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tolkning av fordonsstatistiken för åren 1976-84

av Peter Cardebring och Jan Owen Jansson
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SAMMANFATTNING

Föreliggande studie som gjorts på uppdrag åt Vägverket är ett led i ett

större projekt om det framtida bilinnehavet i Sverige.

Den snabba ökningen av antalet avställda fordon sedan mitten av 1970-

talet har gjort fordonsstatistiken allt mer svårtolkad. Vad representerar

egentligen den million avställda fordon, som vi kan förvänta finna i

 

bilregistret vintern 1985/86? I föreliggande studie har vi försökt sortera

upp innehållet i det avställda fordonsbeståndet i två huvudkategorier, (1)

"skrot", dvs fordon som inte någonsin kommer att återställas och tas i

trafik, och (2) fordon som kommer att återställas. Vi har funnit att för

närvarande är drygt 100 tusen avställda fordon sådana som förr eller senare

kommer att avregistreras och drygt 300 tusen sådana som kommer att

återställas. Resten- en dryg halv million- är "fordon" som, om de över-

huvud taget finns i sinnevärlden är sådana som av allt att döma kommer att

förbli i registret för avställda fordon för alltid såvida de inte rensas bort på

administrativ väg.

Vi har försökt rekonstruera utvecklingen av det avställda beståndet

1976-84 enligt kategoriseringen ovan, för att därmed kunna bedöma hur

utvecklingen beträffande det verkliga, totala fordonsbeståndet egentligen

varit under dessa år. Kärnproblemet från 'statistisk synpunkt är att

avställningsinstitutet i dess nuvarande form har förryckt skrotningsstati-

stiken. Man kan inte .längre ens approximativt utgå från att ett fordons

"död" sammanfaller med aVregistreringstillfället. Ca 1/5 av alla fordon dör

utan att någonsin avregistreras - de avställes endast - och majoriteten av

de fordon som skrotas och avregistreras tillbringar dessförinnan över ett år

i passivitet som avställda.
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Med de i studien beräknade skrotningssiffrorna kan vi modifiera bilden av

förändringen av fordonsparken under åren 1976-84. För personbilar är

resultatet att den dramatiska nedgången av bilar i trafik år 1977 förbyts

till en ganska normal uppgång, och kurvan :för hela perioden 1977-81, som

tidigare framstått som helt platt, visar nu en svag ökning.
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1.1 Bakgrund

1973 infördes det bilregistersystem som gäller i dag. Till grund för detta

.låg Bilregisterutredningens betänkande SOU 1971:11. Utredningen ansåg

bl a att avställning av registrerat fordon efter anmälan för att åstadkomma

skattebefrielse, är skälig för ägare av tyngre fordon som under viss tid inte

används. Därutöver ansåg utredningen att det i enstaka fall kan vara

skäligt och lämpligt att ävenavställa personbilar.

Definition av avställning:

Med avställning av ett fordon menas att ett redan inregistrerat fordon tas

ur aktiv trafik. Detta innebär att fordonet inte längre får användas utan

måste ställas åt sidan så länge det är anmält som avställt till bilregistret

(sker vid bilregisterenhet vid länsstyrelse).

Då ett fordon anmäls som avställt eller anmälan om upphörande av

avställning görs prövas detta av länsstyrelsen, 33§BRK.

För att ett fordon ska betraktas som avställt, 34§BRK, krävs att det till

länsstyrelsen bl a inlämnats

o registreringsskylt med kontrollmärke, eller

0 intyg att kontrollmärket förstörts/förkommit, eller

0 kontrollmärket, om detta går att ,läsa

1.1.1 Incitament till avställning

För den tid som fordonet i fråga är avställt behöver inte fordonsskatt och

trafikförsäkring betalas.

Fordonsskatt
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Vid avställning behöver fordonsskatt ej betalas, utan återbetalas för

avställningstiden och beräknas per månad (VSL12§). Avställningstiden

räknas fr 0 m det avställningsansökan inkommit till länsstyrelsen och för

att den ska gälla den månad ansökan avser, måste ansökan ha inkommit

senast den 1 i samma månad.

För fordon som har en fordonsskatt på minst 4800 kr/helt skatteår,

beräknas återbetalning vid avställning efter antal dagar, dock minst 15

dagar (VSL 12§).

Fordonsförsäkring

Vid avställning upphör lagen om trafikförsäkring att gälla och fordonet är

ej längre trafikförsäkringspliktigt.

Försäkringspremien betalas tillbaka fr 0 m avställningsdagen t o m trafik-

försäkringens förfallodag och beräknas per dag (TSL2§).

Släpvagnar är ej trafikförsäkringspliktiga utan omfattas av dragfordonets

trafikförsäkring (TSLl§).

I tabellen nedan redovisas kostnaden per månad för fordonsskatt (minsta

avställningstid för skatteåterbetalning-l månad) respektive kostnaden per

dag för fordonsförsäkring (minsta avställningstid för återbetalning av

försäkringspremie-l dag) för några olika typfordon.
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Tabell 1

Fordon Skatt kr/ mån *Fordonsförsäkring kr/dag
Skattevikt (kg)

Personbil

(-900)
Fiat'127 30 a) 6,1

b) 2,7
Fiat 127
(1972 års modell) 30 a)** 2,6

b) 0,8

(1301-1400) .
Volvo 242 67 a) 8,5

b) 3,5
Volvo 142 67 a)** 4,8
(1970 års modell) b) 1,3

Lastbil

(16000)
Volvo F615 620 a) 34,4
(tvåaxlad med tipp) b) 12,4

(23500)
Volvo F7, F10, F12, 1148 a) 49,6
(treaxlad med flak) b) 17,9

Buss

(15000)
Scania CL2 458 a) 77,9

b) 38,8

Jordbrukstraktor (II)
S5_ 2500) 12,5 0,42

Motorcykel

(> 76)
(601-1000cc) 10,4 a) 21,9

. b) 8,7
Släpvagn (lb)
(30000) 701 *** 11,6

Husvagn

(-1000) _ 12,5 ***0,67

* Försäkringskostnaderna har beräknats enligt följande förutsätt-
ningar:
- helförsäkring (trafik, delkasko och vagnskada)
- helårspremie beräknad/dag, zon 2
- 1980 års modell
- lägst självrisk
- a) ej bonus påförsäkringen
- b) full bonus på försäkringen (erhålls efter 6 skadefria år)

** Endast trafikförsäkring
*** Ej trafikförsäkrad då dragfordonsförsäkring gäller även släp.

Endast delkasko (stöld och brand) samt vagnskadeförsäkring.
Om släpvagnen ska vara stöld- och brandförsäkrad även under
avställningstiden betalas en årspremie på ca 150 kr.
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Tabellen ovan visar vad en fordonsägare kan spara i form av reducerad

fordonsskatt och försäkring under den tid som fordonet är avställt. Om en

ägare till exempelvis en personbil Volvo 242 avställer sin bil i 4 månader,

reducerar han sin fordonsskatt med (4x67) = 268 kr samt försäkringskostna-

den med (4x30x8,5) = 1020 kr alternativt (4x30x3,5) :420 (beroende på

bonusstorlek), sammanlagt 1288 kr respektive 668 kr.

Om en ägare till exempelvis en lastbil Volvo F10 avställer sin lastbil i 4

månader reducerar han sin fordonsskatt med (4x1148) = 4592 kr och sin

försäkringskostnad med (4x30x49,6) = 5952 kr alternativt (4x30x17,9)=2148

kr (beroende på bonusstorlek), sammanlagt 10 544 kr respektive 6740' kr.

Värt att notera är att exempelvis en lastbil med en årlig fordonsskatt på

>4800 kr får tillbaka fordonsskatt för det antal dagar den är avställd,

förutsatt att den är avställd 3 15 dagar.

1.1.2 Utvecklingen av beståndet av avställda fordon

Det är uppenbart att de Ökade möjligheterna till restitution av fordonsskatt

och försäkringspremier vid (tillfällig) inaktivitet för fordon av olika slag

har utnyttjats i alldeles oväntat hög grad. I tabell 2 nedan ser vi att den

avställda fordonsparken vuxit från 229 tusen den 31 december 1973 till 974

tusen den 31 deCember 1984.

Tabell 2 Antalet avställda fordon, 1000-tal

 

År Personbilar Lastbilar m m MC ' Fordon

totalt

 

30.6 31.12 30.6 31.12 30.6 31.12 30.6 31.12

 

1973 x 143 x 56 14 30 x 229
1974 x 152 x 59 18 34 x 244

1975 154 183 x 65 21 39 x 287
1976 171 215 x 68 24 48 x 331
1977 264 338 x 90 33 60 x 488
1978 322 387 83 99 37 66 443 552
1979 383 447 93 110 42 75 518 632
1980 428 488 102 127 44 87 574 702
1981 455 519 118 142 48' 105 621 766
1982 485 561 132 157 53 127 670 846
1983 522 586 148 169 61 147 731 902
1984 560 631 165 177 70 159 795 974

 

Källa: 1973-1977 SCB, 1978-1984 TSV.



Frågan är, om de nya incitamenten till att anmäla ett fordon som avställt

också lett till en motsvarande ökning av den inaktiva tiden för fordons-

parken?_I början föreställde man sig allmänt att "avställningar" var i stort

sett liktydigt med att bilar och motorcyklar tillfälligt ställdes in under

vintermånaderna. I tabell 3 har vi givit en indikation om hur omfattande

vinteravställningarna har varit under perioden 1976-84, genom att ge

skillnaden mellan stocken avställda vid ett årsskifte och medelvärdet för

stocken den 30 juni närmast före och den 30 juni närmast efter. Som synes

har de utgjort endast ca 15 % av det totala beståndet av avställda fordon

vid årsskiftena under hela perioden och vad gäller enbart personbilar

8410 0/c . Tyvärr vet vi inget om hur stor del av fordonsparken som var

inaktiv under vintern också .före de nya avställningsreglerna. Andelen var

antagligen inte lika stor, men den var säkerligen inte 0 %.

Tabell 3 Antal "vinteravställda" fordon, iOOO-tal

  

Årsskiften Fordon Person-

' totalt bilar

1975/76 '. 21

1976/77 - 24

1977/78 _

1978/79 72 36

1979/80 86 42

1980/81 105 . 47
1981/82 121 49

1982/83 146 56

1983/84 139 45

1984/84 § 134 51

 

Anm. För åren 1976 och 1977 har ett medelvärde beräknats.

Några (bi)verkningar av avställningsinstitutet som lagstiftaren troligen inte

_ förutsett, men som fått betydande inflytelse på. den statistiska bilden är

föUande:
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(l) Möjligheterna att enkelt och gratis tillfälligt avregistrera fordonen har

medfört att bilhandeln i allt större utsträckning börjat ställa av sina

begagnade bilar. 1977 ökade bilskatten med ca 70 0/0 vilket gjort det mer

lönsamt att ställa av fordonen. Från Och med 1979-04-01 infördes ett nytt

premieberäkningssystem för bilhandelns bilförsäkringar (s k flytande för-

säkringar)1).

Detta premieberäkningssystem har gjort det möjligt att ställa av fordon

direkt utan att invänta månadsskifte, samt att bilföretagen endast betalar

för det antal fordonsdagar som fordonen varit inregistrerade (återställda).

Praktiskt taget hela bilhandelnss lager av begagnade bilar är numera att

finna i bilregistret bland det avställda beståndet.

