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FÖRORD

Forskardagarna 1986 samlade ca 450 deltagare, såväl forskare som

avnämare inom transportforskningsområdet. Medarrangör har även detta

år varit Transportforskningsberedningen (TFB).

Detta Meddelande tillsammans med VTI Meddelande 474 utgör doku-

mentationen från forskardagarna. Att täcka samtliga föredrag har inte

varit möjligt. Programmet ger för den intresserade läsaren namn på

föredragshållare, vilket ger möjlighet att ta direktkontakt i de fall där

någon dokumentation inte finns.

Det stora intresse som visades för forskardagarna, har medfört att

institutet planerar att hålla dessa även nästa år, 1987-01-08--O9.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar held at the Swedish Road and Traffic

Research Institute were as follows: OECDs Road Transport Research -

Priorities and Results (Horn, 13); Standardization - the Link between

Research and Application (Vogel, A); Life Cycle Costing in the Swedish

Railways (Andersson, P-G); Applied Climatology for Increased Traffic

Safety and Accessibility (Lindqvist, 5); Bureaucracy or Democracy? New

Elements in Regional Road Handling after 1965 (Pettersson, 0);

Transports in Relation to Environment and Natural Resources (Söderbaum,

P); Weather Information for Traffic and Road Management (Brundin, C

and Ericson, K); AC-engine for Electric Cars (Fält, 3); Construction

Material to Reconstruction Sites. Transport and Storage (Paus, K); Future

Business Logistics for Distribution of Goods (Bjerninger, 5); The Freight

Transport Project in 10-20 Years. Results and Conclusions (Haag, G);

Economics and Product Quality. Transport of Chilled Products (Larsson,

F). Transport Documents. Adaptation to Future Routines (E:son Hjort, M);

Railway and Traffic Policy (Hansson, L); Bus Termini. Methods of

Description and Analysis. (Gunnarsson, 0 and Torell, (3); Potential Possi-

bilities of Developing the Railway (Björkman, 13);
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VTI Conference on

8th and 9th January 1986

OECD'S ROAD TRANSPORT RESEARCH - PRIORITIES AND RESULTS

B. E. HORN

ORGANISATION

Scope

The Programme began in 1968 and since that time it has deveioped to be
a key internationai forum for road researchers and road transport scientists
to debate and formuiate future needs and strategies based on scientific
research. As poiicy priorities have evoTved throughout the OECD community,
the Programme continuousiy adjusted its scientific and technicai activities
accordingiy to cover a broader range of road transport probiems and to address
the broadening economic and sociaT context in which Member countries approach
road transport.

In accordance with DECD's mission to promote economic and sociaT
progress in Member countries and to deveiop their scientific and technoiogicai
potentiai, the Programme has two main fieids of activity:

-- internationai co-operation in road and road transport research to
provide scientific and technicai support for decisions by Member
governments and internationai governmentai organisations, and to
assess future strategies concerning roads and road transport
probiems and the priority poiicy concerns of Member governments;

-- the information and documentation programme (IRRD - Internationai
Road Research Documentation), a co-operative scheme that provides a
mechanism for the systematic woridwide exchange of information on
'scientific Titerature and current research programmes.

Aims

 

The basic aim of the Programme is to provide internationai poTicy
reviews on key issues and joint technico-economic assessments in the road
transport sector. It aTso provides scientific and technicai information
through the Internationai Road Research Documentation scheme (IRRD) which is
accessibie on-Tine through the Information Retrievai Service of the European
Space Agency in Frascati, Itaiy, as weTT as through Diaiog Inc. in the United

States.

Transport continues to be an important tooi in achieving OECD Member
countries' sociai and economic aims and in enhancing structurai adaptation

RTR 0308R
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policies in a new era of world economic competition. Supportive,
internationally co-operative research is essential to accelerate the Search
for innovation, for new technologies and for management tools that will
contribute to more efficient, safer, and better integrated passenger and road
freight systems in Member countries. There is no other international
programme that performs the same functions.

Management

 

Twentywthree Member countries (*) participate with the exception of New
Zealand. It is part of.the Directorate for Science, Technology and Industry
which prepares the annual and triennial programmes and proposes annual budget
estimates under the guidance of the Steering Committee for Road Transport
Research who reports directly to the OECD Council. The RTR unit consists of a
small staff of four professionals.

The Committee is presently chaired by Spain; the following countries
are represented in the Bureau of the Steering Committee: France, Germany,

The Netherlands, the United Kingdom, and the United States.

Research activities are undertaken through Scientific Expert Groups
(either managed directly by the OECD Secretariat or by Member countries acting
as pilot countries), Seminars, Workshops and Symposia.

The IRRD scheme is semi-centralised and financed, in a separate budget,
through subscriptions, royalties and other income (aboUt 800 000 Francs);
routine management is carried out by three co-ordinating centres (France,
Germany, the United Kingdom); about 35 institdtes from ?0 countries are
involved.

Comoperation with other International Bodies

Activities are co-ordinated with related work under way at other
international organisations including the ECMT, the European Communities, ECE,
WHO, The World Bank, as well as other OECD bodies concerned with related
matters in the fields of energy, environmental, urban and information and
communications policies. The expressed policy needs of these organisations
are taken into account and some of the l986-88 activities will be undertaken
coeoperatively. Working relationships have been established with other
international professional associations, such as PIARC and IRF.

POLICY ISSUES AND PRIORITIES

Apart from the IRRD, the Programme covers five fields:

-n infrastructure research and technology
-u road safety strategies
-- traffic control and management
-- road transport analyses
-- selected devel0ping country issues.

 

(*) Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany,
Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, The Netherlands,
Norway, Portugal,Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the
United Kingdom, the United States.
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1986/87 priorities are:

a) Road Infrastructure: New Strategies and Accelerating the Search for
Innovation. The overriding concern is how to come to grips with
what has been called "the infrastructure crisis". It is now

increasingly recognised that without a massive infusion of funds and
new technology for rehabilitation and maintenance, road systems and
engineering structures will rapidly deteriorate.

 

:§4b) Road Safety: Intçgrated Policies and new In.tiatives. High
priority continues to be attached to road safety policy and research
in OECD Member countries. While much has been accomplished in
recent years, the fact that l20 000 people are killed annually by
road accidents in Member countries highlights the need for sustained
efforts and new initiatives.

 

c) Road traffic Management: High Technology for Driver Communication
and Emphasis on Freight Transport Issues. Significant advances in
the large-scale applications of micro-electronics as well as freight
transport management need to be made so as to accommodate traffic
growth, improve road safety and mitigate unwanted effects of road
transport including air pollution, noise and excess energy use.

d) Road Transport Strategies: Financial Issues and New
Technico-Economic Approaches. The danger of a compartmentalised
approach to road transport problems, and hence the pursuit of
suboptimisation strategies focussing on specific modes, persists.
There is a need to work towards adjustments to the total system
based on improved, comprehensive methods of evaluation and
optimisation. Present emphasis is on freight transport.

e) Technology Transfer and Research Aspects Related to Transport and
Road Infrastructure in Developing Countries. Joint pooling and
dissemination of experience and research results obtained in
developing countries, or of relevance to them, is of fundamental
importance to inccrease the effectiveness of aid programmes, road
transport investments and the maintenance and rehabilitation of
existing infrastructure in these countries.

ACHIEVEMENTS

The review hereunderis selective and centres, in the main, on selected
projects undertaken in the last five years or so. '

Transportation Systems

International Symposium on surface transportation systemgperformance

(198l)

The idea for this Symposium was the outcome of the OECD Road Research
activity on performance evaluation of public transport. Opened by
Mr. Drew Lewis, U.S. Secretary of Transportation, the Symposium, organised by
the United States, turned out to be a major event, involving over 250
distinguished transportation experts and officials from 20 countries.
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The three-day meeting consisted of genera1 and focussed discussions on
the state-ofgthe-art, poiicy issues, and concepts and definitions used in the
evaiuation of the performance of transportation systems. It provided a forum
in which transportation officia1s, poiicymakers and technicai experts couid
exp10re the techniques and programmes used by OECD countries to assess the
efficiency and effectiveness of their transit systems. The Symposium was
organised around five topics: energy conservation, economic deveiopment,
urban form, impact of the transportation system on the environment, and
safety. The Symposium heiped to further internationai coäoperation and Shaped
subsequent OECD activities.

Car ownership and use (1982)

 

The report assessed forecasting methods in the face of deveiopments
after the first oi1 crisis which hera1ded a period of major economic
difficuities. The 15ecountry study provided a comprehensive review of factors
affecting car ownership and use so as to heip governments and industry in
future demand anaiyses.

Impacts of heavy freight vehicies (1983)

This OECD Group's work focussed on the concerns that governments have
when eva1uating 1ega1 1imits on truck size and weights, inciuding: protection
of Targe pubiic investments in highways and bridges; efficient traffic
management and high network serviceabiiity; safety; energy efficiency;
environmenta1 protection; and reduced costs for vehic1es and infrastructure.
The aim was to deveiop a technica1 and economic systems anaiysis of the
impacts of heavy trucks. Sixteen Member countries and four internationai
organisations participated in the study.

By pointing to convergent findings in Member countries and identifying
important areas needing further study, this ana1ysis narrowed the range of
technicai controversies. In so doing, it contributed to support efforts aimed

at internationa1 harmonisation and standardisation.

This OECD report is considered by many to be one of the most important
accompTishments of the Programme drawing on the who1e range of expertise and
scientific knowiedge avaiiab1e in Member countries.

Technico-economic ana1ysis of the ro1e of road freight transport

(1985)

This study was Taunched in 1983 and recent1y comp1eted; ECMT and ECE
participated as observers. In most Member countries road freight transport
has undergone sustained growth whi1e rai1 transport has been re1ative1y
stabie; nonethe1ess, the probiem of road and raii competition needed a
detaiied evaiuation. The Group based its anaiysis of the probiem on a review
of the institutiona1 framework in Member countries and a detai1ed statisticai
ana1ysis of the road freight transport sector in order to.estab1ish present
trends. The study shouid enabie the deve1opment of improved methods for
identifying future areas of competition between road and rai1. Aiso, the
impact of techno1ogica1 improvements on the moda1 distribution was
investigated. Last1y, the probiem of muiti-modai, combined transport was
Tooked at, particu1ar1y with a view to improving the efficiency of freight
transport systems through better intermodai, technicai co-ordination. The
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report constitutes a valuable contribution to shaping future national and
internationa1 policies with due regard to the social and economic
implications, the markets available, the structure of the transport industry
and new technological and management developments.

To11 financing and private sector involvement in road infrastructure
development (to be published in 1986)

 

This activity is being undertaken in couoperation with The World Bank,
which is interested in toll financing applications in developing countries.
Governments worldwide are finding it increasingly difficult to construct and
maintain their highway systems, primarily because traditional public finance
resources are insufficient to meet needs. Given this continuing constraint in
most countries, there is a need to consider more extensive use of alternative
funding sources in the provision of highway improvements. One such
alternative is tolls that place the financial burden on the users of a
particular facility and another is royalty schemes where governments reimburse
bond holders in proportion to travel on the facility. A further area of
consideration for highway financing is actual private-sector provision of
public highway improvements, either voluntarily or by public ordinance
requirements. Although many of these are access improvements to major
developments, there are numerous examples of private-sector provision of
mainline highway improvements or financial contributions to areawide road
improvement funds. Each of these topics are being assessed internationally
from the technical, administrative, financial and policy points of view.

Urban transport

Three 1980 publications provided a large range of policy
recommendations and experience useful in shaping urban transport strategies.

Urban public transport: evaluation of performance

This Group provided a conceptual framework for performance indicators.

Evaluation of urban parking systems

A set of urban parking strategies was adopted.

Transport choices for urban passengers: measures and models

A new look on modal split in urban areas and on measures affecting mode
choise.

