__
företaget
trafikanter
Summa

Kortsiktiga och 1ångsiktiga marginaikostnader per
passagerarki10meter i Stockh01ms iän, vid en efterfråge-
förändring på :_20 %

Stadstrafik
+ 20 %

kr

0,47
0,28
0,75*

1,10
1,75
0,65*
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+
+

20 %
kr

3,95
1,00
2,95*

0,12
0,15
0,27*

0,21
0,13
0,34*

0,05

Förortstrafik
+ 20 % - 20 %

kr kr

2,50
1,00
1,50*

1,45
1,00
0,45*

Regionaitrafik
+ 20 % - 20 %

kr kr

+ 0,06 - 0,03
(+ 0,03) - 0,03
(+ 0,09) - 0,06

+ 1,10 - 1,10
- 0,25 + 0,25
+ 0,85* - 0,85*

+ 0,02 - 0,02
+ 0,03 - 0,03
+ 0,05 - 0,05*

+ 0,35 - 0,35
- 0,90 - 1,10
- 0,55* + 0,75



Tabe11 3.5

Maxtimmen

Kortsiktiga

59§10ê955_-

företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

Eeêzeêgêr--
företaget
trafikanter
Summa

Lågtrafik

Kortsiktiga

EQêEQêQêE--
företaget
trafikanter
Summa

Långsiktiga

EQäEnêéêr-_

företaget
trafikanter
Summa

Kortsiktiga och 1ångsiktiga margina1kostnader per
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passagerarkiiometer i Västmanlands 1än, vid en efter-
frågeförändring på :_20 %

Stadstrafik
+ 20 % -

kr

+ 1,15 -
- 0,50 +
+ 0,65* -

+ 0,07 -
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20 %
kr

1,25
1 10

- 0:15*

Förortstrafik
+ 20 % - 20 %

kr kr

+ 0,10 0,06
(+ 0,22) 0,22
(+ 0,32) 0,28

+ 0,90 0,90
- 0,50 + 0,30
+ 0,40* 1 0,60*

+ 0,04 0,04
+ 0,02 0,02
+ 0,06* 0,06

+ 1,40 1,40
- 0,75 + 0,90
+ 0,65 0,50*

Regiona1trafik
+ 20 % - 20 %

kr kr

+ 0 - 0
+ 0,04 - 0,04
+ 0,04) - 0,04

+ 0,75 - 0,75
- 0,25 + 0,30
+ 0,50* - 0,45*

+ 0 - 0
+ 0,02 - 0,02
+ 0,02 - 0,02*

+ 0,55 - 0,55
- 0,90 + 1,25
- 0,35* + 0,70
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lolkningar av resultaten

Under maxtimmen är företagets långsiktiga marginal-
kostnader lägre hos VL än hos SL, beroende dels på
lägre á-priser för förartimmar och drift, dels på
högre körhastighet. Under lågtrafik är tvärtom före-
tagets marginalkostnader högre hos VL än hos SL, be-
roende på den relativt lägre trafikantmängden hos VL.

Under maxtimmen är de kortsiktiga marginalkostnaderna
som berör trafikanterna väsentligt högre hos VL än hos
SL. Detta beror på att man hos VL har betydligt fler
stående under längre tid, vilket medför större sanno-
likhet att resenärerna förlorar respektive får sitt-
plats vid efterfrågeökning reSpektive efterfrågeminsk-
ning.

De långsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna
är till sitt absolutbelopp lägre hos VL än hos SL
under maxtimmen, beroendedels på lägre företagskost-
nader, dels på att den lägre frekvensen hos VL medför
större konsekvenser för trafikanternas väntetid vid en
kapacitetsförändring.