(2) Ett nytt skrotningsbeteende tycks ha uppstått. Numera är uppemot 75 0/0

av alla fordon som avregistreras avställda fordon. En betydande del av de

totala avställningarna av fordon görs sålunda utan syfte att fordonen ifråga

åter skall tas i bruk. En annan, avgjord avart är att fordon som är fysiskt

"döda" aldrig kommer längre i bilregistret än till status avställd. En stor

mängd mycket gamla fordon finns i registret för avställda fordon, som

framgår av tabell 5 i nästa kapitel

l) Flytande försäkringar innebär att bilföretaget har ett generellt för-
säkringsbevis som gör det möjligt att inregistrera (återställa) ett
obegränsat antal av sina avställda fordon på detta försäkringsbevis.
Detta underlättar administrativt för bilföretagen att ha en genom-
strömning av bilar, då endast anmälan till bilregistret (länsstyrelsen)
behöver göras vid återställning.
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1.2 Problem och syfte

 

Avställningsinstitutet har skapat ett administrativt problem för TSV och

länsstyrelserna framför allt genom den väldiga ökningen avkorttidsavställ-

ningarna. Det problemet är en är 1982 tillsatt statlig utrednings sak att

söka en lösning på. Vårt problem är att den officiella fordonsstatistiken

som bygger på uppgifter från det centrala bilregistret är i viktiga avseende

svårtolkad och kanske rent missvisande sedan mitten av 1970-talet.

Som framgår av figur 1 nedan tycks ett trendbrott i utvecklingen av

antalet personbilar i trafik ha inträffat under år 1977. Är mättnadsnivån

för bilinnehav uppnâdd för åtta år sedan?

MILJON. PERSONBILAR

  

Figurl Utvecklingen av (a) totala antalet personbilar och (b) antalet
personbilar i trafik och (c) totala antalet "personbilar under
årsrisk".
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K = fordonitrafik (aktiva fordon)
P = avställda fordon (passiva

fordon)
N = nyregistrering
A = avställningar
Å = återställningar
Uk: avregistreringar av fordon i

trafik
Up: avregistreringar av avställda

fordon

N

A ..Aktiva A Avstauda
fordon H<) ford°n(P)

UP

UK

Avreg.f0rdon

/////

Figur 2 Flöden till/från och inom bilregistret



En teori som framfördes på sina håll i slutet av 70-talet var att det

synbara trendbrottet kunde förklaras av en omfattande övergång till de

närliggande substituten tvåhjulingar och fyrhjulingar med flak. Siffrorna

i tabell 4 för motorcyklar och lätta lastbilar g: 3,5 ton) jämte person-

bilar tyder dock knappast på att det var en väsentlig förklaring. Den

stora frågan är vad det växande gapet mellan kurvorna (a)och (b) i figur

1, d v 3 de avställda personbilarna egentligen representerar?

Tabell 4 Förändringar av antalet fordon i trafik, lOOO-tal

 

År Personbilar Motorcyklar Lätta lastbilar

_(i 3,5 ton)

1974 + 137 4 3 + 4

1975 + 121 - 0,5 + 6

1976 + 121 i 0 + 5
1977 - 24 - 3 + 4

1978 - 1 i 0 + 4
1979 + 12 + 1 + 4

1980 + 15 + 7 + 9
1981 + 10 + 15 i 0
1982 + 43 + 17 + 6

1983 + 71 + 15 + 4

1984 + 74 + 8 + 8

Att slutsatsen att mättnadsnivån är uppnådd vore förhastad, indikeras av

försäkringsbolagens statistik över "personbilar under årsrisk", vilket utgör

summan av alla trafikförsäkrade personbilars dagar i trafik, d v 5 dagar då

de ej varit avställda, dividerat med 365. Utvecklingen av personbilsparken

enligt det måttet uppvisar inget motsvarande trendbrott som synes i figur 1

kurva (c). Vi tror att den utvecklingen kommer sanningen närmare vad

gäller förändringen av bilparken än någondera av kurvorna (a) eller (b) i

figur 1, även om absolutnivån tycks underskatta det (över året) genomsnitt-

liga antalet personbilar i trafik med flera hundra tusen*.

Vi återkommer till frågan om jämförbarheten mellan statistik från bilre-
gistret och försäkringsbolagens statistik för personbilar under årsrisk. Två
kända källor till den konstaterade diskrepansen är de ca 50 000 olagligt
oförsäkrade bilarna i bilregistret samt de ca 20 000 statliga personbilarna
som likaledes ej är trafikförsäkrade.
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En annan sida av statistiktolkningsproblemet är att den traditionella

(approximativa) överensstämmelsen mellan avregistrering och "skrotning" i

meningen definitivt slut på ett fordons liv är helt gången. En del fordon

som avställes görs så som förberedelse för definitiv avregistrering, och en

del fordon-kan man misstänka-avställes permanent. I dessa fall mot-

svarar avställningstidpunkten den verkliga skrotningstidpunkten. En stor del

av avställningarna följes dock förr eller senare av återställningar. I figur 2

- nedan är fordonsbestånd och flöden (transaktioner) i bilregistret symboli-

serade med cirklar och pilar. Problemet är alltså att avställningsflödet

representerat av pilen A inom sig döljer högst heterogena delföden, varav

följer att innehållet i beståndet av avställda fordon (P) är lika heterogent:

Hur mycket är skrot, och hur mycket är eller kommer att bli kördugliga

fordon?

Med beteckningarna i figur 2 kan vi skriva:

Avregistreringar : Uk + Up

Skrotningar i realiteten : Uk + x - A

En okänd andel (x) av de totala avställningarna (A) är i själva verket

liktydigt med "dödsfall" för fordon. I den mån x - A skiljer sig från Up är

den "officiella" skrotningsstatistiken missvisande. Även om x ° A och Up

mot förmodan skulle visa sig vara lika stora, uppstår en skevhet i

skrotningsbilden. Dödstidpunkten för fordon som avställes före avregistre-

ringen blir felaktig, och livslängden för sådana fordon överskattas med den

tidsperiod som de i bilregistret återfinns bland avställda fordon.

Vårt huvudsyfte är att söka uppskatta andelen x under den senaste 10-

årsperioden. Kan vi göra det, blir det möjligt att sortera upp innehållet *i

beståndet av avställda fordon i transportekonomiskt relevanta kategorier

och hyfsa skrotningsstatistiken.
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2.1 Innehållet i stocken av avstållda fordon

 

Som framgick av tabell 1 ovan har stocken avställda fordon ökat mycket

kraftigt under den senaste tioårsperioden.

Frågan är vad som egentligen döljer sig bakom den väldiga stockökningen?

Från jämförelsen av stockens nivå sommar och vinter står klart att de

säsongsmässiga avställningarna - "vinteravställningarna" - är relativt be-

grånsade utom för motorcyklar. Inte heller tycks några markerade konjunk-

turmässiga cykler kunna urskiljas i utvecklingen av antalet avställda lastbil-

ar.

Det finns en stor mängd mycket gamla bilar i den avställda stocken. Det

framgår av tabell 5 nedan, som visar dels antalet avställda personbilar av

olika årsmodell, och dels hur stor andel desa utgör av summan av aktiva och

avställda personbilar av viss årsmodell.

Tabell 5 Avställda personbilar fördelade på årsmodell 31 december 1981.

  

Årsmodell Antal Andel av totala
(lOOO-tal) personbilsparken

för varje årsmodell (96)

ååâåüdre 103 65
1964 32 50

1965 44 46

1966 37 38

1967 30 34
1968 35 30
1969 42 27
1970 36 22

1971 26 16
1972 23 12
1973 20 9
1974 14 6

1975 19 5
1976 11 5
1977 15 5

1978 9 5

1979 13 6
1980 10 5
1981 __3 2

523

KäHa:SCB
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Det kan även konstateras att ett betydande antal fordon har stått

avställda lång tid. Fördelningen av den avställda stocken med avseende

på avställningsår har mätts vid tre olika tillfällen- 25 januari 1981, 5

januari 1982 och 31 december 1982.

Tabell 6 Tre mätningar av sammansättningen av stocken avställda fordon
med avseende på avställningsår.

Tusental fordon som är kvar i

registret för avställda fordon
_ 81-01-25 82-01-05 82-12-31

1975 el tidigare 62 59 59
1976 34 29 28
1977 59 44 40
1978 _74 63 58
1979 106 76 64
1980 362 112 81
1981 379 122
1982 408

 

Källa: TSV/SCB

Från en annan synpunkt-den synpunkt som vi i första hand anlägger i

föreliggande studie-är stockens innehåll nästan okänt. Hur många av

nuvarande avställda fordon kommer att återställas någon gång framöver?

Hur många kommer att avregistreras, och hur många kommer att finnas i

det avställda registret för alltid?

En komponent i den totala stocken kan med säkerhet namnges, och ungefär-

ligen antalsbestämmas: Praktiskt taget alla begagnade fordon i lager hos

bilhandeln är avställda. Det lagret varierar under året men torde sällan eller

aldrig överstiga 100 000 fordon, så dessa utgör endast omkring 10 0/0 av den

totala stocken avställda fordon. Vad representerar alla de övriga?

I en tidigare fas av projektet försökte vi besvara den frågan genom att

telefonintervjua ägarna till ett antal slumpmässigt utvalda (ur bilregistret)

avställda personbilar. Resultatet av den undersökningen blev dock något

inkonklusivt främst pga svårigheter att finna ägarna till de avställda

fordonen. I appendix 2 (av Leif Ringhagen) redogörs närmare för undersök-

ningsresultaten.
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2.2 Grundläggande hypotes: Fyra kategorier av avställningar

En väsentlig observation kunde dock göras: En stor andel av de avställda

fordonen befann sig i körodugligt skick. Två tankar började då att ta form:

För det första, när ett fordon går sönder, eller beläggs med körförbud, och

viss tvekan råder om det är lönande att genast (eller över huvud taget) sätta

det i stånd igen, avställes fordonet under "betänketiden". Detta är ju ett

helt rationellt beteende - det kostar inget och man tjänar en slant.

För det andra, även om det 'står klart att ett fordon som är i körodugligt

skick aldrig kommer att repareras och åter tas i bruk, är det därmed inte

givet att fordonet avregistreras, vilket kräver att det faktiskt skrotas. Om

transporten till närmaste skrotare kostar mer än skrotningspremien, kan det

vara privatekonomiskt rationellt att endast avställa bilen. Därmed slipper

man allt kostnadsansvar för bilen.

Den grundläggande hypotesenför undersökningen är således med hänvisning

till figur 3 att fyra huvudtyper av avställningar förekommer:

(i) Avställningar som följs av återställning bland vilka vi åtskiljer

(1.1) Avställningar utan ägarbyte - "genuina" avställningar

(1.2) Avställningar i samband med ägarbyte

(2) Avställningar som följs av avregistrering (utan mellanliggande aktive-
ring)

(3) Avställningar för vilka registret för avställda fordon är slutstation i
bilregistret - "permanenta" avställningar

De "genuina" avställningarna har fått sitt namn av att dessa, d v 5 de

avställningar som följes av återställning av samma ägare som ställde av

fordonet torde vara det enda slag av avställningar som lagstiftaren hade i

tankarna vid införandet av det nya avställningsinstitutet.
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Även om de av oss benämnda "permanenta avställningarna" inte utgör en så

stor andel av det totala avställningsflödet, så kommer de att ha en växande

betydelse för utvecklingen av stocken av avställda fordon. Stapeln i figur 3

som representerar stocken avställda är medvetet tecknad utan tak. De två

undre kategorierna i stocken har ett frånflöde såväl som tillflöde, medan

den övre kategorin endast har ett tillflöde* och är således ständigt växande.

2.3 Undersökningsmetod

Det gäller alltså att söka antalsbestämma såväl de olika flödena i figur 3

som de resulterande stockkategorierna, d v 3 beräkna hur många av deför

närvarande avställda fordonen har aktiv tid framför sig, respektive hur

mycket som är "skrot" eller "troligen skrot" i den avställda stocken.

Undersökningsmetoden är i princip mycket enkel; svårigheterna som vi mött

beror i första hand på att tillgängliga data har visat sig vara både

otillräckliga och något osäkra.