Two more recent projects concerned:

Environmental impact assessment methods (1982)

Under the chairmanship of the Director-General for Roads, the Seminar
was organised by the Japanese Public Works Research Institute in Tsukuba
Science City. Road-related environmental impact assessment methods and
measures to protect the environment were reported for various countries. The
Seminar called for more quantitative research information on many of the
environmental impacts of road projects, actions to reduce nuisance at the
source, information on the costs of the various measures and their
socio-economic impacts, and integration of environmental, energy and traffic
safety policies.
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Co-ordinated urban transport pricing (l985)

The Group's work was stimUlated by the fact of rapidly growing needs to
subsidise the Operating deficits of public transport systems in Member
countries and in recognition of the fact that these deficits could not be
analysed or reduced without attention to the pricing of complementary and
substitUte transport modes. In the Group's report, pricing aimed at
optimising efficiency, is broadly favoured and more realistic "second best"
pricing mechanisms for improving efficiency are assessed and recommended.
Institutional changes are advacated including, inter alia, the need for a
measure of local control over prices, metropolitanuarea-level intermodal
co-ordinating agencies, and consistent use of cost/benefit analysis to
evaluate options. The study should help urban transport analysts and
decisionmakers concerned with planning, financing, regulating and Operating
urban transport systems to improve their pricing and, thus, to reduce the
awful waste of time and money attributable to bad pricing.

Road traffic control: cybernetics and electronics

OECD work on traffic control, undertaken in the seventies, ("electronic
aids for freeways", "area traffic control systems", "traffic corridor
research - ICE project") established a framework for exchange of up-to-date
scientific information between Europe, North America and the Pacific region.
This was followed up by projects in the eighties dealing with:

Traffic control in saturated conditions (l981)

 

The report provided policymakers and traffic engineers with an
up-to-date assessment of traffic congestion management. It identified new
avenues for developing control schemes for saturated traffic hightlighting the
limits of online control taking into account driver responses, intervention
thresholds and the response time of complex systems.

Seminar on traffic control and driver communication (1982)

This Seminar was hosted by Germany at the Technical University,
Aachen. It dealt with network control, stretch control, warning systems and
multipurpose systems. Under the patronage of the Director-General of Roads,
the Seminar provided a thorough discussion of dynamic control systems and the
late developments in driver communication software and hardware (the German
ALI and ARI, the Japanese HAIR and CACS, the EUCO-COST 30 work; the U.S.

NEAR, MEP, SHADON, BEAR and CB/AIDS).

Seminar on micro-electronics for road and traffic management (l984)

This Seminar was held in Japan and was hosted by the National Police
Agency. Micro-electronics have high pay-offs in the field of traffic
management because of its potential for: improving the management of road
data and road traffic, making complex calculations at low cost, adapting
systems to different uses and improving the reliability of equipment and its
maintenance. The Seminar dealt with policy concerns, objectives and needs;
data management systems for roads and traffic; urban traffic control
systems; traffic control in rural areas; road/vehicle interaction systems.
It included researchers and Specialists in these topics, representatives of
national administrations, officials responsible for regiOnal and local traffic
control and industrial micro-electronic specialists.
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Road traffic management

Of a more traditional nature, the following activities are noteworthy:

. International symposium on the effects of speed limits on traffic
accidents and transport energy use (1981)

This symposium was hosted by Ireland. Four themes were considered:
(i) speed limits and traffic accidents, (ii) speed limits and energy
conservation, (iii) measuring and recording vehicle speeds, and
(iv) enforcement of speed limits. The Symposium proceedings, published by
An Foras Forbartha, provided an up-to-date state-of-the-art on the whole
subject area and the conclusions contain policy guidelines for the operation
of speed limit programmes.

. Traffic capacity of major routes (1983)

Chaired by Professor Knoflacher, Vienna, the study provided
policymakers and traffic engineers with an up-to-date assessment of present
thinking and practice in this important sector of highway design and
operation. The large degree of scientific consensus on many of the conceptual
and practical issues involved should allow advances in traffic operation,
alleviating pressures for capital investments in road improvement schemes.

Throughout the Group's study, close contacts with the U.S.
Transportation Research Board's Committee on Highway Capacity and Quality of
Service were maintained and data were exchanged. Because of the widespread
use of the l965 U.S. Highway Capacity Manual (HCM) and its influence on
research directions and practice worldwide, the Group reviewed the HCM
capacity and level of service concepts and compared them with Member
countries' practical experience so as to provide sound foundations.

Assessing fuel savings through traffic management (1985)

Road transport represents a significant part of total energy and
particularly petroleum consumption in Member countries. This activity,
chaired by Professor Koshi, Tokyo, concentrated on the short and long term
fuel savings possible in both urban and rural areas through more effective
traffic management as well as through better use of public transport and
commercial vehicles. The study report analyses the factors affecting fuel
consumption in traffic and the basic concepts and approaches to traffic
management. An analysis of national case studies is included, enabling the

cost-effectiveness of the many systems in use in Member countries to be
evaluated. A preceding OECD report (1982) on "Automobile fuel consumption in
actual traffic conditions" was updated.

Seminar on freight vehicle overloading and load measurements (to be
held in l986)

Although the number of overloaded and authorised abnormally heavy
vehicles is limited, their excess weight plays an important role in road
management. It is necessary to consider the problem of overloading when
designing roads and bridges. Even a few overloaded vehicles can have
significant consequences on maintenance, and thereby be of great economic

importance. The Seminar, planned to be held in the United Kingdom, will
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concern itseif with the state-of-the-art on the methods used for
instrumentation, strategy of data coiiection, data management, and

presentation of resuits in reiation to the recording of vehicies' weight. How
overioading affects infrastructure, safety, etc. wii] be touched upon oniy to
a iimited extent but penaities for overioading and poiicies on enforcement
wii] be inciuded. Nationai poiicies with regard to the authorisation of

vehicies carrying abnorma] ioads wii] aiso be compared, and recommendations
wiii, if possibie, be made on future data coiiection techniques and on

procedures for the efficient and uniform presentation of data in order to
further the internationai interchange of experience and equipment.

Road safety 

Over forty studies were undertaken since i968, year of the creation of
the Road Transport Research Programme. A report "OECD Road Safety Research:

A synthesis" was prepared in i985 summarising the main resuits and conciusions
of these studies as a contribution to the ]986 Road Safety Year in the
European Community. It pinpoints those OECD recommendations that are of
continuing vaiidity and deserve renewed attention by road transport
poiicy-makers. The report contains chapters deaiing with: two specific age
groups (chiidren and the eideriy), four high-risk road user groups
(pedestrians, two-wheeiers, the iearner driver, trucks), three priority
reguiatory action programmes (aicohoi iegisiation, safety beits, speed

iimits), safety campaigns, road infrastructure, areawide measures, the
probiems of reduced visibiiity and night driving, as wei] as the evaiuation
and integration of safety measures. The report provides practitioners and
decision-makers with a usefu] compendium of avaiiabie accident countermeasures.

 

Specia] reference shouid be made to the foiiowing recent state-of-the-
art and safety poiicy reports whose resuits are inciuded in the above

synthesis but which deserve particuiar attention:

Traffic safety of chiidren (i983)

The Group succeeded in preparing a first internationai anaiysis of
chiidren's traffic accidents. The record is appaiiing: about i0,000 chiidren
die annuaiiy on the roads in OECD countries. Up to the age of fourteen, they
account for about one-tenth (7 - 14 per cent) of ai] types of road deaths;
the ratio has oniy siighiy changed within the past ten years. Chiidren
account for one-fifth (9 - ]] per cent) of ai] pedestrian road deaths and
one-fourth (i6 - 32 per cent) of ai] cyciist deaths. The study, covering i6
OECD countries, was undertaken in coiiaboration with the Norid Heaith
Organization (WHO).

After assessing nationai chiid accident statistics, the report anaiyses
accident risk to chiidren and reviews their capabiiity and behaviour to cope
with road traffic requirements. It conciudes with a review of education
programmes and road and vehicie safety equipment for chiidren. The study is
designed to provide poiicy advice to the nationai authorities concerned.

A foiiow-up study (i984/i985; to be pubiished in i986) deais with the
effectiveness of road safety education programmes.
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Traffic safety of elderly road users (1985)

The study, chaired by Mr. Christensen, Denmark, was undertaken by an
international Group of OECD experts in co-operation with WHO. The report is a
first international comprehensive assessment of the traffic safety problem of
elderly road users. It examines the public health and socio-economic
aspects; the proportion of the elderly age group is increasing in OECD Member
countries leading to higher traffic participation and a higher proportion of
accidents involving this age group. Demographic data and the socioweconomic
Characteristics of the elderly are reviewed; the analysis of these factors

indicates that focussed road safety measures can be taken as a function of the
specific Characteristics of this road user group. The report examines
particular traffic and trip patterns of the elderly; traffic accident data;
the psychological and psychoophysical changes due to age and how they affect,
directly or indirectly, the performance of the elderly and condition forms and
limitations of adaptive driving; educational, publicity and training measures,
and legislative measures and controls that are likely to increase the safety
of the elderly without, however, imposing restrictions or restraints. The

conclusions and recommendations provide policymakers and road safety managers
with an up-to-date evaluation of the accident problem of the elderly and
identify the key elements that should be considered in road safety
improvements for this age group.

Integrated road safety programmes (l984)

This activity was placed under the responsibility of The Netherlands
and the United States. Even though the compartmentalised approach to road
safety research has produced important advances, experts agree that a more
integrated approach will be necessary to future progress. With this objective
in mind, the Group has produced a report setting forth a new, systematic and
dynamic approach to analysing road safety problems and identifying the
multi-disciplinary and institutional aspects of integrated road safety
programmes, including goal setting and the particular problems associated with

the evaluation of integrated safety programmes. A detailed section on
research needs lists the major suggestions for future research. The Group
concluded that in the future increased emphasis must be laid on managerial and
institutional research tepics.

This report is considered to be one of the most important policy
reports which the Programme has issued since it provides an innovative,
forward looking approach to road safety based on close interchange between
research and decision-making. It has been very well received by Member
countries and international organisations.

Infrastructure

In the face of the growing needs in Member countries to repair and
maintain bridge structures, four OECDstudies were undertaken dealing with the
various aspectsof a sound and comprehensive bridge rejuvenation policy:

Bridge inspection (l976)

Evaluation of load carrying capacity (1979)

Bridge maintenance (198l)

Bridge rehabilitation and strengthening (l983)
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A 1986/87 project w111 dea1 with the durabi1ity of concrete bridge
structures.

High1ights of the activities on road infrastructure are:

. Seminar on recyciing of pavements (1981)

 

The Seminar was organised by Ita1y. Chaired by the Director-Generai of
ANAS, it aiiowed for the detaiied exchange of information and experience with
this new technoiogy focussing on iongeterm performance of recycied pavements,
costs and energy savings. Over 30 papers were presented. Eighty experts
participated.

. Optimisation of road surface Characteristics (1984)

This contains a review of factors such as skid resistance, evenness,
ref1ective properties (safety), noise generation, energy and vehicie
maintenance, construction techniques and preventative maintenance strategies.

. Road binders and energy savings (1984)

The Group's mission was to review research and practice in energy
savings, particu1ar1y of petro1eum products, through the partia1 or tota1
substitution of traditiona1 road binders used in the construction, maintenance
and strengthening of pavements.

. Fu11-sca1e pavement tests (Phase I) (1985)

This activity was under the 1eadership of Switzer1and. A number of
Member countries own 1arge-sca1e pavement testing faciiities for studying
pavement behaviour, particu1ar1y under heavy traffic 1oads. The high cost of
these insta11ations and the diversity of research tasks in Member countries
1ed the Group to undertake the f0110wing tasks: inventory existing

instaiiations and their research programmes, exchange systematica11y
information re1ated to research methodoiogies and anaiyses used, evaiuate the
resu1ts obtained with a view to achieving better internationai harmonisation
of test programmes. In this context, the study has carried out an
internationai comparison of measurement methods at the test track in Nardo,
Itaiy. (See report on strain measurements in bituminous Tayers, pub1ished by
the Swiss Federa1 Office of Highways.) The conciusions of this Group's work
shou1d he1p in the future internationai comparabi1ity and co-ordination of
fu11usca1e pavement testing in Member countries; a fo110w-up activity was
recommended and is underway.