Hos SL är under maxtimmen de kortsiktiga marginalkost-
naderna lägre än de långsiktiga vid efterfrågeökning,
vilket borde betyda att kapaciteten inte skulle ut-
ökas. Samtidigt är de långsiktiga marginalkostnaderna
lägre vid en efterfrågeminskning, vilket innebär en
rekommendation att sänka kapaciteten. Tillsammans kan
dessa två resultat tolkas så att kapaciteten idag är
"för stor", givet antagna tidsvärden. Orsaken kan an-
tingen vara att beslutsfattarnas värdering av trafi-
kanternas tid (speciellt för tid stående) är högre än
vad vi antagit eller att beslutsfattarna inte känner
till kostnadsstrukturen. I avsnitt 4.2.2 beräknas för
Stockholms innerstad att det extra obehaget av att stå
skulle vara drygt 3 gånger högre än vad vi antagit för
att motivera dagens trafikutsättning. En så hög värde-
ring av ståtid innebär att beslutsfattarna kostar på"
trafikanterna i Stockholms innerstad 7 kr per resa (på
i genomsnitt 8 minuter) för att de skall få sitta i
stället för stå. För två resor per dag i 20 dagar per
månad innebär detta en merkostnad per trafikant och
månad på 278 kr för bekvämligheten av sittplats. Dessa
slutsatser gäller stadstrafik och förortstrafik (siff-
rorna avser stadstrafik). För regionaltrafiken antar
vi att stående inte accepteras, varför kapapaciteten
måste utökas vid efterfrågeökning; Ett argument för
den generösa utsättningen i Stockholms innerstad under
högtrafiktid kan vara att en lägre utsättning skulle
föranleda större regularitetsproblem. Kostnaden för
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den marginella trafiken är emellertid så hög att både
utsättning och typ av buss bör ifrågasättas. Inom SL
utvärderas f.ö. för närvarande en busstyp med fler
ståplatser avsedd för stadstrafik.

- För VL är däremot ståplatskapaciteten fullt uttömd
under maxtimmen även för stads- och förortstrafiken,
varför en efterfrågeökning alltid måste mötas med en
kapacitetsökning. Till skillnad från hos SL ser vi
också att en efterfrågeminskning i stadstrafiken hos
VL inte bör föranleda en kapacitetsneddragning. Gene-
rellt är kortsiktig och långsiktig marginalkostnad mer
lika under maxtimmen hos VL än hos SL, vilket betyder
att maxtimtrafiken "ligger närmare Optimum" hos VL.
Alternativt kan dessa resultat tolkas så att besluts-
fattarna i Stockholm lägger större vikt vid trafikan-
ternas standard, dvs också större vikt än trafikanter-
na själva enligt de beteendestudier som ligger bakom
den viktning vi har antagit.

- Under lågtrafik i Stockholm lönar sig utbyggnad av
kapaciteten vid en efterfrågeökning i stadstrafik och
regionaltrafik. Den "för stora" kapaciteten i för-
orterna kan alternativt tolkas som att det finns en
(outtalad) politisk norm för minsta acceptabla fre-
kvens.

- I Västmanlands län bör däremot kapaciteten inte ökas
vid en efterfrågeökning i stads- och förortstrafik.
Frekvensen synes därmed vara för hög i stads- och för-
ortstrafiken men för låg i regionaltrafiken. I stads-
trafiken är dock kapacitetsneddragning endast obetyd-
ligt billigare än oförändrad frekvens, varför frekven-
sen är i det närmaste optimal, vilket också framgår av
bilaga 3.