Den relevanta statistik som TSV/SCB producerar har hittills uteslutande

avsett stocken av avställda fordon, d v 3 i stort sett vad som sammanfattats

i tabell 2 på sid 5. Dessutom har vissa mätningar gjorts dels av fördelningen

på årsmodell och dels av fördelningen på avverkad avställningstid i den

avställda stocken som redovisats ovan.

Problemet är att flödes- eller transaktionsstatistiken, d v 5 uppgifter om hur

många avställningar respektive återställningar som gjorts under den period

som nuvarande bilregister funnits är vare sig bearbetad eller fullständig,

utan föreligger i en delvis ganska "rå" form med vissa luckor. Dessutom

visade det sig att denna statistik över flödet av avställningar och återställ-

ningar och existerande uppgifter om förändringen av stockenavställda

fordon inte är helt konsistenta, förmodligen (enligt TSV) på grund av att

länsstyrelserna släpar efter någon vecka vid inrapporteringen till centrala

bilregistret av av- och återställningstransaktionerna. I ett appendix redogörs

närmare för problemen med tolkningen av transaktionsstatistiken.

* Som synes i figur 3 är detta en sanning med viss modifikation. Viss
"administrativ" avregistrering har skett (men tycks ha upphört från
1982) vilket inneburit att skrotbilar, som annars troligen blivit kvar i
registret för evigt, rensats bort. Den lilla översta pilen i avregistre-
ringsflödet representerar de administrativa avregistreringarna.
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Vår kartläggning av utvecklingen av de flöden och stockkategorier som är

angivna i figur 3 ovan grundar sig dock helt på ett "manuellt" framgrävande

av transaktionsstatistik från bilregistrets arkiv. Ty om det totala flödet av

avställningar och det totala flödet av återställningar erhålles, kan vi

därefter beräkna flödet av avregistreringar av avställda fordon med utnytt-

jande av uppgifterna om utvecklingen av stocken av avställda fordon enligt

nedanstående formel:

up = A _ Å -AP (l)

Up : avregistreringar av avställda (passivreg.) fordon

A : avställningar

: återställningar av avställda fordon

P : förändring av stocken avställda fordon

Nästa steg i undersökningen är att försöka dela uppldet totala avställnings-

flödet A i underkategorierna A1, A2 och A3. Kategori l svarar mot

återställningsflödet Å med viss tidsförskjutning, och kategori 2 svarar mot

Up med viss tidsförskjutning. Vi kan passningsräkna oss bakåt från Ä- och

Up -värdena för åren 1976-1984 till motsvarande tidsserier för A1 och A2.

Därefter framkommer de permanenta avställningarna- A3-flödet- som en

restpost, då vi har det totala avställningsflödet A.

2.4 Flöden av avställningar (A) och återställningar (Ä)

 

Vi har inte lyckats spåra flödet av avställningar och flödet av återställningar

längre tillbaka än från 1976. Vi hade betydande svårigheter framför allt

med återställningarna, som vi närmare redogör för i appendix 1.

Det visade sig att två helt olika slag av återställningar förekommer i

bilregistret under samma beteckning, dels återställningar av avställda

(begagnade) fordon, vilka ovan betecknats A och som är de vi är primärt

intresserade av, och dels återställningar av helt nya fordon som tidigare ej

varit i trafik. Den normala gången vid nyregistrering är nämligen att s k
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förregistrering sker så snart nya bilar kommer ut i handeln, och när en

slutlig köpare funnits, så sker den definitiva registreringen genom en

återställningstransaktion. För att erhålla de egentliga (netto-) återställning-

arna (Å) bör man alltså i princip subtrahera nyregistreringarna (N) från

bruttoåterställningarna Å". Ytterligare en komplikation dök dock upp. Det

visade sig att ej fullt 100% av alla nyregistreringar går via förregistrering.

En liten andel nya fordon "direktregistreras". Tyvärr har man dåligt grepp

om exakt hur många fordon som direktregistreras varje år. Erfarenhets-

mässiga uppskattningar som vi delgivits från TSV gav vid handen att det

skulle kunna vara omkring 6000 fordon. En enda faktisk mätning tycks ha

gjorts: Under mars månad 1984 direktregistrerades ca 3000 fordon. På en

indirekt väg har vi gjort uppskattningar av direktregistreringarna för åren

1982, 1983 och 1984, nämligen på följande sätt:

Med benägen hjälp av framför allt Göthe Isaksson vid SCB har avregistre-

ringarna av de avställda fordonen kartlagts för dessa tre år. Värdena för Up

kan vi sätta in i formeln (1) ovan, samt uttrycka Å där som skillnaden mellan

brutto-återställningarna (Ä"), dvs de nyregistreringar som görs via förregist-

rering och (N-D). (D står förstås för direktregistreringarna). Ekvationen får

då följande utseende:

Up = A - (Ä" - (N-D)) - AP (2)
k/T...)

För åren 1982-84 har vi uppgiften om Up, A, Ä", N och AP, så 'antalet

direktregistreringar D kan lösas ut. Vi finner att D tar värdena (i tusental)

23, 19, och 23 för dessa tre år. Detta utgör i genomsnitt 7 % av de totala

nyregistreringarna. För de år där inga direkta mätningar av Up föreligger

gör vi antagandet att direktregistreringarna utgjorde 7 % av varje enskilt

års nyregistreringar. Därefter är det möjligt att ange flödena av A såväl

som Ä.
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Tabell 7 Årliga flöden av avställningar och återställningar, 1000-tal fordon

  

År Avstê/ixllningar Återställningadnetto)

1976 934 174

1977 522 284

1978 578 408

1979 727 512

1980 729 588

1981 801 582

1982 818'- 627

1983 836 681

1984 895 731

 

Som framgår av tabell 7 var det totala antalet avställningar nästan 900

tusen under 1984. Under den period för 'vilken flödesstatistik har kunnat

sammanställas har utvecklingen gått i fyra markerade språng, ett under

1977, ett under 1979, .ett under 1981 och ett under 1984. Den sammanlagda

Ökningen av avställningarna under dessa tre år var 531tusen, medan den

sammanlagda ökningen under 1978, 1980, 1982 och 1983 var endast 86 tusen.

Äterställningarna är ju en spegelbil (med viss tidsförskjutning) av Al, d v 5

de avställningar som följes av återställning, så en ungefärlig uppfattning om

storleksordningen för denna kategori av avställningar erhålles redan från

tabell 7. Det kommer att visa sig att vi behöver göra en betydligt mer

precis uppskattning av A1 för att totalbilden skall bli riktig, men man kan

ändå göra denna preliminära reflektion: Trots att dessa avställningar antag-

ligen svarar för drygt 2/3 av det totala avställningsflödet kan man förmoda

att fordon med aktiv tid framför sig ändå utgör en minoritet i stocken av

avställda fordon. Avställningstiderna för de begagnade bilarna hos bil--

handeln är relativt korta (1-3 månader) och vinteravställningarna, varar

sällan längre än ett halvår, och beståndet av en viss kategori avställda

fordon utgörs ju av produkten av avställningsflödet och den genomsnittliga

avställningstiden.
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2.5 Uppdelning av A i A1, A2 och A3

Vår strävan är nu att dela upp det totala avställningsflödet i avställningar

som följes av återställning (Aj), avställningar som följes av avregistrering

(A2) och permanenta avställningar (A3). Kan vi göra den uppdelningen, är

det också möjligt att särskilja kategorierna P1, P2 och P3 i den totala

stocken av avställda fordon.

Aj-serien motsvaras ju av Ä-serien med viss tidsförskjutning, och Az-serien

av Up-serien. Det gäller alltså att försöka beräkna tidsförskjutningen mellan

avställningar och återställningar respektive avregistreringar, eller, om man

så vill, "tiden i lager" för de avställningar som följes av återställning

respektive avregistrering. Om vi lyckas beräkna A1 och A2 framkommer A3

som en restpost, eftersom vi ju känner det totala avställningsflödet (A).

2.5.1 Uppskattning av flödet av avställningar som följes av avregistre-

ri g (A22

Tidsserien av (netto)återställningar i tabell 7 ovan ligger i genomsnitt drygt

180 tusen lägre per år än avställningarna. Under nio-årsperioden 1976-84

tycks 1633 tusen fler avställningar än återställningar ha gjorts, medan

stocken av avställda fordon ökat med endast 680 tusen fordon från 31.12

1975 till 31.12 1984. Förklaringen till detta är förstås att en betydande

avtappning av stocken avställda fordon sker genom avregistrering. För att

ekvationen skall stämma torde 953 tusen avställda fordon ha avregistrerats

under åren 1976-84. Under dessa år var det totala antalet avregistreringar

1427 tusen, så inte mindre än 67 96 därav tycks ha varit avställda när de

avregistrerades.

Åren 1982-84 då direkta mätningar gjorts av andelen avregistreringar av

avställda fordon utav de totala avregistreringarna (Up/U) fann vi att den

utgjorde 73%. Under den föregående sexårsperioden 1976-81 ger våra

beräkningar vid handen att andelen var betydligt lägre - 64 96. Det är ju

rimligt att det nya skrotningsbeteendet ej var fullt 'utbildat redan på

.1970-talet.
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I tabell 8 är det totala avregistreringsflödet uppdelat i delflödena från

beståndet av fordon i trafik (K) respektive från beståndet av avställda

fordon (P) för varje år under perioden 1976-84.

Tabell 8 Avregistreringar av fordon i trafik respektive avställda fordon,
1000-tal

 

År Avregistreringar

Totalt,U av fordon i trafik, Uk av avställda fordon, Up

 

1976 195 98 I 97
1977 170 89 81
1978 170 64 106
1979 163 28 135
1980 153 82 71
1981 164 9 155
1982 151 41 110
1983 133 33 100
1984 128 36 92

 

Vad vi nu är ute efter är att från Lip-flödet försöka härleda bakåt det

motsvarande Az-flödet. Om tidsförskjutningen mellan avregistreringarna

och de föregående avställningarna är lång, kan Up-tidsserien vara föga

representativ för utvecklingen av A2. Å andra sidan ser vi i tabell 8 att

värdena på Up inte tycks ha varit i någon mer markerad tillväxt under

perioden 1976-84. De två "vågtopparna" 1979 och 1981 med mellanliggande

vågdal har följts av tre normalår. Det tyder på, att eftersom avställnings-

tidpunkterna för de avregistreringar av avställda fordon som görs ett visst

är fördelar sig över flera tidigare år, se nedan, man kan förvänta att A2-

värdena har varit relativt konstanta över tiden.

En sak som bör nämnas i detta sammanhang är att under åren 1979-81

gjordes ganska omfattande administrativa avregistreringar, d v 5 länsstyrel-

serna rensade ut en hel del fordon som stått avställda tre år eller längre ur

registreet för avställda fordon. Numera har man i det närmaste upphört

med detta, eftersom de enstaka gånger man får med ett fordon med aktiv

tid framför sig vid utgallringen, skapar mycket trassel för bilägarna ifråga

såväl som för myndigheterna.
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Tabellen 9 nedan ger en ytterligare uppdelning av Up-serien i tabell 8,

nämligen i s k frivilliga avregistreringar av avställda fordon och administra-

tiva dito.

Tabell 9_ Avregistreringar av avstållda fordon uppdelade på frivilliga och
administrativa avregistreringar.

År Frivilliga, Ui) Administrativa, UP

1976 97 -

1977 81 -

1978 106 -

1979 112 23

1980 57 14

1981 136 19

1982 109 1

1983 99 1

1984 91 1

För två år - 1982 och 1984 -har mätningar gjorts av avställningstiderna för

de avstållda fordon som avregistrerats under dessa år. Resultaten kan som i

tabell 10 nedan uttryckas som en fördelning med avseende på avställningsår

för de ifrågavarande fordonen.