Maintenance of unpaved roads in deveioping countries (1985)

The study, under the chairmanship of the Beigian Road Research Centre,
re1ates the experiences of 33 deve1oping countries and 9 deve1oped countries
with respect to the maintenance probiems of unpaved roadsin deveioping
countries. The ana1ysis undertaken revea1ed in particuiar that the needs and
costs of maintenance ought to be taken into account during the design of roads
and that decisions on appropriate interventions require a qua1itative and
quantitative know1edge of road conditions. Findings and conc1usions are
reported on: road condition assessment, decision-making aids, information
needed to estabiish a maintenance strategy, maintenance techniques and
materia1s, and both recent and p1anned research.

VTI MEDDELANDE 473



11

Internationai Road_Research Documentation (IRRD)

The IRRD is a semi-centraiised system. Member and Associate Member
countries are responsibie for the co11ection of information originating in
their countries: This inciudes the reguTar scanning of journaTs, research
underway and computer programmes. The processing of information originating
in other countries is shared among the Members and information on research in
progress in other countries is suppiied by the Internationa1 Road.Federation
in Washington in exchange for data c011ected by the IRRD.

Each Member and Associate Member country is asked to enter information
into the system in a uniform way, either in Engiish, French or German, and to
index terms used according to a specia11y provided triTinguaT Thesaurus. The
information thus coiiected is sent to one of the three Co-ordinating Centres
[Bundesanstait für Strassenwesen (BAST), Laboratoire CentraT des Ponts et
Chaussées (LCPC), and the Transport and Road Research Laboratory (TRRL)] which
have been charged by IRRD with co-ordinating input data in one of the three
working Tanguages of the system. The roTe of the Co-ordinating Centres is to
assure that uniform norms are respected concerning the choice of input
materiais, bibTiographicaT descriptions, ana1ytica1 summaries and indexing
terms. The Co-ordinating Centre is aiso charged with producing each month a
magnetic tape containing a11 new information received in the Tanguage for
which it is responsibie. The separate tapes are then combined to produce the
monthTy IRRD tape. (This operation is now accompTished by the Transport and
Road Research Laboratory of the United Kingdom.)

The subscribers to the IRRD receive the information on a magnetic tape
and/or on CDM-fiche. The annuaT subscription fee to receive the IRRD
information wi11 be 25,000FF in 1986 with reductions of 60 to 80 per cent from
this amount extended to deve1oping countries. Since 1982, the data base has
a1so been offered to the pub1ic through the Information Retrievai Service
(IRS) of the European Space Agency:

ESRIN, Via Ga1i1eo Ga1iiei
I-00044 Frascati, ItaTy
Te1: (39/6) 94011
T1x: 610637 esrin i

Access is avai1ab1e to the IRRD data base through the ESANET, EURONET and
TYMNET te1ecommunication networks. Access to part of the IRRD data base is
aTSo avaiTabTe via the TRIS data base on DIALOG.

The advantage of this on-Tine service is that private persons as we11
as sma11 organisations having just a terminaT at their disposai are now abie
to interrogate the IRRD data base directTy; it is no 1onger necessary to have
a computer and to estabiish and update the data base on that computer.

The IRRD data base contains about 170,000 entries and is reguiariy
updated. Thirty-five institutes be10nging to twenty countries now participate.

. In 1985, a pienary session was he1d at the Bundesanstait für
Strassenwesen. Under the patronage of the Federa1 Minister of Transport, 130
speciaiists from over 30 countries met to discuss the information needs of
users and potentiaT users, and to review technoTogicaT improvements in this
fier. Representatives aiso inc1uded de1egates from the ECMT, ECE, IRF
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(Internationai Road Federation), Permanent Internationai Association of Road
Congresses (PIARC), The Norid Bank, the Asian Deveiopment Bank, and the
European Space Agency (IRS/ESA). Fifteen papers were presented.
Demonstrations of equipment and techniques for searching the data base were
aiso made avaiTabTe. Discussion centred on the speciaT coverage and quaiity
of the data base, use of new communication and computing technologies and
extension of the system to new users in Member and deveToping countries. The
IRRD is a unique technoiogicai, biographicai system avaiTabTe to OECD Member
countries and associated countries. The main task of the Steering Committee
for Road Transport Researcn wiii be to promote marketing strategies as wei] as
adaptation of the system to meet the needs of the users, with speciai emphasis
on deveioping countries.

FUTURE ACTIVITIES

In 1986/87, the foiiowing studies are pianned to be undertaken:

Infrastructure

-- FuTT-scaie pavement testing -- Phase II (Scientific Expert Group;
piiot country: Switzeriand)

-- Traffic Toads and ciimate as causes of road wear (Scientific Expert
Group)

-- Durabiiity of concrete bridges (Scientific Expert Group)

Road safety

-- In-depth anaiysis of accident causes with the heTp of on-site
investigations (Scientific Expert Group)

-- Roie of heavy freight vehicies in traffic accidents (Symposium;
piiot country: Canada)

Traffic management and control

-- Movement of hazardous goods and materiais (Scientific Expert Group)

-- Driver information and guidance systems using in-car communication
(Scientific Expert Group)

Transport anaTyses

-- Appraisai of the sociai and economic effects of road improvements
(Symposium: piTot country: Japan)

-- New road freight transport strategies and management aiming at the
reduction of industriai costs ("just-in-time" transport) (Research
Seminar; Tead country: Sweden)

Deveioping countries

-- Road assessment strategies, techniques and equipment for pavement
condition rating as a basis for periodic maintenance programmes
(Scientific Expert Group)
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STANDARDISERING - LÄNKEN MELLANFORSKNING OCH TILLÄMPNING

Arne Vogel

Direktör

SIS-STG

"Kunskap är makt", ett uttryck som vi alla känner till,

kommer enligt Pelle Holms sammanställning över bevingade

ord från den engelske filosofen Francis Bacon's sats "et

ipsa scientia potestas est". Uttrycket står för en sanning

som i alla tider följt människan. Redan i Första Moseboks

andra kapitel talas om kunskapens träd och vilka krafter

som dess frukter besitter.

Mänsklighetens samlade kunskapsförråd har under det se-

naste seklet ökat enormt. En direkt bidragande orsak till

detta är den utveckling som skett på det kommunikations-

tekniska området. På den tid när läskunnigheten var be-

gränsad till ett fåtal, när nykunskap inte kunde spridas

snabbare än människan färdades till fots eller till häst

kunde det ta generationer innan resultatet från nykun-

skapsproduktion kom till allmän användning. Med dagens

kommunikationsteknik däremot kan resultaten från

forsknings- och utvecklingsarbete var som helst i världen

blixtsnabbt spridas runt hela vårt klot och ligga till

grund för nya tankar och idéer om hur olikaproblem skall

lösas.

Som ett mått på hur utvecklingstakten har förändrats kan

nämnas några siffror som togs fram i samband med att man i

Sverige år 1983 firade 500-årsjubilêet av tryckningen av

"Dialogus creaturarum", den första bok som trycktes i

Sverige. Sammanlagt har vårt lands tryckerier under dessa

500 år producerat omkring 12 milj tryckalster. Man kan

tänka sig att tränga samman dessa 12 milj i en bok om 500

sidor, motsvarande dessa 500 år. De senaste 100 sidorna

skulle då motsvara vad som trycktes åren 1970 - 80 och

hela 1900-ta1et skulle ta 480 sidor. 1800-talets tryck

skulle rymmas på 15 sidor , 1700-ta1ets på fyra sidor

medan 1500- och 1600-talen tillsammans skulle få nöja sig

med en sida. 1400-talets tryck skulle knappt räcka till

bokens titel.

Ett annat mått på utvecklingstakten är omfattningen av

forskningen. Det har sagts att av samtliga forskare som

funnits sedan tidernas begynnelse är 90% verksamma idag.

Vad detta betyder för tillskottet till den kunskapsfond

mänskligheten besitter är uppenbart. Och att utvecklings-

takten skulle komma att förändras så att den sjunker är

väl ingen som tror, tvärtom är vi nog alla överens om att

den även i fortsättningen kommer att accelerera. A11 er-

farenhet hittills har visat att varje gång man funnit

svaret på en fråga har svaret i sig resulterat i ett stort

VTI MEDDELANDE 473



14

antal nya frågor. Att mänskligheten någon gång skulle upp-

nå den slutliga kunskapsgränsen, utanför vilken inget

finns att hämta, är en orimlighet.

Kunskapsproduktionen, d v 3 forskningen, har alltid varit

anörande för mänsklighetens utveckling. De utbrott av

anti-intellektualism och kunskapsförakt som tid efter

annan förekommer, och som säkerligen kommer att förekomma

även i framtiden, har alltid i efterhand visat sig vara

förödande.

En annan process, som är lika betydelsefull för mänsklig-

hetens utveckling som kunskapsproduktionen, är kunskaps-

överföringen. Om inte det kunnande, som blir resultatet av

forskningen, blir känt och kommer till användning är de

insatser som görs på forskningen i stort sett bortkastade.

Och i alla de samhällen där man har försökt hindra spri-

dandet av kunskap har resultatet blivit stagnation.

Den accelererande kunskapsproduktionen ställer oss

emellertid inför ett enormt informationsproblem. Den tid

är för länge sedan förbi då en människa kunde vara ett s k

universalgeni, d v 3 var insatt i och kunde utnyttja de

flesta vetenskaper. Som individer är det idag omöjligt för

oss att var och en ta del av all den information som i

dagens värld väller över oss. Vi kan inte själva ur detta

enorma informationsflöde vaska fram allt det som är

viktigt för oss i vår dagliga gärning.

För någon tid sedan fanns i tidskriften Skandinavisk

Transportteknik ett ledarstick som behandlade detta

problem. Där konstaterade professor Kurt Grönfors, som

bl a är svensk representant i Nordisk Institutt för

Sjörett, att det inte räcker medatt publicera en rapport

eller en bok. Sådana publikationer hamnar i bokhyllan,

ibland med baktanken att den verkar intressant, den skall

jag läsa när jag får tid. Men den tiden kommer sällan

eller aldrig.

Som ett konkret exempel nämner professor Grönfors att han

1974 skrev en bok om tidsfaktorn i transportavtal. Boken
avslutades med ett kapitel om hur man juridiskt löser

frågan om tidsgaranterade transporter. Så kom en förfrågan

om han var intresserad av att utreda denna fråga. När han

då frågade varför han skulle göra en utredning som redan

var gjord, fick han svaret att det hade man ingen aning

om. På följdfrågan: "Läser ni då ingenting?" fick han

svaret "Nej det har vi inte tid till".
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Som exemplet visar finns ofta ett omfattande kunskaps-

förråd tillgängligt i forskningsrapporter, böcker och

facktidskrifter, men man har på många håll i näringslivet

och samhället i övrigt inte tid att leta reda på och till-

godogöra sig dessa kunskaper. Den som har väsentlig in-

formation når inte fram till den som har behov av att ut-

nyttja informationen. Skälen härtill är många , men det

inte minst viktiga torde vara brister i kommmunikations-

tekniken, d v 3 sättet att presentera informationen.

Ett mycket effektivt medel för att göra FoU-resultat
kända och tillämpade i näringslivet är standardisering.

Genom en standardiseringsinsats kan resultatet från forsk-

ning konkretiseras till preciserade anvisningar om hur man

i det enskilda fallet bör gå till väga för att uppnå opti-

mal ekonomi eller andra fördelar.

Vad är då standardisering och hur länge har standardise-

ring funnits?

Standardisering kan enkelt uttryckas som en överenskommel-

se mellan en grupp individer att göra något på ett visst

sätt. I den betydelsen har standardisering sedan urminnes

tider varit ett viktigt hjälpmedel för ossmänniskor i vår

strävan att förbättra våra levnadsförhållanden.

DEL finns en definition av begreppet standardisering som

presenterats av en tysk, professor Kienzle, som preciserat

tre mycket viktiga aspekter på vad standardisering är.