Av dessa sammanställningar av och kommentarer till margi-
nalkostnader för Stockholms och Västmanlands län framgår
hur man kan analysera kostnadsstrukturen för olika typer
av trafik och olika tidsperioder. Motsvarande analys kan
naturligtvis göras av varje länshuvudman. Man får därvid
en antydan om lämplig handlingsstrategi vid en efterfråge-
förändring. Emellertid framgår också hur skilda dessa
handlingsstrategier tycks vara i Stockholms län respektive
Västmanlands län. Dessa skillnader kan naturligtvis bero
på olika värderingar och normer. Men de kan också bero på
bristande kunskap om aktuella kostnadsförhållanden. Ana-
lyser av det slag som görs i detta projekt skulle förhopp-
ningsvis kunna systematisera den kunskapsbas på vilka be-
slut om trafikutsättning grundas. Till dessa analyser kom-
mer naturligtvis olika praktiska hänsyn som inte behandlas
här.
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Tabell 3.6 återger motsvarande kortsiktiga och långsik-
tiga marginalkostnader för Stockholms tunnelbanetrafik.
(de konkreta beräkningarna gäller linjerna 10 och 11).
För de kortsiktiga kostnaderna ges två alternativ beroen-
de på möjligheten att variera antal vagnar på kort sikt.

Här har antagits att tågutsättning kan ökas även under
maxtimmen, vilket i praktiken inte är möjligt på alla
tunnelbanesträckor. Däremot antas att antalet vagnar per
tåg inte kan utökas under maxtimmen (markeras med
streck (-)). I praktiken är detta möjligt endast på lin-
jerna 10 och 11.

Kommentarer:

- Vid en efterfrågeökning under maxtimmen än de kortsik-
tiga marginalkostnaderna flera gånger lägre än de lång-
siktiga, även inräknat trafikanteffekterna. Vid en
efterfrågeminskning gäller motsatt förhållande. En
efterfrågeökning bör således inte följas av en utbuds-
ökning medan däremot en efterfrågeminskning borde för-
anleda en minskad tågutsättning. Vi kan också se att
en minskning av antalet vagnar per tåg inte är något
bra alternativ till minskning av tågfrekvensen. Trafi-
kantvinsterna av att hålla oförändrat antal vagnar är
flera gånger högre än företagets beSparingar av att
minska sina driftkostnader genom att sätta ut färre
vagnar per tåg.
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Kortsiktiga och 1ångsiktiga margina1kostnader per resa
och per passagerarkiiometer med T-bana, vid en efter-

Tabe11 3.6

frågeförändring på :_20 %.

Maxtimmen

EQEEÅEEÅSêÅQê'EEêQE- E Per resa
+ 20 % - 20 %
kr kr

11 oförändrad frekvens
förändrat anta1 vagnar

företaget - - 0,47
trafikanter - 0
Summa - - 0,47

111 ingen förändring

företaget 0 0
trafikanter + 1,52 - 1,87
Summa + 1,52* - 1,87

Eênsêikêigê_59§§nê9êr

I frekvensförändring

företaget + 6,67 - 6,67
trafikanter - 1,30 + 1,59
Summa + 5,37 - 5,08*

Lågtrafik

Eerzêiätigê_59§29âéer

II oförändrad frekvens
förändrat anta] vagnar

företaget + 0,48 - 0,48
trafikanter 0 0
Summa + 0,48 - 0,48*

111 ingen förändring

företaget 0 0
trafikanter 0 0
Summa 0 0

Eênssiätiga_teêênêéêr

I frekvensförändring

företaget + 0,69 - 0,69
trafikanter - 1,95 + 2,39_
Summa - 1,26* + 1,70
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per passagerarkm
+20%
kr

+

0
0
0

0
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0
0
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--
»-

-

C
3
0
0

H
N
H

N
N
O

- 20 %
kr

- 0,94

- 0,72*

- 0,07

- 0,07*

0
0
0

+
+

I
0
0
0

N
U
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- Vid en efterfrågeökning under lågtrafiktid vore en ök-
ning av frekvensen 44 % dyrare än en utökning av an- .
talet vagnar. Emellertid uppvägs kostnaderna för en
högre frekvens flerfalt av trafikantvinster i form av
kortare väntetider. Vid en efterfrågeminskning är om-
vänt en neddragning av antalet vagnar fördelaktigare
än en reduktion av turintervallet. Vi ser alltså att
en efterfrågeökning borde föranleda en frekvensökning
och en efterfrågeminskning en minskning av antalet
vagnar och ej en frekvensminskning. Att inte göra
någon förändring är varken vid ökning eller minskning
av efterfrågan det bästa handlingsalternativet.