Tabell 10 Fördelningen av avställningstidpunkterna för Up år 1982 och år
1984.

1982 1984

 

Avställningen hade skett
samma år

Avstållning har skett
samma år

föregående år d v 5 under 1981 föregående år, d v 3 1983

två år tidigare, d v 3 under 1980 12 96 två år tidigare d v 5 1982

tre år tidigare, d v 5 under 1979 6 % tre år tidigare d v 3 1981

fyra år tidigare, d v 5 under 1979 3 % fyra år tidigare, d v 5 1980

fem år tidigare, d v 5 under 1978 2 % fem år tidigare, d v 5 1979

sex år tidigare, d v 5 under 1976 1 0/o sex år tidigare, d v 5 1978

ännu tidigare 1 % ännu tidigare
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Om vi antar att fördelningen av avställningstider för dessa två års avregist-

reringar är någorlunda typisk för hela perioden 1976-84, kan vi med ledning

av genomsnitten för procentsatserna i tabell 10 konstruera tabell 11 , där vi

har fördelat avregistreringarna av avställda fordon för varje år under

perioden 1976-84 på avställningsår. Vi utgår i beräkningarna från de

"frivilliga" avregistreringarna. Tabellen gör det också möjligt att härleda en

   

Az-serie.

Tabell 11 "Frivilliga" avregistreringar av avställda fordon med fördelning

på avställningsår och härledning av A2 för åren 1976-84.

AV' Avställningsår ,
reg. Up
år 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

1976 42 97

1977 24 35 81

1978 12 32 46 106

1979 7 13 33 48 112

1980 2 4 7 17 25 57

1981 3 5 8 16 41 58 136

1982 1 3 3 7 13 36 46 109

1983 1 2 3 6 11 30 43 99

1984 1 2 3 5 10 25 40 91

1985 2 2 2 3 6 11 10 25 52

A2 93 95 102 96 94 121 96 93 92

 

De'uppskattade A2_värdena framkommer genom summering kolumnvis av

de de på avställningsår fördelade Up-värdena i tabell 8. Som synes har vi

dock erhållit endast ett par någorlunda fullständiga år på det sättet. Vi

måste komplettera bilden genom extrapolering.

Genom att extrapolera kolumnvis kan vi få en fullständig serie av A2-

värden. Vi vänder på frågeställningen och antar med ledning av procent-u

satserna i tabell 10 att, när sju år har gått har 98 0/0 av A2 passerat igenom
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registret för avställda fordon genom avregistrering, när sexår har gått har

96,5 % avregistrerats, när fem år har gått har 94 % avregistrerats, osv. På

så sätt kan vi beräkna A2 (raden längst ner i tabell 8) för varje år av

perioden 1976-84. Raden näst längst ner i tabell 11 utgör således en

prognos av antalet avregistreringar av avställda fordon, som avställts t o m

1984, som kommer att ske fr 0 m 1985.

2.5.2 Uppskattning av flödet av avställningar som följes av återställning

(A1)

När vi nu har en uppskattning av antalet fordon som avregistrerats utav

avställningarna 1976-84, kan vi med ledning därav ge närmare besked om

vad som är att vänta framöver genom att utnyttja de inventeringar med

avseende på avställningstidpunkt som gjordes av stocken avställda fordon

den 25 januari 1981, den 5 januari 1982, och den 31. december 1982, (se

tabell 3 ovanl) och på så sätt rekonstruera återställningsflödet i viss

utsträckning. En komplikation är förstås att inventeringarna gjordes den

25 januari 1981 istället för 3.1 december 1980 och den 25 januari 1982

istället för 31 december 1981, medan flödena år årsvisa. Genom inter-

polation har vi anpassat mätvärdena så att - förhoppningsvis - de bättre

motsvarar situationen precis vid årsskiftena 80/81 och 81/82.

Vi behöver också veta avställningsåren för de administrativa avregistre-

ringarna som gjordes under 1981 och 1982.

Det enda vi säkert vet om avställningstiderna för de administrativa

avregistreringarna är att de övertiger tre år. Viss ledning får man också

från tabell 6, där man ser att under 1981 förvann ur registret 3 tusen

fordon som avställts 1975 eller tidigare, 5 tusen som avställts 1976, 15

tusen som avställts 1977 och 11 tusen som avställts 1978. Under 1982 var

motsvarande antal 0, 1 tusen, 4 tusen och 5 tusen fordon. Vi har nyss

beräknat de frivilliga avregistreringarna av avställda fordon, och det visar

sig att det enda sättet att fördela de 19 tusen administrativa avregistre-

ringarna som gjordes år 1981, vilket är konsistent både med dessa beräk-

ningar och de avgångar det året ur registret för avställda fordon av fordon

som avställts t o m 1978, är det som är angivet i tabell 12.
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Tabell 12. Uppskattning av antalet återställningar under 1976-1980, 1981
och 1982 av fordonsom avställts 1976-1982, 1000-tal.

 

Avställningsâr 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Antal avställningar 314 522 578 727 729 801 818

Avregist-
rerlng
t.o.m.

1980

Återställ-
ning t.o.m. 186 378 415 552 335

1980

Kvar i regis- -
tret for av- 34 60 77 110 369
ställda for-

don 801231

Avregist-
rerlng
under
1981

Återställ-
ning under 0 1 3 17 21 1 350
1981

Kvar i regis-
tret för av-

ställda for-

don 811231

Avregist-
rering
under
1982 Adm. 0 1 0 0 0 0 0

Återställ-
ning under 0 0 2 6 20 235 364
1982

Kvar l regis-
tret för av-

ställda for-

don 821231

 

Friv. 87 84 86 65 25

Adm . 7 0 0 0 0

   

Friv. 3 5 8 16 41 58

Adm. 2 10 3 0 0 0

  

29 44 63 77 114 393

 

Friv. 1 3 3 7 13 36 46

  

28 40 58 64 81 122 408

 

I tabell 12 följer vi vad som har hänt med avställningarna 1976-82 så långt

som det är möjligt. Som synes kan vi till en början inte ge de årsvisa

återställningarna under perioden t o m 1982, utan endast de totala åter-

ställningarna från och med avställningsåret fr 0 m 1982. Med hjälp av
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några "milda" antaganden kan vi dock gå betydligt .längre i nedbrytningen.

Från den fördleningpå avställningsår av återställningarna 1981 och 1982

som framkommit i tabell 12, framgår att av de återtällningar som görs ett

visst är de allra flesta (96 0/o i bägge fall) har avställts antingen året före

eller under återställningsåret. Bara omkring 1% av återställningarna

tycks ha varit avställda 4 år eller längre. Med ledning av dessa iakttagel-

ser kan vi från tabell 12 utföra den finare nedbrytningen redovisad i tabell

13. Där återfinns resultaten från tabell 9 beträffande återställningarna

1980-82 inramade. De tre värdena inom cirklar är rena antaganden

baserade på mönstret för 1981 och 1982 års återställningar. Övriga värden

för återställningarna 1976-80 fördelade på avställningsår går sedan att

räkna ut med utnyttjande av dels uppgifterna om "återtällning t o m 1982

i tabell 12, och dels antagandet att 96 96 av återställningarna har avställts

samma år eller föregående år. Därefter gäller det att, för det första,

rekonstruera bilden av återställningsflödena 1983 och 1984 med avseende

på avställningsår, och för det andra att göra en prognos av hur stort antal

av samtliga avställnningar tom 1984 som någonsin kommer att åter-

stärllas. Den första uppgiften har vi löst genom att anta att (1) 96 96 av

återställningarna 1983 avställdes 1982-83 och 96 96 av återställningarna

1984 avställdes 1983-84, och (2) 3 96 av återställningarna vardera året

härrör från avställningar två år före avställningsåret. Fördelningen av

återställningarna vad gäller avställningsår mellan återställningsåret och

det föregående året har gjorts genom att anta dels dels "vinteravställ-

ningarna" 1982 och 1983 enlig tabell 3 återställdes under 1983 och 1984,

och dels att relationen mellan antalet återställningar som avställdes under

återställningsåret, och antalet återställningar som avställdes året före

återställningarna har varit konstant under senare år. Tanken är att en viss

andel av avställningarna som görs i samband med ägarbyte återställes först

påföljande år helt enkelt på grund av att de avställdes sent på året.

Den andra uppgiften är något värre. Här kan vi inte utgå ifrån återställ-

ningarna eftersom dessa (i skrivande stund) ännu inte gjorts. Vi får istället

utnyttja vad vi vet om dels mönstret för avställningarna fram till 1981 vad

gäller återställningsandelar olika framförliggande år, och dels de s k

vinteravställningarna. Vi antar alltså att av de avställningar som gjordes
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1984 så representerar 134 tusen "vinteravställningar" som innebär att dessa

fordon kommer att återställas under 1985. I övrigt extrapolerar vi

mönstret från tidigare år. Resultatet blir, som synes i tabell 13, att man

kan räkna med att 1 tusen, 8 tusen, 30 tusen, och 303 tusen fordon kommer

att återstäJlas någon gång från och med år 1985 av de fordon som

avställdes 1981, 1982, 1983, respektive' 1984. Totalt räknar vi alltså med

att 342 000 fordon i det avställda beståndet per den 31 december 1984

kommer att återställas framöver.

Tabell 13. Fördelning av återställningar på avställningsår, och re-
konstruktion av Al-flödet 1976-84.

                 

 

A v 3 T Ä L L N I N G 8 Ä R Återställ-
ningar

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Å År

88 - - - - - - - - 174 -76

81 192 - - - - - - - 284 -77

13 164 228 - - - u - - 408 -78

(:> 17 169 323 - - - - - 512 -79

(:> (:) 18 229 i 335 - - - - 588 -80

1 3 17 211 350 - - - 582 -81

0 0 2 6 20 235 364 - - 627 -82

0 0 0 1 6 20 266 386 - 681 -83

0 0 0 0 2 6 22 272 429 731 -84

i 0 0 0 0 0 1 8 30 303 342 -85

1Ag 186 379 420 576 574 612 660 688 732
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Genom att lägga samman de hittills återställda av varje års avställningar

med de prognosticerade antalet ytterligare återställningar framöver er-

hålles en serie Al-värden som framgår av radenlängst ner i tabell 10.

Som väntat är Al-serien och serien av totala återställningar (Å) ganska lika

under senare delen av perioden ifråga. När avställningsflödet 'är relativt

konstant gör tidsintervallet mellan avställning och återställning ingen

större skillnad för utvecklingen av de motsvarande återställningarna. När

avställningarna däremot är snabbt växande släpar återställningsflödet

något efter. Den snabba tillVäxten under andra hälften av 1970-talet torde

förklaras av att bilhandlarna då "lärde sig" att det var ekonomiskt

fördelaktigt att utnyttja avställningsinstitutet till' i det närmaste 100 %.

Även den bilägande allmänheten fick upp ögonen för möjligheten att

minska ståkostnaderna för bilen genom tillfällig avställning. Ett kraftigt

incitament till en ökning av A1 kom 1977 med den 70-procentiga höjningen

av fordonsskatten, och ytterligare ett incitament kom 1979 genom att

systemet med de så kallade flytande försäkringarna för bilhandeln ändrades

så att det totala antalet "aktiva" fordonsdagar blev premiegrundande.

Frågan är, om man börjar närma sig en mättnadsnivå för Al. Bi-lhandelns

avställningar kan inte öka mer än vad omsättningen ökar. Om kostnaderna

för försäkring och fordonsskatt höjes kraftigt igen är det dock fullt möjligt

att de genuina tillfälliga avställningarna tar ett nytt språng.