Hans definition lyder:

"Engångslösning av ett återkommande tekniskt eller

organisatoriskt problem, med optimalt utnyttjande av tek-

nikens ståndpunkt vid tidpunkten för fastställandet och
under medverkan av alla för problemet intresserade parter."

De tre viktiga aspekterna i denna definition är:

För det första

- att det skall röra sig om att finna en lösning på ett

problem som man gång på gång ställs inför och där

det därför är befogat att man en gång för alla bestämmer

sig för hur man skall göra.

Typexempel på en sådan fråga är på vilken sida av vägen

jag skall köra, när jag satt mig i en bil. Så länge vi

går spelar det inte någon större roll hur vi gör, men när

vi börjar använda fordon finns det anledning att bestämma

sig. Vilken sida man väljer är i princip egalt,

huvudsaken är att alla gör lika.
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För det andra

- att den lösning man väljer skall lösa dagens problem och

baseras på dagens kunnande, När nya omständigheter kommer

fram, som motiverar en ändring, så måste standarden

revideras.

Typexemplet är väl när det togs beslut om att vi

i Sverige skulle övergå till högertrafik

Hela vår omvärld hade högertrafik, man kunde förutse

att trafiken över gränserna skulle öka starkt och att

därmed olycksriskerna och andra negativa konsekvenser

av en i Sverige avvikande standard skulle bli allt

större. En ändring var alltså motiverad.

För det tredje

- att alla berörda parter skall ha medverkat i

utarbetandet av standarden.

Eftersom de frågor som är aktuella för en standardise-

ringsinsats definitionsmässigt berör ett antal olika

parter är det viktigt att dessa parter också ges möjlighet
att påverka utformningen av standarden. I annat fall

riskerar man att den lösning man anger i standarden är

bra, t ex från tillverkningssynpunkt, men t ex ger använ-

daren av produkten stora problem. Genom att redan under

utarbetandet av standarden engagera berörda parter blir

frågan belyst från olika håll och man kan då nå fram till

en av alla, eller i varje fall de flesta, accepterad

kompromiss mellan olika, ibland motstridande intressen.

Av ovannämnda tre aspekter är kravet på att basera lös-
ningen på dagens kunnande det svåraste att uppfylla. Man

konfronteras här med problemet att hitta den rätta balan-

sen mellan risken för att fatta förhastade, dåligt under-

byggda och genomarbetade beslut, som orsakar stora problem

och omställningssvårigheter i framtiden, och konsekvenser-

naeun:gång på gång skjuta upp erforderliga beslut i av-
vaktan på ytterligare forskning och utredning, vilket då

oftast leder till att det på olika håll fattas suboptime-

rade delbeslut som sedan blir svåra att samordna.

Som exempel kan man här än en gång gå tillbaka till frågan

om vänster- eller högertrafik. Som bekant framfördes redan

före andra världskriget flera förslag om att vi i Sverige

skulle gå över till högertrafik. I samband med krigsslutet

aktualiserades frågan på nytt med hänsyn till att trafik-

intensiteten då var relativt sett mycket låg, men av olika

skäl föll frågan även då. Att övergången, när den väl

gjordes, därigenom blev en betydligt kostsammare affär, är

uppenbart. Nu efteråt kan vi väl ändå allavara tacksamma

för att den inte uppsköts ytterligare.
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Som nämnts ovan är standardisering en aktivitet som har

till syfte att få olika grupperingar att komma överens om

ett visst förfarande. Definitionen innebär också att i

stort sett alla mänskliga aktiviteter har aspekter som kan

bli föremål för standardisering. Likaså att standardise-

ring kan förekomma på alla nivåer, från den minsta gruppen

till globalt samarbete.

Standardisering i den betydelse vi idag normalt lägger i

ordet har dock ursprungligen haft en mer begränsad mål-

sättning. Man såg den främst som ett medel att rationali-

sera produktionen inom verkstadsindustrin, med färre vari-

anter, längre tillverkningsserier och därmed lägre produk-
tionskostnader som följd. Utvecklingen visade dock att

Standardisering gav viktiga och positiva effekter i hela

kedjan, från innovation och produktutveckling via upp-

handling, produktion, lagerhållning, förpackning, trans-
port, marknadsföring och mottagning till brukande och
drift och idag finns, som nämnts ovan, knappast någon
mänsklig aktivitet som inte på något sätt kan tänkas ha
anknytning till en standardiseringsaktivitet.

Man kan illustrera standardiseringens funktion i denna

kedja med följande figur.

 

 

FÖRE STANDARDISERING EFTER
STANDARDISERING STANDARDISERING

Foreknlng Skapar enhetllg Med standard
terminologi som underlag kan

Upptinningar produkt"

Produktutveckling Summum min men

Metodutveckllng k w
one erae

Nya miljökrav Oi'ä't'uw
var en oran

Förändrlngar Hmmm.
i marknaden inköpet

Ger normer för
Uk" hud" funktioner och 15mm".
över räneerna

9 ' k'P marknadetöraa
skapar

behov av och Faetiägger
underiag för entydiga

atendardieering provningsmetoder kvalitetemlrtua

    

Den aktivitet som började inom enskilda företag på den

verkstadstekniska sidan utvecklade sig så småningom till

samarbete inom branscher. Detta i sin tur ledde till behov

av nationella standardiseringsinsatser i branschöver-

gripande företeelser och därmed till nationella standardi-

seringsorgan. Det första nationella standardiseringsorgan

som tillsattes var det brittiska BSI, British Standards

Institution, som bildades 1901.

I Sverige bildades standardiseringsorgan för det elektro-

tekniska området 1907 och för det mekaniska området 1919.
Efter ytterligare några år, 1922, bildades SIS, vilket då

var initialerna för Svenska Industriens Standardiserings-

kommission. Man fick redan då stadgarna fastställda av

Kungl. Majzt.
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För att klargöra att standardisering inte enbart var en

industrifråga ändrades namnet under 30-talet till Sveriges

Standardiseringskommission, men det var då inte opportunt

att ändra beteckningen till SS. Under 70-talet slutligen
ändrades namnettill SIS - Standardiseringskommissionen i

Sverige och därmed återknöt man namnet till beteckningen

SIS.

SIS är enligt sina, av regeringen, fastställda,stadgar

centralorgan för standardiseringen i Sverige och har bl a

till uppgift

- att utarbeta och främja utarbetandet av standard samt

fastställa och utge svensk standard som bedöms bli

till allmänt gagn

- att verka för att svensk standard tillämpas inom statlig,

kommunal och enskild verksamhet

- att företräda svensk standardiseringsverksamhet genom

samarbete med internationella, regionala och andra

länders nationella standardiseringsorgan.

Det finns skäl att här understryka att SIS, även om

regeringen fastställer stadgarna, inte är ett statligt

organ. Juridiskt sett är SIS en idêell förening vars med-

lemmar utgörs av ett 30-tal näringslivsorganisationer och

i vars högsta beslutande organ, fullmäktige, även ett an-

tal statliga organ är representerade.

Hur SIS är organiserat framgår av nedanstående figur.

Standardiseringen i Sverige

Medlemsorganisationer   ?ÅlMyndigheter

 

    

 

   

Verkställande direktör Administrativ teknik . EST

*vi* 4 ;iåi'äå'ââåfi'åfåâm "M i i i' ". . 1 MNC
gris" nu som . Allhmtätåna rundor " - " A '

Avd i teknisk samordning :ârpa'cktågnåch sex
Å'd'hâm.'W' distribution
och marknan
Å d, d kt_ Konsument-och SMS
v ro u non "k t it 'in .

och potatiliolu sa. sm. . SW'
Milgo och mulppaverkan " ' ^ * *-....

"ark Or aniska material T
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Det tekniska arbetet inom SIS bedrivs i ett antal kom-

mittéer där för ämnesområdet intresserade parter (företag,

branschorgan, provningsinstitutioner, myndigheter etc) är

representerade. F n finns ca 500 olika kommittéer inom de

nationella standardiseringsorganen i Sverige och i dessa

kommittéer medverkar ca 5000 experter från olika håll.

Eftersom det är omöjligt att engagera alla berörda parter

i det direkta kommittéarbetet är det ett krav att det för-

slag en kommitté kommer fram till skickas ut på remiss, så

att alla, som kan ha synpunkter på förslaget, också ges

möjlighet att framföra dessa innan en standard fastställs.

Som jag nämnde tidigare är standardisering ingen aktivitet

som stannar vid ett lands gränser, det blev man tidigt

varse. Redan omkring sekelskiftet uppstod behov av inter-

nationell standardisering på det elektrotekniska området
och år 1906 bildades därför International Electrotechnical

Commission, IEC. Under 20-talet, när man i de flesta

industriländer fått till stånd nationella standardise-

ringsorgan var det dags att åstadkomma samarbete mellan

dessa och 1927 bildades International Standards

Association, ISA. Denna organisation, där bl a Sverige

ingick, svarade alltså för standardisering på alla områden

utom det elektrotekniska.
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IEC lyckades överleva andra världskriget. ISA däremot, som

var mycket tyskdominerat, upphörde att fungera. I stället

bildade de allierade ett standardiseringssamarbete på det

militärtekniska området och efter krigsslutet inbjöd denna

organisation ett antal länder, däribland Sverige, till

fortsatt standardiseringssamarbete. Detta ledde till att

ISO, International Organization for Standardization, bil-

dades och kunde börja sin verksamhet 1947. Liksom före-

gångaren ISA har ISO ansvaret för standardisering på alla

områden utom det elektrotekniska.

Medlemmar i ISO är de nationella standardiseringsorganen i

de olika länderna, endast ett organ från varje land. F n

är 90 länder representerade i ISO.

Medlemmar i IEC är 43 länders nationalkommittêer för elek-

troteknisk standardisering.

Såväl nationellt som internationellt har man känt behov av

att få en striktare definition på vad standardisering är

än den allmänt hållna skrivning som citerats tidigare. SIS

definierar således standardisering som

- ett systematiskt uppordnings-, urvals- och

regelbildningsarbete vars syfte är att förenkla och

förbilliga sett från företagsekonomisk och samhälls-

ekonomisk synpunkt.

ECE, d v 3 FNs Economic Commission for EurOpe, har länge

arbetat på att ta fram en definition på standardisering,
inte minst med hänsyn till GATT-avtalet om tekniska han-

delshinder. Detta arbete, som gjorts i samarbete med ISO,

har resulterat i följande definition:

"Standardizationz An acitivity giving solutions for

repetitive application, to problems essentially in the

spheres of science, technology and economics, aimed at the

achievement of the optimum degree of order in a given

context. Generally, the activity consists of the processes

of formulating, issuing and implementing standards.

NOTE - An important benefit of standardization is

improvement of the suitability of goods and services for

their intended purposes."

Syftet med verksamheten har av ISO beskrivits på följande

sätt.
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"The object of ISO is to promote the development of

standardization and related activities in the world with a

view to facilitating international exchange of goods and

services, and to developing co-operation in the sphere of

intellectual, scientific, technological and economic

activity."

Ett problem med ovanstående definitioner är att de inte

bara täcker sådana aktiviteter som bedrivs inom standardi-

seringsorgan av olika slag utan även det arbete med före-

skrifter som myndigheter bedriver. För att komma till

rätta med detta har ECE även definierat begreppen standard

och föreskrift enligt följande.

"Standardz A technical specification or other document

available to the public, drawn up with the co-operation

and consensus or general approval of all interests

affected by it, based on the consolidated results of

science, technology and experience, aimed at the promotion

of optimum community benefits and approved by a

standardizing body."

"Regulation: A binding document which contains

legislative, regulatory or administrative rules and which

is adopted and published by an authority legally vested

with the necessary power."

Man har slutligen inom ECE konstaterat att myndigheter i

sitt föreskriftsarbete bör ha stora fördelar av att ut-

nyttja resultaten från standardiseringsarbetet och därför

även förordat principen hänvisning till standard

("reference to standards"). Denna princip definieras som:

"Reference to standard: a method of drafting a regulation

in such a way that a detailed statement of technical

specifications is replaced in the text by referring to one

or more standards."