- Man kan också tolka resultaten för maxtimmen respek-
tive för lågtrafik så att frekvensen i dagsläget är
för hög under maxtimmen och för låg under lågtrafik-
tid. Att erbjuda stor andel sittplatser under max-
timmen är med andra ord mycket dyrt. Om beslutsfattar-
na emellertid värderar tillgången till sittplats för
en stor andel trafikanter högt - d v 5 väsentligt
högre än trafikanterna själva - är det emellertid
billigare att hålla detta utbud med tunnelbana än med
buss. Den långsiktiga marginalkostnaden (frånsett tunn-
lar och spår) per passagerarkilometer med tunnelbana
är 0,76 kr och med förortsbuss 1,70 kr. En redan byggd
tunnelbana bör alltså utnyttjas framför buss om buss
är ett praktiskt tänkbart alternativ.

Kapa topparna

 

Principerna för beräkning av marginalkostnader gjorde det
också möjligt att studera effekterna av att en del trafi-
kanter (20 %) reste under tiden närmast omkring maxtimmen
i stället för under maxtimmen.

A Företagets besparingar av en sådan omfördelning är be-
tydande, omkring 10 % av helårskostnaden. När trafikant-
kostnaderna inräknas är en nettobesparing inte lika själv-
klar. För Stockholm kvarstår en betydande vinst. För
Västerås uppvägs däremot företagets besparingar mer än
väl av ökade trängselkostnader (ståplats) vid en tjugo-
procentig omfördelning. Orsaken är att platsutnyttjandet
är relativt högt i Västerås även runt mnaxtimmen. En
mindre omfördelning kan däremot förutses bli totalt sett
lönsam, vilket visar på behovet att söka en lämplig om-
fattning av en omfördelning mellan trafikperioderna.

VTIMEDDELANDE428



72

Omfördela bilister till kollektivtrafik

 

Huruvida det är lönsamt att få bilister som åker under
högtrafiktid att i stället åka kollektivt är omdebatte-
rat. Å ena sidan erhålles miljövinster och minskad
trängsel, Å andra sidan är utökad kollektivtrafik under
maxtimmen mycket dyr. Dessutom är "nettoresultatet" be-
roende på om bilisterna lämnar bilen "frivilligt" eller
om de lämnar den p.g.a. trafiksaneringar, avgifter etc.

Mycket överslagsmässiga beräkningar för Stockholm tyder
på att en omfördelning är mycket lönsam om bilisterna
övergår frivilligt. Om omfördelningen åstadkoms med av-
gifter (vilka kräver övervakning) blir nettovinsten
osäker. Dessa slutsatser behöver inte alls vara giltiga
för mindre städer. Beräkningar krävs varje konkret fall.

Större bussar

 

Det har under den senaste femtonårsperioden blivit allt
vanligare med ledbussar, åtminstone i större städer.
Under senare år har också den s.k. boggiebussen blivit
aktuell.

Klart är att boggiebussen för många slags trafik är före-
tagsekonomiskt lönsam. När hänsyn tas till att större
bussar medförsämre turtäthet är det däremot inte längre
säkert att en nettovinst erhålles. En beräkning för
Västerås visar att boggiebussen kan vara totalt sett lön-
sam om den utnyttjas för att också medge större möjlighet
att få sittplats och om turtätheten därför sänks mycket
måttligt. Om däremot turtätheten sänks i proportion till
antalet platser per buss blir nettoeffekten negativ - dvs
trafikanternas förluster är större än företagets be-
sparing. Det finns således anledning att rekommendera
viss försiktighet och noggranna beräkningar när större
bussar övervägs.
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