2.5.3 Uppskattning av flödet av permanenta avställningar (A3).

Flödet av de av oss benämnda permanenta avställningarna- A3- kan nu

räknas ut som en restpost. Vi har värden för perioden 1976-84 för de totala

avställningarna (A), de avställningar som följes av "frivillig" avregistrering

(A2) och de avställningar som följes av återställning (A1). I den samman-

fattande tabellen 14 nedan har vi räknat fram en motsvarande serie för A-

kAz-Al, dvs de permanenta avställningarna A3. Det kan påpekas att

uppskattningen av sista årets värde är mest osäker, eftersom den till

jämförelsevis stor del är avhängig av de prognoser som gjorts för avregi-

streringar och återställningar av avställda fordon från och med 1985.
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Tabell l4. Sammanfattning av uppskattningarna av avställningsflödena
1976-84.

% t
Avställnings- E 1_ 1976 1977 1978 ;1979 1980 ;1981 1982 1983 1984
kategorl ä 1

A1 186 379 420 § 576 574 g 612 660 > 688 732

A2' 93 95 102 E 96 94 121 96 93 92

A3 35 48 56 § 55 61 68 62 55 71

A 314 _ 522 578 á 727 729 801 818 ; 836 895

1

  

Utvecklingen av de olika avställningskategorierna är synbarligen i grova

drag, att de två flödena som representerar skrot - A2 och A3 - har varit

relativt konstanta under hela observationsperioden, medan de avställningar

som följes av återställningar - A1 - har språngvis gått upp mycket kraftigt.

Vi har tidigare definierat två undergrupper inom kategorin A1, de "genuina"

avställningarna (A11) och avställningar som görs i samband med ägarbyte

av framför allt bilhandlare (A12). Den förstnämnda undergruppen kan i sin

tur tudelas i "vinteravställningar" och tillfälliga avställningar under perio-

der av köroduglighet och/eller körförbud för fordonen ifråga. Utvecklingen

av vinteravställningarna har vi ju en viss uppfattning om från jämförelsen

De

tycks ha varit sakta ökande t o m 1982, för att därefter ha stabiliserats på

mellan det avställda beståndets vinter- och sommarnivå (se tabell 3).

en nivå omkring 140 tusen. Vi tror att de tillfälligt avställda körodugliga

fordonen som kommer att återställas har följt en liknande relativt odrama-
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tisk utveckling. Som påpekats redan inledningsvis tycks bilägare numera

ganska mangrant ställa av fordon som kommit ur funktion eller belagts med

körförbud för att spara skatt- och försäkringspengar under betänketiden, då

man tar ställning till om det lönar sig att (låta) göra de nödvändiga

reparationerna. Om beslutet blir att det lönar sig, och fordonet sättes i

stånd på nytt, följes avställningen av en återställning, och det visade sig

vara fråga om en avställning inom kategorin AU. Om motsatt beslut

fattas kommer fordonet antingen att avregistreras eller att förbli perma-

nent avställd. Vi föreställer oss att även om beteendet i dessa avseenden

har stabiliserats så pass, att på aggregerad nivå A11 -, A2 - och A3 -

flödena framstår som ganska jämna strömmar, förändringar av ekonomiska

incitament som skrotningspremier och skatterestitutioner kan ändra de

inbördes storleksförhållandena mellan dessa avställningskategorier.

Det är dock kategorin A12 - avställningar i samband med ägarbyte - som på

ett verkligt dramatiskt sätt satt fart på avställningsflödet under den

studerade nioårsperioden. Vi har inte kunnat helt rekonstruera Alz-serien

för 1976-84, men tycker att kunna konstatera, att dessa avställningar låg

på en mycket låg nivå vid periodens början för att först 1977 och sedan

1979 öka med över 100 tusen per år, och för närvarande svarar för mer än

hälften av det totala avställningsflödet.

Dessa typiska korttidsavställningar dominerar flödesstatistiken, men svarar

för en andel i beståndet av avställda fordon som är i klar minoritet. Vi

skall nu övergå till att översätta våra resultat från flödestermer till

stocktermer.

2.6 Uppskattningav den avställda stockens innehåll (1311321351

 

Det är nu möjligt att dela upp innehållet i den nuvarande stocken av

avställda fordon i de kategorier som vi bestämt i inledningen, alltså i

avställda fordon med aktiv tid framför sig (P1), avställda fordon som

kommer att avregistreras utan mellankommande återställning, d v 5 "skrot"

(P2) och avställda fordon som kommer att kvarstå i registret för evigt

såvida deuthinte gallras ut administrativt - av oss benämnda "troligen skrot"

(P3)-
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Vi har redan gjort prognoser över hur många av den nuvarande (den 31/12

1984) stocken avställda fordon som kommer att (1) återställas och (2)

avregistreras från och med 1985. I tabell 11 ger summan av prognos-

värdena i raden näst längst ner den nuvarande stocken "skrot": P2 får

värdet 110 tusen. Rimligheten av det värdet kan belysas med följande

resonemang: Flödet av A2 (avställningar som följes av avregistrering) har

varit relativt konstant under hela perioden 1976-84 enligt våra beräkningar.

Det genomsnittliga AZ-Värdet är 198 tusen. Av uppgifterna om fördelning-

en av avställningstider för de avställda fordon som avregistreras, framgår,

att den genomsnittliga avställningstiden för denna kategori är omkring 1

år. I analogi med vad som gäller för ett varulager, är antalet enheter i

stocken lika med produkten av flödet och den genomsnittliga tiden "i

lager". Man kan alltså förvänta sig ett värde på drygt 100 tusen för P2.

I tabell 13 ger raden näst längst ner likaledes värden för det prognosticera-

de antalet fordon i stocken avställda den 31/12 1984 som kan beräknas

komma att bli återställda framöver; värdet på Pj blir 342 tusen.

Sedan framkommer stocken av "troligen skrot" (P3) som en restpost.

Skillnaden mellan den totala stocken av avställda fordon (P) och P1 och P2

är 974 - 342 - 110 = 522 tusen. Man skulle också kunna räkna fram P3

direkt från våra flödesdata, om man hade bättre grepp om utgångsläget

1975. Vi kan säkerligen uppfatta de 59 tusen avställda fordon som den 31

december 1982 stått avställda sedan 1975 eller tidigare som hörande till

kategorin P3, men det fanns troligen ytterligare en del skrot i det avställda

beståndet 1975. Genom att summera hela A3-serien i tabell 14 ovan

erhålles det ackumulerade antalet "troligen skrot" för perioden 1976-84. En

hel del skrot har dock rensats bort genom administrativ avregistrering. Vi

finner att den ackumulerade A3 -serien uppgår till 511 tusen., och att 60

tusen fordon försvunnit genom administrativ avregistrering. Därav kan vi

dra slutsatsen att i slutet av år 1975 utgjorde kategorin "troligen skrot"

522 - 511 '+ 60 = 71 tusen.

Ett grundläggande syfte med studien är nu uppnått. Vi har så långt det är

möjligt med existerande data kartlagt in- och utflödena till/från stocken av

avställda fordon, samt lyckats få ett visst grepp om vad innehållet i den
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nuvarande stocken av avställda fordon egentligen består av: En dryg

tredjedel, eller något över 340 tusen fordon av totalt 974 tusen avställda

fordon kan antas ha aktiv tid framför sig, d v 5 ett värde som. överstiger

skrotvärdet. Knappt 2/3 av beståndet är alltså rent skrot och den andelen

kommer att 'öka stadigt med tiden (om avställningsinstitutet består i sin

.nuvarande form) genom den kontinuerliga ackumulationen av skrot i

registret över avställda fordon, som framför allt A3-flödet innebär.

Vi kan ge utvecklingen 1976-84 av de tre kategorierna P1, P2 och P3 av

avställda fordon.

[313

:Al-Å

: A-Å-Up

A :

A P3 = A3-UP=AP -API'A P2

Vi har 'räknat oss bakåt från 1984 med hjälp av

nedanstående samband:

            

Tabell 15. Innehållet i beståndet av avställda' fordon vid slutet av åren
1976-84.

1. så

- l
Kategorl' 1975 1976 1977 1978 1979 §1980 1981 1982 1983 1984
beteckning å

pl 102 114 209 221 285 i 271 301 334 2 341 342

92 114 v 111_ 125 121 g 105 1 142 127 115 i 109 110

p3 71 3 106 154 210 i 242_ 289 338 398 % 452 522

p 287 § 331 i 488 g 552 á 632,, 702 1 766 846 ; 902 974

' i l % i i
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De avställda fordonen med aktiv tid framför sig, P1 är en ganska heterogen

grupp vad gäller orsaken till de tillfälliga avställningarna. I analogi med

vad vi sade om avställningsflödena A1 respektive subkategorierna A11 och

A12, kan vi skilja först fordon som är tillfälligt avställda därför att

kostnaden inklusive skatt och försäkringspremier för att ha det i trafik

överväger nyttan för fordonsägaren under en kortare eller längre period

(P11) och fordon som är avställda ( i en bilhandlares lager i typfallet) i

väntan påatt en ny ägare skall hittas (P12). Vi uppskattar den senare

kategorin till ca 80 tusen fordon. Den siffran stämmer både hyggligt med

antalet avställda fordon ägda av juridiska personer, och med produkten av

antalet avställnings- och återställningstransaktioner i samband med ägar-

byte och en genomsnittlig avställningstid på2 månader (ca 500000 x 1/6).

Drygt hälften av P11 torde utgöras av vinteravställda (kördugliga) fordon

och knappt hälften av körodugliga fordon som dock kommer att sättas i

stånd. Det är intressant att notera att under de senaste tre åren har hela

kategorin P1 legat i det närmaste still; det är "skrotet" (P3) som svarat för

hela ökningen av det totala beståndet av avställda fordon.
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Kapitel 3: NYTOLKNING AV FORDONSSTATISTIKEN FÖR ÄREN 1976-84

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Justering av skrotningsstatistiken

Utvecklingen av totala fordonsparken

Försök till separat uppskattning av utvecklingen avden totala

personbilsparken

Förändringen av personbilsparken med fyra olika mått

Hur skall fordonsstatistiken tolkas framöver?
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3.1 Justering av skrotningsstatistiken

 

I ett väsentligt avseende är den officiella fordonsstatistiken klart missvis-

lande: Avregistreringarna under perioden 1976-84 motsvarar ganska illa vad

man är ute efter, dvs skrotningarna i meningen definitivt tagande ur trafik

av fordon, eller kort och gott "dödsfall" för fordon. I figur 4 ser vi konkret

vilka flöden det är som är relevanta: Det reella skrotningsflödet är summan

av avregistreringarna av fordon i trafik (Uk), de avställningar som förr

eller senare följes av avregistrering (A2) och de permanenta avställningar-

na (A3). I tabell 16 är den summan angiven i kolumnen längst till höger.

Dessa reella skrotningar är att jämföra med de totala avregistreringarna

(U) i kolumnen längst till vänster. Vi finner att U-serien har underskattat

de reella skrotningarna med i genomsnitt 50 tusen perår.

En annan sida av denna underskattning är att fordonens livslängd blir

kraftigt överskattad, om man likställer avregistreringstillfället med döds-

fallstidpunkten.

Tabell 16 Avregistreringar (U) och skrotningar realiter (Uk+A2+A3) under
åren 1976-84.

   

ÅR u uk A2 A3 Uk+A2+A3

1976 195 98 93 * 35 226
1977 170 89 95 48 232

1978 170 64 102 56 222

1979 163 28 96 55 179
1980 153 82 94 61 237
1981 164 9 121 68 198
1982 151 41 96 62 199
1983 133 33 93 55 a 181
1984 128 36 92 71 199

Totalt 1427 . 1873

 

För det första så kommer ju alla de fordon som lämnar den aktiva

fordonsparken genom permanenta avställningar aldrig att dö, om man går

efter avregistreringar. Och för det andra så överskattas livslängden för de

fordon som avställes före avregistreringen - hela AZ-flödet - med över ett

år i genomsnitt. Vi har inte ägnat denna fråga ett helt uttömmande

studium, men vår preliminära uppfattning är att den påstådda ökningen av

medianlivslängden för personbilar till största delen är en statistisk illusion.