ISO och IEC har för det tekniska arbetet bildat ett antal

tekniska kommittéer. ISO har f n ca 170 tekniska kommitté-

er som täcker de mest skilda områden, från flyg- och rymd-

fart till livsmedel, från datateknik till leksaker. IEC

har ett 80-tal tekniska kommittéer.

I här närvarande krets, där intresset är koncentrerat till

väg-, trafik- och transportfrågor kan det kanske vara av

intresse att nämna vilka ISO-kommittéer som arbetar på

detta område. Det är fn
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ISO/TC 8 Shipbuilding and marine strüctures
ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles
ISO/TC 22 Road vehicles
ISO/TC 28 Petroleum products and lubricants

ISO/TC 31 Tyres, rims and valves
ISO/TC 51 Pallets for unit load method of materials

handling

ISO/TC 104 Freight containers

ISO/TC 122 Packaging
ISO/TC 149 Cycles
ISO/TC 154 Documents and data elements in

administration, commerce and industry

Det finns dessutom en rad andra ISO-kommittéer som bland

sina arbetstuppgifter har frågor som har beröringspunkter

med trafik och transport. Som exempel kan nämnas arbetet

med motoristhjälmar, som pågår inom ISO/TC 94, Personal
safety - Protective clothing and equipment, och arbetet

med mätmetoder för luftföroreningar, som bedrivs inom

ISO/TC 146, Air quality.

Det tekniska arbetet inom ISO är decentraliserat på så

sätt att sekretariatsfunktionen i de olika tekniska kom-

mittéerna samt deras underkommittêer och arbetsgrupper är

fördelad på de olika ländernas standardiseringsorgan. I

ett land, som anser sig ha speciell sakkunskap på ett

visst område och som ser stora fördelar av att detta

kunnande manifesteras i internationell standard, kan allt-

så det nationella standardiseringsorganet erbjuda sig att

ta hand om sekretariatsarbetet för en ISO-kommitté på om-

rådet. Därutöver har varje land som har intresse för om-

rådet rätt att anmäla sig som antingen P-member, d v 3

participating eller aktiv medlem, eller O-member, d v 3

observatör.

Internationell eller global standard är vad man i de

flesta fall eftersträvar. Det går dock inte att undvika

att internationell standard, åtminstone i en första omgång

tenderar att bli urvattnad eftersom det gäller att nå fram

till kompromisser som kan accepteras av alla länder trots

olikheter i teknisk utvecklingsnivå, olika klimatför-

hållanden, kulturella skillnader 0 s v. Därför kan det

ofta vara nödvändigt att i nationell standard göra in-

skränkningar, urval och andra förändringar av en inter-

nationell standard, för att den nationella standarden

skall passa förhållandena i det egna landet. Resultatet

blir i sådana fall ofta att man, trots att man i olika

länder baserar sig på samma internationella standard, ändå

får nationella standarder som inte är jämförbara. De tek-

niska handelshinder som olikheter i nationell standard

innebär, och som man hoppades undanröja genom att ta fram

internationell standard, kvarstår därmed.
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I Västeuropa började man således inom EG redan på 50-talet

att diskutera möjligheterna av att bilda ett regionalt

standardiseringsorgan som bl a skulle se till att

EG-länderna gjorde anpassningen till internationell stan-

dard på ett samordnat sätt. Genom insatser från olika håll

lyckades man åstadkomma att detta västeuropeiska standar-

diseringssamarbete omfattade både EG- och EFTA-länderna.

Däremot lyckades man inte med att skapa ett västeuropeiskt

organ; eftersom man har två globala organ, ISO och IEC,

blev det också två västeuropeiska organ,.CEN (Comitê

Europeen de Normalisation) och CENELEC (Comitê Eur0peen de

Normalisation Electrotechnique).

 

Arbetet inom CEN och CENELEC har successivt fått en starkt

ökad betydelse och EG-kommissionen har nyligen antagit ett

dokument, "Technical harmonization and standards: a new

approach", vari man understryker standardiseringens bety-

delse för att undanröja tekniska handelshinder. Även EFTA
har anslutit sig till detta dokument. EG ger allt oftare

CEN och CENELEC i uppdrag att ta fram västeuropeisk stan-

dard (EN-standard) till vilka kommissionen kan hänvisa i

sina direktiv och i de allra flesta fall står även EFTA

bakom ett sådant uppdrag. CEN och CENELEC har numera också

genom EG-kommissionens påtryckningar enats om gemensamma

regler för standardiseringsarbetets bedrivande och för ut-

formningen av EN-standard. Bl a har det införts regler för

slutomröstningen som innebär att alla länder är skyldiga

att som nationell standard acceptera ett förslag som god-

känts av en kvalificerad majoritet inom CEN/CENELEC, även
om det enskilda landet vid omröstningen avgav en nejröst.

På uppdrag av EG och EFTA har också nyligen införts ett

informationssystem, enligt vilket alla i CEN/CENELEC med-

verkande länder skalltill en central i Bryssel anmäla

alla standardiseringsaktiViteter som inte innebär ett

direkt accepterande av internationell eller västeuropeisk

standard. Denna anmälan skall göras när beslut om att

börja arbetet tas, när förslag skickaspå remiss och när

standarden fastställs. Denna informationsplikt trädde i

kraft 1 januari 1985 och är nu under uppbyggnad.

 

Det finns slutligen ytterligare en nivå av regionalt stan-

dardiseringssamarbete och det är det samarbete som sker

mellan de nordiska ländernas standardiseringsorgan. Detta

samarbete som går under beteckningen INSTA (INTernordisk

STAndardisering) omfattar Danmark, Finland, Island, Norge

och Sverige.

Syftet med detta samarbete är:
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- att genom systematiskt samarbete mellan organisationerna

undvika dubbelarbete och bidra till ett bättre

utnyttjande av de olika standardiseringsorganens

resurser.

- att som resultat av samarbetet få fram tekniskt

likvärdig nationell standard i deltagande länder.

- att samordna det nordiska agerandet i internationellt

och regionalt standardiseringsarbete och därmed få

större slagkraft, eftersom varje land har en röst.

Det bör här observeras att det inte finns några publika-

tioner som benämns nordisk standard. Man syftar alltså en-

bart till att få nationell standard i Norden tekniskt lik-

värdig och därmed helt utbytbar.

All verksamhet kostar och standardisering är inget undan-

tag. Det arbete som läggs ned på att ta fram en standard

måste på något sätt betalas.

För det nationella standardiseringsarbetet i Sverige

gäller att standardiseringsorganen förutsätter att

intresserade parter utan kostnad ställer experter till

förfogande för utredningsarbetet.

Dessutom måste de direkta kostnader som standardiserings-

organen belastas med för sina insatser också täckas. För

detta finns i huvudsak fyra intäktskällor, nämligen

- direkta anslag från företag och branschorgan

- statsanslag över budgetpropositionen. Detta anslag

är direkt relaterat till de anslag som erhålls från

icke statligt håll och uppgår f n till 60 % av de anslag

som erhölls två år tidigare.

- anslag från statliga verk och myndigheter för arbets-

uppgifter som är av intresse för myndighetens verksamhet

- intäkter från försäljningen av de standardpublikationer

som utarbetas.

För det internationella och regionala standardiserings-

arbetet gäller att standardiseringsorganen betalar en med-

lemsavgift till resp organisation. Denna avgift är an-

passad till landets storlek och industriella potential.

För Sveriges del innebär detta att medlemsavgiften till

ISO f n uppgår till 625 kkr/år och till CEN 185 kkr/år.
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Efter att ha erlagt denna medlemsavgift har varje land

rätt att delta i varje teknisk kommitté som man har

intresse för. Man får dock själv svara för alla de kost-

nader som är förbundna med detta deltagande, t ex rese-

kostnader för deltagande i sammanträden. Eftersom ISO är

en global organisation kan resekostnaderna bli ganska

betydande. Samtidigt skall man ha klart för sig att

möjligheterna att i det internationella och regionala

arbetet få gehör för sina synpunkter är helt avhängiga av

att man engagerar sig aktivt i arbetet genom att

presentera väl underbyggda förslag, kommentarer etc och

genom att delta i sammanträden och där argumentera för

sina förslag.

Standardiseringsarbetet kostar alltså pengar medan det på-

går samtidigt som vinsten låter vänta på sig tills stan-

darden är färdig och börjar tillämpas. Det är därför

viktigt att man på alla sätt försöker slutföra arbetet så

snabbt som möjligt, så att man kan börja tillgodogöra sig

vinsterna.

Avslutningsvis kan jag nämna några exempel från transport-

området där ett nära samarbete mellan forskningsorgan och

standardiseringsorgan resulterat inte enbart i en mer

eller mindre omfattande forskningsrapport utan även i

standarder som uppfyller kravet i SIS stadgar, d v 3 att

vara till allmänt gagn.

Lastpallen, som började tas i bruk i Sverige under

40-talet, har ju haft en oerhört stor betydelse för

utvecklingen av rationella transport- och

hanteringssystem. Den mest vanliga lastpallen, den s k

EUR-pallen, finns i miljontals exemplar runt om i världen

och har funnits beskriven i svensk standard sedan 1949.

Den svenska standarden, som bygger på bestämmelser

överenskomna inom Internationella Järnvägsunionen, UIC,

har emellertid visat sig låsa utvecklingen på ett icke

önskvärt sätt. Förutom viktiga funktionsmått specificerar

standar- den nämligen utförandet på ett sätt som praktiskt

taget omöjliggör val av alternativa material och

tillverkningsmetoder.

Av denna anledning har Packforsk genomfört ett forsknings-

projekt vars målsättning har varit att studera möjliga

konstruktionsförändringar, som kan innebära att ett bättre

förhållande erhålls mellan pallens anskaffningskostnad och

livslängd , med hänsyn tagen till fastställda mått och

hanteringsförutsättningar.

Resultatet av Packforsks arbete, deras Meddelande nr 92,

Lastbärarsystem, har legat till grund för en revidering av

den svenska standarden SS 84 20 05. Den nya utgåvan av

denna standard beräknas bli fastställd om några veckor och

bli giltig fr 0 m 1986-04-01.
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Vad som speciellt är värt att notera i Packforsks rapport,

och som också kommer till synes i den nya utgåvan av

standarden, är att det finns vissa funktionskrav på

lastpallar som det inte går att rubba på om man skall ha

en chans att få en nykonstruktion accepterad av marknaden.

Exempel på sådana funktionskrav är totalmåttet 1200 X 800,

gaffelöppningarnas storlek, stödytans utformning m m.

Ett annat exempel:

För ett antal år sedan konstaterade kabeltillverkarna i

Sverige att de kabeltrummor man anskaffade från olika

trumtillverkare inte motstod de påkänningar trummorna

utsattes för under transport och hantering. Speciellt nya

hanteringsmetoder i samband med nedläggning av kabel

orsakade problem. Genom ett intimt samarbete mellan

Packforsk och SIS, varvid en inom SIS-STG tillsatt

kommitté med representanter för både kabeltillverkare och

trumtillverkare fungerade som styrande organ, kunde svensk

standard tas fram i vilken dels kraven på trummorna

preciserades, dels de provningsmetoder beskrevs som man

skall använda sig av för att verifiera att dessa krav är

uppfyllda.

Som ett tredje exempel kan nämnas ett nu pågående projekt

med att ta fram standard för virkespaket. Man har nämligen

konstaterat att de påkänningar som virke utsätts för i

samband med utlastning från svenska sågverk och transport

till slutanvändare runt om i världen är så stora att
virket ofta skadas om det inte är förpackat på ett
tillfredsställande sätt. Vidare medför dåligt utformade

virkespaket stora olycksfallsrisker för den personal som

hanterar paketen under transport.

FoU-arbetet är nu i stort sett avslutat och det kan därför

förutses att en standard är klar om något år.