VTI MEDDELANDE 445



36

Skrotningar : Uk + A2 + A3

Avregistreringar : Uk + Up

Figur 4 Skrotning och avregistrering

A
A2 \3

Aktiva A \ Avsfülldo

fordon (K) A1 fordon (P)

  

UP
UK '

 

///
Avreg. fordon

//////
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3.2 Utvecklingen av totala fordonsparken

 

När vi nu har grepp om skrotningarna realiter, är det väl en ren formsak,

kan man tycka, att tolka statistiken för den totala fordonsparkens utveck-

ling? Man bör dock först göra helt klart för sig vad man vill att

fordonsstatistiken skall visa. Låt oss särskilja tre huvudgrupper av fordon

med avseende på aktivitetsnivå.

(1) Fordon i trafik, dvs aktivre istrerade fordon - "aktiva fordon" för8

korthets skull.

(2) Avställda fordon med aktiva år framför sig - "passiva fordon".

(3) Avställda fordon utan aktiva år framför sig - "skrot".

Från transportekonomisk synpunkt är grupp (3) nästan helt utan intresse,

om man bortser från att vissa bilar används som reservdelslager och

därför har ett visst ekonomiskt värde samt från att en del av dessa orsakar

miljökostnader. Från naturvårdssynpunkt är det viktigt att veta hur stor

andel av grupp(3) som skräpar ner i naturen.

Grupp (2) omfattar dels lagret i beg. bilhandeln och dels genuina tillfälliga

avställningar (som görs utan att bilen byter ägare). När det gäller att

bedöma utvecklingen av den totala stocken fordon med aktiva år framför

sig, är det viktigt att komma ihåg att i bilhandeln har det under lång tid

funnits ett lager av ungefär nuvarande omfattning. Det enda som skett

under 1970-talet är att detta lager bytt status i bilregistret. Förhållandet

kan vara nästan analogt vad gäller genuina avställningar. Det förekom

säkert tidigare att ett körodugligt fordon stod passivt under viss tid innan

ägaren kom sig för att (låta) reparera det utan att det överfördes till

reservregistret, och det fanns nog flera bilägare som lät bilen stå i garaget

under vintern eller under någon annantid då behovet av bilen inte var så

stort likaledes utan att överföra bilen till reservregistret. Detta vet man

dock ingenting om, och det förefaller omöjligt att skaffa tillförlitliga
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uppgifter om detta så här långt efteråt. Det tycks oss dock riktigast att

sedan kategorierna "skrot" och "troligen skrot" sorterats bort från den

avställda stocken, återstoden bör slås samman med den aktiva stocken, när

det gäller att bedöma hur utvecklingen av den totala fordonsparken under

den senaste nioårsperioden varit jämfört med tidigare perioder. Huruvida

man använder bilarna mindre idag än tidigare torde inte vara möjligt att

bedöma genom att studera statistik över antalet avställda fordon.

Vi föreslår alltså att, som alternativ till att studera utvecklingen av den

aktivregistrerade fordonsparken, det är av intresse att se hur den totala

stocken fordon som fortfarande har ett ekonomiskt värde utöver skrotvär-

det har utvecklats. Vi betecknar den totala fordonsparken med Y, som

alltså definieras:

Y : K + P1

Y = totala fordonsparken

K = aktiva fordon

P1 = passiva fordon, dvs avställda fordon som kommer att återställas

Tabell 17 Fordon i trafik och den "verkliga" fordonsparken, lOOO-tal.

 

ÅR K K+P1

 

1976 3671 3785
1977 3690, 3899
1978 3732 3953
1979 3793 4078
1980 3852 4123
1981 3903_ 4204
1982 3987 4321
1983 4183 4524
1984 4306 4648
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3.3 Försök till separat uppskattning av utvecklingen av den totala

personbilsparken

 

Det vore givetvis intressant, om man kunde göra motsvarande uppskatt-

ningar av utvecklingen av den totala personbilsparken med aktiva år

framför sig för perioden 1976-82. Som nämnts är dessvärre transaktions-

statistiken från bilregistret inte möjlig att separera mellan fordonsslag.

Däremot är det fullt möjligt att dela upp stocken av avställda fordon

mellan personbilar och övriga fordon, och med hjälp av sådan statistik gör

vi ett försök att separera ut personbilarna från totalsiffrornai förra

avsnittet.

För det första ser vi i tabell 18 att andelen personbilar i den totala stocken

av avställda fordon (vid årsskiftena) varit omkring 2/3. För den aktuella

frågeställningen vore det speciellt gagneligt om personbilarnas andel av P1

kunde beräknas. Det går faktiskt att skaffa sig en hygglig uppfattning om

antalet avställda personbilar med aktiva år framför sig från mätningarna

av sammansättningen av den avställda stocken med avseende på tidsavstån-

det (bakåt) till avställningstidpunkten. Tabell 19 ger fördelningen den

25 januari 1981 på dittills avverkad avställningstid för avställda personbilar

liksom övriga avställda fordon. Det kan antas att P1 till övervägande del är

att finna bland de fordon som avställts upp till 1 år. Som synes i tabellen är

personbilarnas andel bland "1-åringarna" och "2-åringarna" något högre än

bland de fordon som stått avställda lägre tid. Genom att kombinera

uppgifterna från tabellerna 18 och 19 kan vi uppskatta andelen personbilar i

P1 till 71%. Applicerar vi den procentsatsen på'tidsserien för P1 enligt

tabell 15 ovan erhålles följande resultat vad beträffar utvecklingen av den

totala personbilsparken. (Se tabell 201).

VTI MEDDELANDE 445



»40

Tabell 18 Andel personbilar i den totala stocken av avställda fordon per
den 31.12.

År 96

1976 62

1974 63

1975 64

1976 65

1977 69

1978 70

1979 70

1980 694
1981 67

1982 66

Tabell 19 Fördelningen av avställningstider i stocken avställda den
25 januari 1981.

      

Avställ-

ningstid Personbilar Övriga fordon
(dittills)

u till
lñå. 53 96 49 96

1-2 år 16 % 13 0/0

2-6 år 27 % 30 0/o

6 år eller
längre 4 '% 8 %

100 96 100 %
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Tabell 20 Personbilar i trafik och den "verkliga" personbilsparken.

   

ÅR KPb KPb + Plpb

1976 2881 2962

1977 2857 3005

1978 2856 3013

1979 2868 3070

1980 2883 3075

1981 2893 3107

1982 2936 3173

1983 3007 3249

1984 3081 3324

3.4 Förändringen av personbilsparken med fyra olika mått

 

Ett alternativ till att summera K och P1 vore att dessutom på något sätt

väga fordonen i beståndet P1 med hänsyn till graden av passivitet. Det

naturligaste förfarandet torde vara att .låta kvoten mellan antalet dagar i

trafik för ett visst fordon ett visst år och 365 utgöra vägningstalet.

Därigenom erhålles ett aggregat för fordonsparken som helt svarar mot den

i inledningen nämnda statistiken från försäkringsbolagen, som .ligger till

grund för diagrammet i figur 1 på sid 8.

Låt oss nu avslutningsvis jämföra förändringarna av personbilsparken mätt

på fyra olika sätt:

(1) förändringen av personbilar i trafikaKpb,

(2) förändringen av antalet personbilar med aktiv tid kvar AKpb +

Aplpb

(3) förändringen avtotala antalet personbilar "under årsrisk", dvs

totala antalet personbilsdagar i trafik dividerat med 365

(4) förändringen av summan av personbilar i trafik och avställda

personbilarAKpb +APpb.
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Tabell 21 Fyra mått på förändringen av personbilsparken åren 1976-84.

 

År AKpb A Kpbg Förändr. av A Kpb ideb
A Plp "personbilar

under årsrisk"

 

1976 + 121 + 129 + 130 + 152

1977 - 24 + 43 + 69 + 99

1978 - 1 + 8 + 42 + 51

1979 + 12 + 57 + 28 +- 73

1980 + 15 + 5 + 15 + 56

1981 + 10 + u32 + 27 + 41

1982 + 43 + 66 + 86

1983 + 71 + 76 + 90

1984 + 74 '+ 75 + 119

 

I figur 5 ser vi samma sak genom att lägga in den "verkliga" personbilsut-

vecklingen bland de tre kurvorna som vi presenterade i figur 1 i första

kapitlet.

MILJON. PERSONBILAR

1,_

 

2-4

  

llTIlWIIlIIIT.
7273747576777879808182838LAR

Figur 5. Utvecklingen av (a) totala antalet personbilar och (b) antalet
personbilar i trafik och (c) totala antalet personbilar under
årsrisk" samt (d) det "verkliga" antalet personbilar.
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3.5 Hur skall fordonsstatistiken tolkas framöver?

 

Vi har nu gjort en tolkning av fordonsstatistiken för åren 1976-84, som vi

tror kan underlätta analyser av utvecklingen under den perioden. Om vi ser

framåt är frågan, hur den löpande statistiken under kommande år bör

användas? Det skulle vara ganska krävande att hela tiden översätta

statistiken från bilregistret i "analysrelevanta" termer, eftersom avställ-

ningskategorierna A1, A2 och A3 inte går att särskilja vid avställningstill»

fället, utan visar sig först vid nästa transaktion - återställning eller

avregistrering m eller genom att ingen nästa transaktion allsföljerl

I det läge vi nu befinner oss 0- år 1985 -=- finns det en enkel appmximation

att tillgå, som möjligen kan ha visst bestående värdeo Den bygger på det

förhållandet att beståndet av avställda fordon nu tycks ha kommit i

någonting liknande jämnviktstillväxt'k Under uppbyggnadsskedet på

1970-talet var läget helt annorlunda, vilket är själva orsaken till att .den

föreliggande omtolkningen av fordonsstatistiken varit nödvändig. Den

rådande jämviktstillväxten utmärks av att (i) AløÅ, och (2) AzçáUp,

varigenom A3 kan approximeras med ökningen av den avställda fordons-m

stocken OP. I det läget blir ju skrotningen realiter möjlig att utläsa från

tillgänglig statistik:

Uk + A2 + A3WU + AP

Dvs skrotningen kan approximeras av summan av den totala avregistrew

ringen och ökningen av det avställda beståndet.

I tabellen nedan ser man hur tidsserierna för skrotningen realiter och

summan av U och!) P konvergerar under 1980-talet.



aa

Tabell 22 Skretningarna och summan av avregistreringarna och Ökningen
av beståndet avavställda fördon...

  

ÅR Skret- U +AP°
ningar
realiter

Uk+A2Ä3

1976 226 239

W?? 232 327

1978 222' 23&

1979 i?? ' 2%

1980 237 243

i98l 198 228

1982 H9 ZBl

1983 181. E89

1984 199 ZOO

 

Dessvärre kan man naturligtvis inte vänta sig att iämviktsläget kommer att

bestå i framtiden Administrativa register sem bilregistret är rent genea-

rellt prøblematiska från statistiksynpunktg genem att förändringar av

administrativa rutiner och beteendepåverkande incitament kan få svårtolkw

ade konsekvenser och ge vilseledande statistiska avspeglingart Vi kan

förvänta oss den sittande utredningens (em avställningsinstitutet) föra

slag =- vad det än blir - kommer att innebära att jämvikten bryts på, ett

eller annat sätt ganska snarti Det är naturligtvis en bisak för utredningen?

att varje reform kommer att få. den följdent Det enda vi vill framhålla i

detta sammanhang är att existerande flödesstatistik (transaktions- eller

"log"-statistik) borde kunna göras mer användbar för analytiska ändamål.

(Se vidare appendix il),
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APPENDIX 1.