Vi på standardiseringsorganen är ju inte experter på alla

de väsensskilda områden vi arbetar på. Vad vi kan

tillhandahålla är det standardiseringstekniska kunnandet,

medan vi förväntar oss att övriga deltagare

tillhandahåller sakkunskapen på de områden som behandlas.

Vår uppgift kan därför beskrivas som att vi skall krama ur

experterna deras kunnande och fästa det på papper eller på

annat media på ett så entydigt sätt att tredje man utan

problem kan utnyttja det. Han skall inte behöva läsa en

mer eller mindre omfattande forskningsrapport utan få

klart besked "Gör så här, det tjänar du på!"
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TEKNIKUPPHANDLING MED LCC-TEKNIK

Per-Gunnar Andersson

Teknisk direktör

Statens Järnvägar

TEKNIKUPPHANDLING MED LCC-TEKNIK

INLEDNING

SJ satsar på LCC-tekniken i teknikupphandlingen.
Såväl ban- som maskinavdelningen upphandlar tek-
nik i allt större utsträckning efter LCC-princi-
pen (Eife gycle gost = livs längdskostnad). Bland
pågående eller genomförda LCC-upphandlingar kan
nämnas vårt nya snabbtåg (X2), olika slag av ban-
arbetsmaskiner, tågradiosystem, informationssystem
och signalmateriel.

Den LCC-teknik och de hjälpmedel i form av dator-
program m m som vi använder oss av, har i Sverige
sitt ursprung vid försvaret och har vidareutveck-
lats och formats av SJ för att passa våra speciel-
la behov och tillämpningar. Vid banavdelningen är
sektionen för operationsanalys och teknisk ADB
(BD) närmast ansvarig för denna verksamhet.

LCC-tekniken och de resultat därav som vi kan på-
visa har rönt ett stort intresse även i våra nor-
diska grannländer. I olika sammanhang har vi in-
formerat och utbildat järnvägsförvaltningarna i
Norge, Danmark och Finland i LCC-teknik. Längst
har man hunnit i Norge, där NSB har medverkat i
LCC-upphandlingen av det för NSB och SJ gemensam-
ma nya tågradiosystemet och där man nu driver eg-
na LCC-pilotfall. Vi hjälper till i detta arbete
genom Vårt delvis ägda bolag Swederail Consulting
AB.

Intressant att notera är att de grundläggande
idéerna bakom LCC-tekniken inte är nya inom SJ.
Den 12:e juli 1910 undertecknades ett kontrakt
som avsåg elektrifiering av malmbanan mellan
Kiruna och Narvik och inkluderade transformator-
stationer och 15 st ellok. Avtalet innehöll de-
taljerade krav avseende kapacitet, energiförbruk-
ning och underhållskostnader. Garantier kunde ut-
sträckas upp till 25 år och SJ hade rätt att annu-
lera avtalet inom 3 år om systemet inte uppfyllde
kraven.

Den moderna LCC-teknik som numera tillämpas inom
SJ fungerar väl inom olika teknikområden, Vilket
framgår av de upphandlingar som kommenteras nedan,
där olika aspekter av tillämpad LCC-teknik kort-
fattat beskrivs.

VTI MEDDELANDE 473



28

De redovisade LCC-upphandlingarna har genomförts
med hjälp av vår fullständiga LCC-procedur. För
att enklare hantera mindre och medelstora upphand-
lingsprojekt och för att minska behovet av stöd i
de olika projekten från våra LCC-experter samt
för att sprida LCC-kunnandet och möjligheterna
att genomföra denna typ av verksamhet på bredare
basis i organisationen avser vi vidareutveckla
LCC-tekniken mot en än mer flexibel metodtillämp-
ning och mot ett förenklat arbetssätt.

2. LCC - VAD ÄR DET?

LCC är den engelska förkortningen för LIVSLÄNGDS-
KOSTNAD eller ÄGANDEKOSTNAD - EIFE EYCLE COST -

och kan uppfattas som våra totala kostnadêr under
materielens hela livslängd. I LCC inräknas såle-
des både inköpspris och vad det senare kostar att
använda och underhålla materielen intill dess den
utrangeras.

Några av de kostnader utöver inköpspriset som vi
behöver ta hänsyn till åskådliggörs av isberget i
figur 1. Det gäller att inte "gå i kvav" på de
dolda delarna av isberget.

När anskaffning sker med LCC blir denna "totala"
kostnad avgörande från vem vi upphandlar och vil-
ken teknisk materiel vi köper förutsatt givetvis
att våra tekniska krav på materielen ifråga är
uppfyllda.

Tanken att låta drift- och underhållskostnader
påverka valet av teknik är inte ny. En sådan be-
dömning ingår vanligen i en traditionell investe-
ringsbedömning.

Det nya med LCC är att vi med datorns hjälp på
ett systematiskt sätt kan utföra snabba och nog-
granna LCC-beräkningar, om så önskas ända ner på
de i en utrustning ingående enskilda delarna eller
komponenterna. Resultaten av dessa beräkningar
sammanställs och visas för respektive anbudsgi-
vare/konstruktör för att ge denna möjlighet att
genom ändringar i materiel eller underhållsprogram
eller genom garantier minska de totala LCC-kostna-
derna för oss och därmed göra materielen attrakti-
vare.

3. VARFÖR LCC?

En leverantör kan inte utan vidare veta vilka
egenskaper som Vi önskar och värdesätter hos på-
tänkt järnvägsmateriel. Detta får han reda på ge-
nom att vi ställer krav på materielens utformning
och egenskaper i olika avseenden. Vi upprättar en
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kravspecifikation som sedan kommer att ingå i an-
budsförfrågan. Krav kan vara av många olika slag,
vanligen givna som olika tekniska egenskaper så-
som arbetskapacitet, lastförmåga, snabbhet, fysisk
utformning, etc.

Mindre vanligt, men därför inte mindre viktigt,
är att krav ställs på att materielen skall funge-
ra när den behövs (vara tillgänglig) och att om
den trots allt går sönder det skall vara lätt och
gå fort att reparera den till fullgott skick igen
(korta avbrottstider). Vi ställer numera krav på
materielens driftsäkerhet och underhållsegenskaper.

Situationen före respektive efter införande av
LCC åskådliggörs med gungbrädan i figur 2.

En avsikt med införandet av LCC är att påverka
leverantörens sätt att arbeta såväl på kort som
på lång sikt. Leverantören avkrävs nya typer av
data på utrustning, t ex rörande felutfall, repa-
rationstider och reservmaterieldata. Detta tvingar
leverantören att analysera sin utrustnings drift-
säkerhetsegenskaper. Vidare krävs av leverantören,
om det är fråga om ett utvecklingsprojekt, att
driftsäkerhets- och underhållsfrågor kontinuer-
ligt beaktas under framtagandeprocessen, t ex i
syfte att säkerställa att krävda egenskaper hos
slutprodukten verkligen uppnås.

Genom att tillföra LCC ökar leverantörens intresse
för driftsäkerheten, eftersom det är just frånva-
ron av god driftsäkerhet i form av många fel och
långa avbrottstider som kostar pengar under drif-
ten.

  

Genom att låta en LCC-garanti ingå i kontraktet
(se exempel figur 3) får leverantören ett eget
ekonomiskt intresse av att uppnå en god driftsä-
kerhet och därmed låga underhållskostnader. Sam-
tidigt kan SJ genom LCC-garantin tvinga leveran-
tören att konstruera om materielen och få ersätt-
ning för eventuella följdkostnader om materielen
trots allt inte skulle uppfylla kraven.

LCC blir härigenom ett kraftfullt verktyg i vårt
arbete för lägre underhållskostnader och färre
störningar i tågtrafiken.

Även för leverantörer är LCC-tekniken av godo. De
leverantörer som tidigt inser de egna fördelarna
med LCC-tänkandet och därför bygger upp tillräck-
lig egen kompetens inom området får härigenom
konkurrensfördelar.
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Dessa garantier medför ett avsevärt tryck på leve-
rantören som redan under den första nu genomförda
arbetssäsongen har medfört att leverantören utan
kostnad för SJ vidtagit konstruktionsändringar/-
komponentbyten som förväntas ytterligare minska
det framtida antalet fel.

Kan garantierna klaras? Vi ser med en viss nyfi-
kenhet framtiden an!

Praktikfall 4: Driftsäkerhet och tågförsening -
Finns något samband?

 

 

I två aktuella upphandlingar, den i vår företags-
tidning SJ-Nytt nr 20/84 beskrivna nya tågradion
samt i ett större antal maskinerier för bommar,
s k fällbomsdriv, finns det ett direkt samband
mellan ett fel som medför att materielen inte
fungerar och därav orsakad tågförsening. En del-
kostnad i LCC-beräkningen utgör därför den s k
avbrottskostnaden. Färre fel ger lägre avbrotts-
kostnad. Hela LCC-modellen återges i förenklad
form i figur 7.

För tågradion innebär detta att varje samtal mel-
lan lokförare och tågledare som har varit nödvän-
digt för tågets framförande men inte kunnat genom-
föras p g a fel i utrustningen åsätts ett "sam-
talsvärde" beräknat efter en schablonmässig vär-
dering av den därav åsamkade förseningens längd
och förseningstidens värde för en tågpassagerare.

Detta innebär att en anbudsgivare som erbjuder en
utrustning med relativt många fel per drifttimme
missgynnas dubbelt i vår värdering, dels p g a
många kostsamma reparationer och dels p g a en
hög avbrottskostnad, som ju läggs till hans an-
skaffningspris.

Anbudsgivaren får härigenom ett starkt intresse
av att konstruera och erbjuda en driftsäker ut-
rustning. Man kan säga att samtalsvärdet och där-
av följande avbrottskostnad är ett mått på hur
mycket vi anser "nyttan" av tågradion vara. För
det är ju så att om vi anser att det inte är
"värt" något för oss att kunna genomföra ett
önskat samtal, då behöver vi i konsekvens därmed
inte heller tågradion!

Totala avbrottskostnader under tågradions livs-
längd utgjorde för den mest intressanta anbuds-
givaren ca 15% av hela kostnaden för drift och
underhåll. Omsatt i kostnad per tågpassagerare
och förseningsminut innebär detta en blygsam vär-
dering av vår förmåga att hålla tidtabellen.

VTI MEDDELANDE 473



LCC-PROJEKTKATALOG

31

En förteckning över någraavslutade respektive på-
gående LCC-upphandlingar och utredningar framgår
av följande tabell.

LCC vid SJ banavdelning

     

 

   

Projekt Verksamhet Läge 85-10-01
Spårriktmaskiner LCC-studie och LCC-avtal

LCC-upphandling
Spårbyteståg 1 LCC-upphandling LCC-avtal
Snöslunga Upphandling med Avtal med drift-

driftsäkerhets- säkerhetskrav
krav

Plattformsskyltar LCC-upphandling Anbudsvärdering
till SJ Infosystem pågår
Tågradiosystem LCC-upphandling LCC-avtal
(Prototyper)
Fällbomsdriv LCC-upphandling LCC-avtal
Ställverk Cst LCC-studie och Avslutad

driftsäkerhets-
analys

Spårbyteståg 2 LCC-upphandling Anbudsvärdering
pågår

 

Efter leverans av LCC-upphandlad utrustning genom-
förs verifiering av ställda driftsäkerhetskrav
och garanterade LCC-kostnader. Sådan verifiering
äger rum i verklig driftmiljö och med normal
driftprofil. Inom banavdelningen arbetar vi med
såväl speciellt utformade verifieringsprogram som
mer generella ADB-stödda rapporteringssystem för
uppföljning av driftsäkerhet, underhållsverksam-
het och underhållskostnader.

NÅGRA TYPISKA LCC-PRAKTIKFALL

Några olika aspekter av LCC-tänkandet diskuteras
i det följande för de olika praktikfallen i pro-
jektkatalogen.

Praktikfall 1: För beredskapsställd materiel be-
hövs hög startsäkerhet

Nyligen har anskaffats en ny snöslunga med place-
ring i Nässjö som beredskap för "snövintrar"
främst i södra Sverige. Materiel som normalt står

i beredskap (annat exempel är reservelverk) kan
tyvärr visa sig vara svåra eller omöjliga att
starta när de väl behövs. Med start avses här

hela proceduren från vila till fullt arbetsklar
maskin.

Vid bedömningen av inkomna anbud på snöslungan
har därför förutom LCC-beräkning även gjorts en
särskild bedömning av den s k startsannolikheten.
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I kontraktet krävs att snöslungan i 95 fall av
100 vid temperaturer ner till -30 C skall kunna
startas utan problem. Att leverantören klarar
detta krav skall kontrolleras av SJ under två
vintersäsonger.

Praktikfall 2: LCC och driftsäkerhet hos spårrikt-
maskiner

 

Spårriktmaskiner innehåller många olika tekniska
system, såväl mekaniska, hydrauliska, pneumatiska

som elektroniska.

Maskinerna arbetar i en krävande fysisk miljö.
Ett maskinfel kan få omfattande konsekvenser i
form av förlorad produktion, dyrbar reparations-
insats och dessutom orsaka tågförseningar om fe-
let medför stopp på spåret. En omfattande analys
av ett par tidigare anskaffade maskintypers drift-
säkerhet har föregått denna den första fullstän-
diga LCC-upphandlingen inom SJ.

I analysen konstaterades vissa konstruktionssvag-
heter och erhölls ett bra underlag för bedömning
av driftsäkerhet och underhållskostnader. Figur 4
visar en rangordning av de sex mest felintensiva
komponenterna i en maskintyp där totalt 167 kom-
ponenter studerades. Som synes svarar dessa sex
komponenter ensamma för över 40% av maskintypens
hela felutfall! Denna analys utgjorde ett bra jäm-
förelsematerial för den aktuella upphandlingen.

Relativt omfattande beräkningar och analyser av
driftsäkerhet och LCC genomfördes för inkomna an-
bud. Detta material presenterades för respektive
anbudsgivare som därigenom erhöll kännedom om
hittills okända svagheter i konstruktionen.

Respektive anbudsgivare ombads se över möjlighe-
ten att eliminera svaga punkter och i övrigt in-
föra förbättringar. "Moroten" för detta vara gi-
vetvis att erhålla SJ's beställning och "piskan"
var den LCC-garanti som därpå följde.

Att anbuden också blev bättre och bättre under
förhandlingarnas gång illustreras för en anbuds-
givare av figur 5. Upphandlingsbeslut fattades på
basis av den fjärde stapeln i figuren.

I en jämförelse med de äldre befintliga maskiner-
na framkommer att det förväntade antalet fel en-
ligt detta avtal endast är 30-40% av tidigare upp-
mätt antal, varför leverantören sannolikt inte nu
kan leverera samma maskinkvalitet som tidigare om
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han skall klara kravet och LCC-garantin. Alltså
måste maskinerna förbättras, vilket också var ett
av våra syften i denna upphandling.

Levererade spårriktmaskiners driftsäkerhet och
LCC kontrolleras av SJ i ett pågående verifie-
ringsprogram.

Praktikfall 3: Garanti avseende "verklig livs-
längdsproduktion" (LCP = Life Cycle Production)
hos spårbyteståg

 

"Vårt spårbyteståg är något dyrare i anskaffning
än vår konkurrents men totalt under livslängden
blir kostnaden lägre".

Detta var innebörden av vad en anbudsgivare för-
hoppningsfullt meddelade SJ inför denna upphand-
ling. Sant eller ej?

Utgångspunkten för vår värdering blev kostnaden
per meter utbytt spår.

Den anbudsgivare som totalt sett för spårbyteståg
och kringutrustning kunde uppvisa den lägsta kost-
naden per spårmeter skulle erhålla SJ's beställ-
ning.

Drift- och underhållskostnaderna räknat över 10
år för ett spårbyteståg är av samma storleksord-
ning som anskaffningspriset. De tyngsta kostna-
derna utgörs av kostnader för komponentbyten och
reparationer på tåget, reparationer av utbytta
komponenter på verkstad, service- och tillsynsåt-
gärder samt för driftpersonal och bränsle.

SJ har i denna upphandling anskaffat spårbyteståg
av fabrikat Matisa P8lls som är något dyrare i
anskaffning men uppvisar lägre livslängdskostnad
än konkurrerande fabrikat (se figur 6). Den för-
väntade vinsten av detta utgör drygt 5 Mkr att
jämföra med anskaffningspriset på ca 12 Mkr.
Annat handlingssätt hade varit en sämre affär.

I avtalet omspårbyteståg ingår omfattande garan-
tier avseende:

- drift- och underhållskostnader under 10 år
- uppnådd medeltillgänglighet (= verklig drifttid

i förhållade till teoretiskt möjlig drifttid)
- produktionskapacitet, mätt i spårmeter per

timme

Sammantaget innebär detta att en verklig uppnådd
medelproduktion över en lägre tidsperiod skall
kunna säkerställas.
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När tågradion väl är i drift faller ansvaret på
dem som använder radion att rapportera alla fel
och störningar och konsekvenser för tågdriften.
Utan en sådan noggrann rapportering kan inte le-

verantören ställas till ansvar om utrustningen
trots allt inte håller vad som utlovats.

Praktikfall 5: I utrustning med många komponenter
krävs extrem komponentkvalitet

  

"Om en utrustning konstrueras med tillräckligt
många ingående komponenter blir konsekvensen att
den aldrig fungerar"!

Detta påstående gäller såvida inte särskilda
driftsäkerhetshöjande åtgärder vidtas.

Detta illustreras på ett bra sätt i den pågående
upphandlingen av nya elektroniska plattforms-
skyltar för passagerarinformation. Det kan bli
fråga om skyltar av den principiella typ som
finns uppsatt i ett starkt förstorat exemplar i
centralhallen i Stockholm C.

Varje skylt innehåller ett stort antal teckenele-
ment ("punkter") varmed bokstäver och siffror
bildas. Antalet teckenelement beräknas på föl-
jande sätt:

mg, N .X i 2 ,E
;Totalt an- Antal elementg ;Antal bokstä-§ gAntal.

;tal tecken- = per bokstav/ §X ver/siffror §Xåskyl-i
;element på :siffra i iper skylt ?tar

.i

För 350 skyltar blir det 700 000 teckenelement
utspridda över järnvägsnätet.

Alla dessa skyltar skall underhållas. Frågan är
nu hur många drifttimmar mellan fel som man i ge-
nomsnitt skall kräva för det enskilda teckenele-
mentet för att inte antalet fel per år totalt i
järnvägsnätet skall bli orimligt stort.

Om vi gör en grov ansats att varje teckenelement
högst får gå sönder en gång per en miljon drift-
timmar (=110 års kontinuerlig drift mellan fel),
vilket de flesta människor förmodligen anser vara
ett extremt bra värde, innebär detta

 

o att ett teckenelement går sönder i genomsnitt
var 90:e minut någonstans i järnvägsnätet.

o att närmare 6000 fel på teckenelement därmed
årligen måste åtgärdas.
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o att underhållskostnaden för SJ uppgår till 26
Mkr under 15 år att jämföras med hela anskaff-
ningspriset som beräknas utgöra ca 15 Mkr.

Anmärkning: Grunden för beräkning av underhålls-
kostnad är "snäll". Sålunda repareras en skylt
först då tre teckenelement har felat. Vidare be-
står varje skylt av både kraft- och styrelektro-
nik samt eventuellt belysning och uppvärmning.
Dessa komponenter går också sönder men medräknas
ej i felutfallet. I beräkningen ingår heller inte
åverkansskador t ex p g a påkörning eller vanda-
lisering.

Av detta inses att komponentkvaliteten i SJ's
tekniska utrustning är av betydelse för verksam-
heten. Inses detta även av leverantörer?

Frågan är motiverad då skillnaden i livslängds-
kostnad mellan högsta och lägsta seriösa anbud på
plattformsskyltar har befunnits vara 700%!

 

LCC-UTBILDNING

Som ett stöd i kompetensuppbyggnaden bedriver SJ
fortsatt utbildningsverksamhet inom LCC-området.
Utbildningen riktar sig både internt inom SJ mot
handläggare av upphandlings- och/eller underhålls-
ärenden och externt mot presumtiva anbudsgivare/-
leverantörer. Utbildning bedrivs i form av

0 LCC-metodikkurs gemensamt för SJ och Försva-
rets Materielverk, internat 5 dagar, 2-4 gån-
ger/år.

o Järnvägsinriktad LCC-metodikkurs, internat 5
dagar, "civil" variant av ovanstående, ges av
Swederail Consulting AB på beställning till
intresserade järnvägsförvaltningar eller andra
organisationer.

o Individuellt utformade LCC-seminarier, 1-3
dagar, ges efter beställning.

o LCC-temadagar i samverkan med Försvarets Mate-
rielverk, ges vid behov.

Den vid SJ tillämpade LCC-tekniken finns dokumen-
terad på svenska och engelska i form av utbild-
ningskompendier, praktikfallsredogörelser o dyl
och kan erhållas efter förfrågan hos sektionen
för operationsanalys och teknisk ADB (BD).

I utbildningsfrågor kan hänvändelse också ske till
sektion BD.
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KONSEKVENSER AV LCC -TÄNKANDET

Som framgått av ovanstående påverkas leverantö-
rens sätt att arbeta i en riktning som är bra för
kunden, då LCC införs i en upphandling.

De fulla frukterna av det pionjärarbete som en
första LCC-upphandling, riktad mot viss leveran-
tör innebär, torde kunna avnjutas av båda parter
inte bara i pågående utan även i framtida upphand-
lingar, hos leverantören i form av bättre konkur-
rensförmåga och hos kunden i form av bättre an-
passade produkter.

Den resursinsats för t ex dataframtagning och ut-
värderingsarbete som tillkommer är därmed inte
bara en osedvanligt god investering för kunden
utan också av stor nytta för leverantören, som
får bättre kundanpassade och därmed konkurrens-
starka produkter i sitt framtida sortiment.

I de fall utvecklingsarbete ej ingår i en beställ-
ning (s k "hyllvara") är möjligheterna att påverka
produktens utformning och egenskaper på kort sikt
förmodligen små, medan möjligheten att utvärdera
och upphandla på basis av LCC snarare har ökat
genom att ett bättre dataunderlag bör föreligga,
t eX i form av uppföljningsdata från drift och
underhåll av produkten ifråga.

På längre sikt genom modifieringar och teknikge-
nerationsbyte påverkas även en hyllvaras utform-
ning och egenskaper av kundens LCC-krav.

Slutligen får inte glömmas bort att en LCC-upp-
handling ställer ökade krav på kundens kompetens
vad gäller bl a specifikationsarbete, projektled-
ning, avtalsförhandlingar och avtalsutformning
samt uppföljning.

Det är ytterligt väsentligt att kunden skapar de
"instrument" som behövs för att efter idrifttag-
ningen kunna verifiera och följa upp produktens
driftsäkerhet och underhållskostnad på ett till-
förlitligt och för båda parter acceptabelt sätt.

Det är en fråga om trovärdighet inför nästa upp-
handling.
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§ LCC-GARANTI (utdrag)

Leverantören garanterar att levererad ut-
rustning har en ägandekostnad (LCC) på
högst X Mkr beräknad enligt regler i bila-
ga...
Denna LCC-garanti gäller till och med

slutförd LCC-verifiering.
Om verifierad LCC överskrider garanterad

LCC skall Leverantören utan ytterligare'
kostnad för SJ, vidta sådana åtgärder (t ex
omkonstruktion, modifiering) att LCC
sänks till avtalsenlig gräns.
Om detta ej är möjligt skall Leverantören

kompensera SJ ekonomiskt. Sådan
kompensation kan utgöras av ökad reserv-
materielleverans utan ytterligare kostnad
för SJ, minskning av beställningspris eller
utlösande av vite.
Storleken på kompensationen utgör skill-

naden i belopp på verifierad LCC och
avtalsenlig LCC.