STATISTIK FRÅN BILREGISTRET

Statistik över beståndet av fordon av olika status

Trafiksäkerhetsverket redovisar i bilregistret beståndet av fordon vid olika

tidpunkter samt deras status. Fordonen är uppdelade i antal

1) fordon i trafik

2) avställda fordon

3) förregistrerade fordon

vid en given tidpunkt.

De förändringar i status av fordonen som sker registreras i den veckovisa

transaktionsstatistik (loggstatistik), som förs vid TSV.

Transaktionsstatistik över flödet av statusförändringar i bilregistret

I transaktionsstatistiken registreras antal fordon som

i) avställs

2) avregistreras

3) återställs

4) förregistreras

m m., se exempel nedan

För vårt syfte hade det varit önskvärt om transaktionsstatistiken hade

möjliggjort en uppdelning enligt figur 3 ovan.

Av de totala avställningarna årligen borde de permanenta avställningarna

kunna skiljas från de avställningar som följs av avregistreringar samt de i sin

tur skiljas från de avställningar som följs av återställningar.

Avställningar i samband med ägarbyte borde också kunna skiljas från s k

genuina avställningar.

Av de fordon som återställs borde de som varit avställda kunna skiljas från

fordon som nyregistreras* i transaktionsstatistiken. Denna uppdelning är

nödvändig då nyregistrerade fordon ej kommer från lagret av avställda

fordon.

 

* se punkt 1:4, Problem med nuvarande statistik.
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1.3 HUR TRANSAKTIONSSTATISTIKEN SER UT I DAG

Transaktionsstatistiken är en biprodukt av Länsstyrelsernas och Trafiksäker-

hetsverkets registrering av olika transaktioner. Denna redovisas veckovis

men någon sammanställning årsvis finns inte. Nedan ges exempel på hur

statistiken ser ut för en viss vecka.

LOGGSTATJSTIK E217/0423-0430 TOTALT SAMTLIGA 39

?ORDELNXNG AV TRANSAKTIONS-PROGRAH UTNYTTJANDE

TKOD BENAHNING ANTAL ANTAL FELAKTIGA IIO-föRDELN

FELHED SIGNAL MIN HAX s

:06 ;v51 AVSTALLNXNG _9 2§D 1.39 1 339 216 3 4

26: na ETERREGISTRER1§§M Tu 970 2.25 x 2 143 257 0 5

209 AVREG AVRECISTRERING 3 070 0.46 2 391 25 0 7

10 SPEC RAPPORT SPEClELLA röRHaLLANDEN 843 0.12 x 82 9 3 L

211 SKFRI SKATTEBEFRIELSE /UPPNöR 91 0.01 1 9 L 3 4

?12 AA DELEGERAT AGARANSVAR 32 0.00 X 3 2 2 6

:14 HETUR ikYLlRETUR 1 092 0.16 x 38 12 3 7

216 FA/FAE FÖRSÄKNXNGSAVANHÄLNINGAR S92 0.08 2 1 0 1 6

11] Fr rLrTANoE ronsxxnlNG 36 0.00 2 59 0 1 2

SPECIELL UPPDELNING AV VISSA TRANSÅKTIONER

NENANNING ANTAL

-REG. TYP RT 2894
« RLG. TYP R0 1051
-nsc. nen ENSK. FÖRS. 92
-Ab UTAN AVST.1NF. 28532

"ED ÅVST.

-Ae MED'ETER. (EJ INTHJ) 172:
-Ab MED AVREG. 1396
-Au MED ATEN. OCH INTH. 11195
-Äb MED ENSK. föRS. - 17250

ENSKILDA FÖRSÄKRINGAR (FE) 19316

-Rs UTAN iNTN. 8692;
-Ru MED INTH. 62914

-neo ENSK. FÖRS. 6445

ara - REGNR 22247

uru - FBNR 711
GFB - REGNR/FBNR 7601



Transaktionerna är uppdelade på olika koder och de som är av intresse för

oss är

Avställningar

 

206 Avst - avställningar utan ägarbyte

ÄB med avst - avställningar där ägarbyte sker på

samma gång

206 Avst ska adderas med ÄB med avst för att det totala antalet

 

3
avställningar under perioden ska erhållas

9250

+ .5.321
14554 avställningar

Återstäl lningar

  

207 Râ - återställning av fordon som varit

avställda

ÄB med åter -- återställning av fordon där ägar-

 

utbyte sker på samma gång

ÄB med äter och intm -- som ovan samt att ett interimis-

 

tiskt kontrollmärke tagits ut (skatteu

kredit).

207 Rå ska adderas med ÄB med åter samt med ÄB med äter och intm för

   

att det totala antalet återställningar ska erhållas.

14990

1725

+ 11195

27910 återställ ningar

207 Rå (14990) är uppdelad på Rå utan intm. (8699) samt på Rå med intm.

(6291»
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För att kunna beräkna det antal avställda fordon som har avregistrerats

(Up), krävs det att endast de återställningar som kommer från lagret av

avställda fordon medtas.

Detta innebär att dessa måste särskiljas från återställningar av förregistre-

rade fordon (s k obligatoriskt 'avställda* - Se P0 i figur)

Nya fordon förregistreras i bilregistret som regel och detta sker ofta direkt

från tillverkare eller generalagent. Detta sker för att själva inregistrerings-

förfarandet (utfärdande av registreringsskyltar och handlingar) ska gå smid-

igare -vid försäljning.

Detta innebär att när fordonet ska slutligt inregistreras så utförs detta

genom en återställningstransaktion.

Båda dessa kategorier - återställningar av avställda fordon och återställ-

ningar av förregistrerade fordon - kommer in under samma återställnings-

transaktion, vilket komplicerar bilden (se Å resp Å' i figur).

tidigareDärutöver direktregistreras en del fordon utan

förregistrering/obligatorisk avställning (se D i figur).

När vi på detta sätt kunnat urskilja de olika återställningskategorierna kan

vi beräkna de återställningar som kommer från lagret av avställda (se Å i

figur).

Problem med nuvarande transaktionsstatistik

 

0 Olika fordonsslag går ej att särskilja från varandra. Transaktionsstati-

stiken omfattar förändringar i status för alla typer av fordon. Detta gör

det svårare när det gäller att studera utvecklingen av avställningar-

återställningar för t ex personbilar.

0 För fordon som återställs går det ej att se avställningstiden. Om detta

vore möjligt skulle man lättare kunna dela in flödet av av- och

återställningar enligt figur 3 ovan.



//////
Tillverkning av fordon

( imporf)//
F

D

F?)

 

Aktiva Ä Avsfülldu
fordon (K) A , fordon (P)

  

UK

//
Avreg. fordon

/////

 

fjgur 6. Mer deta1jerad bi1d av f1öden och bestånd i b11registret.



0 Ett avställt fordon kan vid återställning finnas under transaktionskoden

Rå(Rå och intm) om det är

i) samma ägare som återställer fordonet

l) fordonet har bytt ägare i avställt skick (endast ett registreras då)

Detta medför att antalet s k genuina avställningar är svåra att avläsa ur

transaktionsstatistiken.

0 Fordon som avregistreras i avställt skick går ej att skilja från avregistre-

ring av fordon i aktiv trafik, utan specialbearbetning av det senaste årets

avregistreringsstatistik.

o Länsstyrelserna blir överbelastade vid årsskiftena p a många av-åter-

stäl.lningstransaktioner. Detta medför att ett periodiseringsfel upp-

kommer då en del transaktioner registreras på Vecka 53 alt vecka 1

påföljande år. Detta leder till att transaktionsstatistiken slår fel årsvis

men ej om man ser på en längre tidsperiod.

o Jämförelser tillbaka i tiden innan 1976 är svåra att göra då transaktions»

koderna har ändrats.

o Transaktionsstatistiken finns på databand endast för det sista året medan

den för tidigare år endast finns i arkinärmar. Se ovan.
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Appendix 2

av Leif Ringhagen

Provundersökning av motiv för avstä11n1ng genom te1ef0nintervjuer.

1. Urva1, bortfa11 och tidsåtgång.

2. Svarsutfa11

Bi1aga 1: Frågeformu1är.

Bi1aga 2: Korstabe11er.
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1. Urval, bortfall och tidsåtgång

 

Intervjupersoner utvaldes från ett utdrag ur bilregistret om-
fattande delar av årsmodellklasserna 1963-65, 1970-75 och
1980-81 för fem fabrikat: Renault, Fiat, Opel, Volvo och SAAB.
Bilarna indelades i två kategorier: småbilar reSp medelstora
eller stora bilar. Till klassen småbilar fördes Fiat-modellerna
-127, 500, 600, 850 och Ritmo samt Renault-modellerna 4, 5, 6

och R8. Klassen medelstora bilar eller stora bilar bildades av
Volvo 140- resp 240-serien, Opel-modellerna Rekord, Commodore,
Kapitän och Admiral samt SAAB 99- resp 900-serien. För årsmo-
dellklassen 1963-65 ingick även Volvo Amazon,

För varje årsmodell-biltypsklass eftersträvades spridning i ur-

valet med avseende på avställningstidpunkt, (före resp efter
1981-08-01) och bildisposition, (en- resp flerbilshushåll). För
årsmodellklassen 1980-81 återfanns i utdraget endast fyra bilar
ägda av fysisk person. Resterande 166 bilar i utdraget ägdes av
bilfirmor. Totalt utvaldes 81 intervjupersoner varav 46 nåddes
och kunde intervjuas. Fördelningen av dessa på ovannämnda vari-
abler framgår av tabell 1.

Tabell 1 Antal intervjupersoner fördelade efter bilens års-
modellklass, kategori, avställningstidpunkt samt antal
inom hushållet disponerade bilar.

 

Avställningstidpunkt

   

före 810801 efter 810801

Års-
modell- Bil- Enbils- Flerbils- , Enbils- Flerbils-

klass kategoria) > hushåll hushåll hushåll hushåll

1963-65 I 1 3 3 3
"- II 1 3 1 3
1970-75 I 2 5 3 3
"- II 3 3 3 4
1980-81 I - 1 - 1

- - 1ll_ ' _

a) Bilkategori I (Småbilar):

Fiat 127, 500, 600, 850, Ritmo

Renault 4, 5, 6, R8

Bilkategori II (medelstora eller stora bilar):

Völvo 140- och 240-serien

Opel Rekord, Commodore, Kapitän, Admiral
SAAB 99- och 900-serien
I årsmodellklassen 1963-65 även Volvo Amazon.
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Bortfallets storlek och fördelning på typ framgår av nedanstå-
ende tablå.

 

Antal %

Genomförda intervjuer 46 57

Ej återfunnit telnr, tel avstängd,

hemligt nr m m 15 , 19

Ej anträffade 17 21

'Ville ej svara 3 4

81 101

För 36 intervjupersoner fanns telefonnumret angivet i bilre-
gistret. Av resterande 45 återfanns telefonnumret för 30 pers0*

ner, det vill säga för ca en tredjedel av intervjupersonerna
utan nummeruppgift i bilregistret, kunde numret inte Spåras.
Detta problem bör beaktas vid utformning av en större undersök-
ning. väljs telefonintervjumetoden bör övervägas att göra urva-
let bland bilägare med telefonnummeruppgift.

Tidsåtgången per intervju var SelO minuter. För- och efterarbe-
te uppgick till maximalt 5 minuter. Därutöver tillkommer tid
för sökning av telefonnummer samt för uppringning utan svar,

2. Svarsutfall

Nedan återges utfallet på de väsentligaste frågorna. Observera
att materialets storlek och representativitet inte gör det möj-
ligt att dra några slutsatser för hela populationen.

Antal-i hushållet disponerade-bilar-utöver-undersökningsbilen

  

Antal bilar Antal ip %

0 12 26
1 23 50
2 9 20
3 l 2

Ej svar '-1 2
'46 100

Av hushåll med två eller fler disponerade bilar (33 st) hade
sju hushåll ytterligare någon bil av samma fabrikat och typ som
undersökningsbilen.
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Körsträcka med den avställda bilen under senaste året

  

Antal ip %

0- 99 mil 17 27
100-499 "- 7 15

6500-999 "- 5 11
1000- "- 11 24
Vet ej "- I 6 '13

46 100

Bortsorteras bilar med en avställningstid överstigande ett år
gäller att 17 bilar av 28 vilket motsvarar 61 % har körts mind-
re än tusen mil, se korstabell 1 i bilaga 2.

Planerad eller verklig avställningstid

  

  

 

 

  

Antal ip %

O* 6 månader 7 15
7_12 "- 5 11

13- "- O 0
Vet ej 9 20
Ej åter i trafik 25 54

46 100

Har bilen tidigare varit avställd?

Antal ip %

Aldrig 33 72

En gång 3 6
Vet ej -10* - - v *22

' - 46 100

Orsak till-avställning

Antal ip %

Minska bilutgifterna 8 17

Vinterproblem 1 2
Köpt annan bil 3 6
Ska sälja bilen 4 9

Ej kördugligt skick _ 23 50
Annat ' 5 11
Ej svar 2 - 4

46 99

I bilaga 2 tabell 2-4 redovisas orsak korstabellerad mot kör*
sträcka, antal disponerade bilar och avställningstidpunkt. Lik-
nande resultat seom ovan erhålles i samtliga tabeller det vill
säga orsakerna "Ej kördugligt skick" och "Minska bilutgifterna"
är dominerande.
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Avser man att reparera körodugliga bilar?

 

Antal ip %

  

Ja 9 39

Nej 12 52
Vet ej 2 9

23 100

Vad är orsaken till att bilar som ej repareras inte skrotas
(med skrota avses att lämna in bilen pa en auktoriserad skrot-
ningsfirma och utkvittera skrotningspremie)?

 

 

Antal ip %

Ta reservdelar för eget bruk 7 58

Ta reservdelar för att sälja 4 33
Annan orsak 1 8

12 99

Huvudsaklig användning av bilen (endast fall där bilen åter är

i bruk eller kommer att tas i bruk av intervjupersonen)

 

Antal ip - %

 

 

Resor till arbetet 3 23
Resor i tjänsten 1 8
Resor till affär, post, bank etc 1 8

Resor till fritidssysselsättning 2 15
Semesterresor etc under sommar- 4 31

halvåret
Annat 2 -15

13 100
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Bilaga 1

Frågeformulär'
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Vrrför evetálls_gerbonbilnr7 Provunderoöñnigi

Ip Ilamn:.000...OOOOOOOOOOOOOOOOD IlrzOOOOOOOOOOODOO

Ålderåa.........

 

Gocuag! Jag heter ......................

Jag ringer på uppdrag av statens vägverk ocn skulle vilja

ställe några fráüor om hur du använder din bil.
. 9 i

Om lp frågar:)

^

Syftet med undersökninåen är att ta fram underlag för

trafikyroönoser.
- .. _4._ ._...w ...-.m_.__...__.-.__ --- . 0...... -..M w,... .

 

4,. .. . .-.N -,-.._.-_..-v-..--.-..__.._. v

1. Enligt bilregistret är du ägare till en __,_,_,,,,...,.

(fabrikat, årsmod)
med nr ..........3t4mmer det? _

Om nej: Har du ägt den tidigare?

1. Ja, såldes/skrotedes, när? ........ (fortsätt

2 Nej ä slut intervjun)

Äger eller leasar du eller din familj andra bilar?

Ange för var och en:
L

 

Års- Lea- I tre_ 5%.

Fabrikat 'modell Aid sad L fik :tällä

511 1

511_2;

5
t

.
.'

'
:

n
.

'
s
o
l
-
D
W
'
;
-
M
.
.

.

|

I
|

Bil j , . ;

(Vid fler än.tre angeâ 1. Antal ägda,i trefik.........
2. Antal ägda, evstállda.......

50 lease. d.eøcoooooooooo000

Disponerer du eller din familj firmebil?

enge för var och en: 2 _
^ farb-

Fabriket modell

Bil 1
Bil_g

Bil åm_minuu_

(Vid flera bilar:)
I fortsättningen kommer jag ett stálla några frågcr om

din ................-

z..Hur långt kördes bilen under senaste året? ........mil.



\
C

0

A 208

År bilen idag

10 registrerad (i trafik)

2a »---> -A
--->@

annat (t.ex° stulen) anöe Vad ». ..............

j. skrotad (dvs sñrotn.premie uttagen)

Å

Q 0

Har bilen tidigare Varit avställd?

Ja2...ae Hur lång tid? .;..®°o måneder .___i> <:)

Åéeqja©.øc ' ...__> slut

('-
a ,1, .1. ; -_ .7
jiIocnooo LiiiLZAT-Uaea-oeeøoeoNär uvetilldee bilen?

att nu evställde bilen?

>®

4-+>
-->

...OUOOOCOOOOOODO...OOOOOOOOOOOO

Vad var den främsta orsaken äill

(klassa svären enligt)

la Minska bilutgifterna

20V

 

V'nterproblem'

Köpt annan bil

bka sälja bilen

Ej kördugliét skick

b. Annat, ange vad:

...OOOOOOOÖOOOOOOOOOOO......000.......00000000000

Vad är Gen främsta orsaken till att du ändå behåller

bilen?
(klassa svaren enligt)

1. Har behov vid vissa tillfällen (ange ex.)
1.

20 (50.09.63000OQCQOQ1ÖG

'-

3.

Har den som reserv omékn andra bilen skulle gå sönder

...O-...OOOOOOOOGOO

OQ®O®O®QOO®OOGQ®000 4/ (
C
R

\)
J G Annat9 ange vad: om eemaeeeewveoeøabeoaoøesew

waeeamøüseoøaaaøeaeøøaaeaøecøeoøoeooøeeomaüea

Vad är den.främsta orsaken till att du ska sälja bilen?
(klessa svaren enligt)

1.

2@

X .. , . . I . _
Benaver uen inte, har/diep. annan bil

För dyrt? kan åka buss etc@ i stället

åg Reeer mycket lite

;Annat9 ange vad; 0699053300009989000Oøüeøoüoøa

.0009000000'009090000030909000000.060000...

dkell nu reg rare bilen?

'MW-ä ®.0...

Hej:



10.

11.

12.

50.

A 2.9

Skall uu skrota bilen (dvs t*

->@
ut skrotn.premie)?

Jazoiüiooi

Nej:......

vid inte skrotar

bilen?
(Klassa svaren enligt)

Tc( .1

är aen framute orsaken till att du

7. reservdelar för eget bruk ; \ 486

för att sälja ; / J.
J

J

. Annlt, ange vad

.OOOOOOQ'OOOODOCOOOOO.......QOOCOIOOOOOOOOCOU

H U

W
P
0

Skall du därefter sälje bilen?
7.11...

int-:Jouooooo

Om ja:

Ved är uen främst: orangen till

(klessa .varen enligt)

1.

att sälir bilen?
1/

bil

stället

Behöver den inte; nar/disp. annan

För dyrt, han åka etc. i

U
K
?

o Reser mycket lite

4. .0......OOOOOIOOOQO'OO'OOOCDC ;l

1 i
l

../'

Ved är din eller hushållets huvudsakliga användning

av bilen?

1.

2.

3.

4.

Resor till arbetet

desor i tjänsten

Resor till affär, post, bank etc.

Resor till fritiassysselsáttning

j. oemesterresor ete. under sommirhulvåret

6. gungar., ;inte Vad O...C...0.0.0....OOCOCODOOODOOI..

När planerar du att ta bilen i tryfik igen?

C

1. .00... mtzøllitdOQOOO.

2. Vet ej



A 2.10

100. Har bilen tidigare varit avställd?

1. ;in gång, antal män. . . .

2. Ytterligare en gång, antal mån....

5..negelb varje år, ungef. antal mån per år.....

4. Vet ej

5. Nej

101. slutlibeu vill Jab fria* naåot om ni; själv

Vilken är din nuverande adress?

...0.0.0000...0.0.0.0.......OOOOOOOOOOO

102. Vad är din nuvucsdkliga sysselsättning?

1. Förvärvsarbetanae

1. Anställd, vilken typ av arbete? .................

2. Eget företag, vilken typ av företag? ............

Hemmaarbetanae

Studerande

Pensionär

m
b
W
K
)

O

0.........00.0.00000000...0.....O...

104' Hur många är ni i hushållet?

0 0 0 o 0 0 O O 0 0- 0 0

Antal barn (under 18 år) ......

»105. Har du möjlighet att resa till arbetet, skola

etc; på annat sätt än att köra med egen bil.

.
-
5

. 'Med buss, tåg

g 4. d

J*
u

h
C #
3

C"
.
4 H H 0-
,

C c
*
-

5. (D ;3
,

G <1 I
'

(I
)
H \ i
s 0 'L (D i.
:

0000000000000.oo-0000000000.

106. Har du möjlighet att resa till affär, post, bank,

'sgukvard etc på annat sätt än att köra med egen bil?

1. äea buss, tåg

2. Som medpésscberzre i bil

j. Till fots, med cykel/moped

'á. ann t sätt, ange vad :OO...0.000.00000000000000..



A 2.11

Lä hade Job inbu fler frågor och ber att få tacke för din

medverkan.

Intervjuare: Henrik

Olle

Leif

Tidsåtgång: .........min.



A ZJZ

Bilaga 2

Korstabeller



A 2J3

Tabell 1 Bilägare fördelade efter antal körda-mil under det
senaste året med den avställda bilen och efter av-
ställningstidpunkt

 

Avställningstidpunkt

    

 

810801 810201- 810131

el senare 810731 el tidigare

Antal mil Antal % Antal % Antal %

0 - 99, 3 16 2 22 12 100

100 - 499 6 32 1 11 . 0 0

500 - 999 3 16 2 22*

1000 7 37 4 44 0 0

19 101 9 99 12 100

Tabell 2 Bilägare fördelade efter orsak till avställning och ef-

ter antal körda mil under det senaste året med den av-
ställda bilen

   

100 - 500-
0-99 mil 499 mil 999-mil §>1000 mil

Orsak till
avställning ' Antal % Antal % Antal % Antal %

Minska bilutgifterna 3 18 2 29 1 20 2 18

Vinterproblem O 0 1 14 0 0

Köpt annan bil 0 0 1' 14 0 0

Ska sälja bilen ' 1 6 O 0 0_ 3 27

Ej kördugligt skick 10 59 2 29 3 60 6 55

Annat ' 3 18 1 14 1 20 0 0

17 101 7 100 5 100 11 100



A 2J4

Bilägare fördelade efter orsak till avställning och

 

 

 

  

Tabell 3
. efter totalt antal inom huShållet disponerade bilar

Tot en Tot två
disponerad disponerade
bil bilar

Orsak till ;vä
avställning Antal % Antal %

Minska bilutgifterna 4 33 4 13

Vinterproblem l 8 0

Köpt annan bil 0 0 3

Ska sälja bilen 1 8 3

Ej kördugligt skick 4 33 19 59

Annan orsak 2 17 3 9

12 99 32 99

    

  

Tabell 4 Bilägare fördelade efter orsak till avställning och
efter avställningstidpunkt

Avställningstidpunkt

810801 810201- 810131
el senare 810731 el tidigare

Orsak till Antal % Antal % Antal %
avställning

Minska bilutgifterna 5 22 0 3 25

Vinterproblem l 0 O

Köpt annan bil 2 1 11 0

Ska sälja bilen 2 9 2 22 0

Ej kördugligt skick 11 48 6 67 6 50

Annan orsak 2 0 0 3 25

23 101 9 100 12 100