  

Figur .3
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TILLÄMPAD KLIMATOLOGI FÖR ÖKAD TRAFIKSÄKERHET OCH
FRAMKOMLIGHET

Sven Lindqvist
Professor

Naturgeografiska institutionen, Göteborgs univer-
sitet

1. INLEDNING

Under en tioårsperiod har i Sverige pågått forsk-
nings- och utvecklingsarbete för att bättre kunna
ta hänsyn till vägklimatet vid vinterväghållning
och trafiksäkerhetsarbete. Projektet har dels
inneburit tillämpad klimatforskning, dels framtag-
ning av elektronisk utrustning för registrering,
bearbetning och presentation av väsentliga klimat-
data. Sedan några år är projektet inne i en till-
lämpningsfas. Ingående delar är omfattande klimat-
karteringar, vägväderinformationssystem (VVIS),
informationsteknik, utbildning av personal och
grundforskning. Projektet drivs av Vägverket och
författaren är ansvarig projektledare för de kli-
mattekniska delarna. Arbetet bedrivs dels vid
Naturgeografiska institutionen, dels vid Bergab
Klimatundersökningar, båda i Göteborg.

Ett nyligen vid institutionen påbörjat delprojekt,
som stöds av Vägverket och TFB, syftar till att
utveckla tillämpbara mikro- och lokalklimatmodel-
ler med hjälp av de stora datamängder som insamlas
från klimatkarteringar, VVIS-stationer och experi-
mentanläggning. Ökad information till väghållare
och allmänhet ställer ökade krav på presenterade
data. Genom utvecklade mikro- och lokalklimatmo-
deller kan infOrmationsinnehållet från klimatkar-
teringar och 'VVIS ökas väsentligt och kombineras
med SMHI:s korttidsprognoser.

2. MIKRO- OCH LOKALKLIMAT

Lokalklimat är klimat inom begränsade ytor som
präglas av lokala faktorer som topografi, vegeta-
tion, bebyggelse etc. Klimatet i en dalgång, i en
stad eller i en skog är exempel på lokalklimat.
Mikroklimat beskriver luftens egenskaper mycket
nära marken, växtligheten eller vägytan och växlar
ofta inom bara några meter.

Topoklimatet bestäms främst av den lokala topogra-
fin, t ex höjdområden, sluttningar och dalar, men
påverkas också av växtlighet, vattenytor m m. Fle-
ra lokalklimatmiljöer är av väsentlig betydelse
för utbildning av halka, dimma och snödrev.
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I skugglägen betingade av topografi och vegeta-
tion, men tydligast framträdande vid större skär-
ningar med viss orientering, mottar vägytan för-
hållandevis lite instrålning och får en låg yttem-
peratur. Effekten förstärks av att vägkroppen
efterhand får en temperaturprofil som medför ringa
ersättning av värme till vägytan vid utstrålning.
Dessa skuggpartier har förutom låg yttemperatur
även dålig upptorkning och snö och is stannar kvar
relativt länge.

Risken för lokal halka påverkas i väsentlig grad
av de kalluftSsjöar och kalluftsflöden som vid
vissa väderlekssituationer utbildas i dalgångar.
Den kalla luften inverkar på vägytans temperatur
som också sjunker. I kalluften utbildas ofta
dimstråk och rikligare dagg- och rimfrostbelägg-
ning.

På grund av ett allmänt temperaturavtagande med
höjden får höjdområden ofta ett svalare lokalkli-
mat än omgivande terräng. Den lägre temperaturen
kan medföra att nederbörden kommer som snö i stäl-
let för regn eller att en våt vägbana fryser till.
Höjdområden kan också ge en förstärkning av neder-
börden.

Utmed havskuster och större sjöar är lufttempera-
turerna mer utjämnade, men vind- och fuktighets-
förhållanden kan ge speciella problem.

I städer och andra bebyggelsekoncentrationer är
lufttemperaturen ofta högre än i omgivningarna.

3. VÄGKLIMATKARTERING

För detaljerad undersökning av lokal- och mikro-
klimat efter vägar disponerar vi tre specialutrus-
tade mätbilar (fig 1) som Vägverket ställer till
förfogande. Huvuduppgiften är att mäta in spe-
ciellt halkutsatta sträckor och i detalj bestämma
optimala lägen för stationer i ett vägväderinfor-
mationssystem (VVIS). Mätbilarna användes även vid
studier av hur olika väguppbyggnader och brokonst-
ruktioner påverkar halkriskerna. Under tiden som
bilarna framföres med ca 50 km/tim uppmätes: luft-
temperaturen på två nivåer (0,3 och 2 m), luftfuk-
tigheten (2 m), vägytans temperatur (med strål-
ningsmätare) och väglängd. Därtill kommer manuell
inknappning av dimbankar, lokal halka, skärningar,
beläggningsändring, broar etc. Mätningarna styrs
av en dator. Vid utvärdering av data från banden
införes information om allmän väderlek, topografi
och vegetation efter sträckan. Data från vägarna
kan presenteras i form av översiktliga kartor
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Fig 1.
Mätbil för Väg-
klimatkartering.
I datorn lagras
Värden för luft-
temperatur på två
nivåer, luftfuk-
tighet, Vägytans
temperatur och
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Fig 2. Topografisk profil och registrering av yt-
och lufttemperatur från V. 40 länsgräns mot Jönkö-
pings län - Ulricehamn (teckenförklaring se fig 3)
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eller som mer detaljerad information för vägsträc-
korna, ner till en upplösning av 5 meter.

En vägklimatologisk kartering sammanvägd med syn=
punkter från arbetsområden föregår alltid utplace-
ring av stationer i VVIS. En riktig placering av
stationerna är en förutsättning för ett fungerande
system.

Analys av registreringar, som brukar vara 6-10
från varje vägsträcka, är ofta tidsödande. De pre-
senterade exemplen (fig 2-6) visar på några tydli-
ga situationer som endast kväver korta kommenta-
rer.

Det första exemplet är en registrering från väg 40
mellan länsgränsen Älvsborgs/Jönköpings län och
Ulricehamn (fig 2). Mätningen utfördes en natt vid
lugnt och klart väder. Det är en påfallande sam-
stämmighet mellan den topografiska profilen och
luft- och yttemperaturregistreringarna. I de mark-
nära dalstråken har utbildats tydliga kallufts-
sjöar som påverkar vägytans temperatur. Lufttempe-
ratursänkningen är 6-8°C, medan vägytan har ca
2° C lägre temperatur än den för omgivande väg-
sträckor. I figur 3 från väg 47 Falköping/Jönkö-
ping illustreras mer i detalj hur en kalluftssjö
är utbildad. I den markerade kalluftssjön med
tillrinning av kalluft från sluttningarna är vär-
den för lufttemperatur på de två nivåerna och
daggpunktstemperatur väl samlade, Vilket även
visar på hög luftfuktighet. Mellan 0,3 och 0,5 km
finns ett grunt kalluftsflöde vilket visas av att
kalluften ej når upp till tvåmetersnivån. Vägytans
temperatur har också påverkats, men i detta fall
finns ingen risk för rimfrostbildning eftersom
daggpunkten har ett lägre värde.

Små och medelstora kalluftssjöar når relativt
tidigt på kvällen sin maximala intensitet vid sta-
bila utstrålningssituationer. Ett exempel från en
serie mätningar utefter en vägsträcka mellan ca kl
18.30 och 00.10 samma kväll illustrerar detta (fig

6). Registreringarna visar också flera timmars
förskjutning mellan den tidpunkt då lufttemperatu-
ren och vägytans temperatur når fryspunkten.

Det är ett känt faktum att vid lugnt och klart
väder blir broytor kalla med ökad halkrisk. Luft-
temperaturen kan däremot vara relativt hög om bron
inte ligger i en kalluftssjö. Exemplet i figur 4
utgör en tydlig illustration, där vid bropassagen
yttemperaturen sänks samtidigt som luft- och dagg-
punktstemperaturen har högre värden. Detta ger
förutsättningar för en kraftig rimfrostbildning på
bron.
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Fig 5. Ökad luft- och daggpunkttemperatur på liten
höjd ger lokalt ökad halkrisk
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Fig 6. Utveckling av en kalluftssjö i ett ca 500 m
brett dalstråk (teckenförklaring se fig 3)
1 = kl 18.30 2 = 20.00 3 = 22.45 4 = 00.10
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I ett tidigare avsnitt har anförts att vid utjäm-
nande situationer får mer markerade höjdlägen ökad
halkrisk på grund av lägre temperatur. Vi har dock
noterat det något oväntade resultatet att vid
utstrålningssituationer med låga temperaturer kan
mindre höjder som "sticker upp" ur kalluften ut-
sättas för en ökad halkrisk. Av figur 5 för Väg E3
mellan Skara och Mariestad framgår att en mindre
höjd, 10 meter över omgivningen, har en högre
luft- och daggpunktstemperatur. Vägytans tempera-
tur är relativt enhetlig. Inom ett avsnitt är
daggpunktstemperaturen högre än yttemperaturen,
vilket innebär en begränsad rimfrostbildning.

En Viktig del av det nu pågående projektet utgöres
av en analys av topoklimat - halkutsatta lägen
från det omfattande bilmätfärdsprogrammet. Vid
olika väderlekssituationer noteras temperaturavvi-
kelser från den beräknade allmäntemperaturen i
området. Många andra parametrar ingår vid analy-
sen. För exempelvis kalluftssjöar anges dalgångars
storlek, form, orientering, tillrinningsytor för
kalluft och Vindutsatthet. Höjdlägen analyseras
med avseende på relativ höjdskillnad, skugglägen -
orientering och utbredning, sjölägen - närhet till
vattenyta, broar - längd, höjd och material samt
tätort - storlek. Denna analys utgör en Viktig del
vid utarbetande av lokalklimatmodellen.

4. VÄGVÄDERINFORMATIONSSYSTEM (VVIS)

Grundtanken i VVIS är att vintertid ge väghållaren
sådan information om lokala förhållanden och
förändringar längs vägen som har betydelse för be-
dömning av risken för halka. I dag finns utplace-
rat 240 stationer kopplade till 10 centraler. VVIS
(fig 7) har tidigare beskrivits i flera samman-
hang, varför här endast ges några kommentarer
kring de klimattekniska avsnitten, där vi har ett
mer direkt ansvar för forskning och utveckling.
Det gäller utprovning av vilka givare som bör
användas i systemet, utarbetande och justering av
varselkriterier och andra funktioner, utbildning
av personal och uppföljning av den klimattekniska
funktionen. Det sista innebär bl a kontroll av att
systemen på ett korrekt sätt reagerar vid halksi-
tuationer.

I VVIS finns i dagsläget inga egentliga prognos-
modeller för halkrisk. De utarbetade varselkrite-
rierna som efter hand förbättras bygger i huvudsak
på relationerna mellan yttemperatur och dagg-
punktstemperatur. Det enklaste varslet tar dock
endast i beaktande förändringar i Vägytan tempera-
tur. För de stationer som utrustats med kondukti-
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ARBETSOMRÅDE

BEREDSKA PSHAVARE I HEMMET

Fig 7. Det svenska vägväderinformationssystemet
(VVIS)

Vitetsgivare i vägytan för torrt/blött/tillräck-
ligt salt undertrycks vidare varselberäkningar för
kritisk yttemperatur om vägytan är torr eller vid
förekomst av tillräckligt salt. Det mer komplexa
sublimationsvarslet utlöses ej om saltkoncentra-
tionen är hög. Däremot fortsätter varselberäkning-
en om ytan är torr, eftersom rimfrostbildning ofta
sker på en ursprungligt torr yta. Vid beräkningar-
na tas förutom till trender även hänsyn till vind-
hastighet och tidpunkt för soluppgång. För båda
varseltyperna avges varsel då funktionerna pekar
på rådande halkrisk och varselprognos när en kri-
tisk situation beräknas inträffa inom en timma.

I två exempel illustreras hur varsel utlöses vid
två stationer under olika väderlekssituationer.
Det första fallet (fig 8) är från en station i
Älvsborgs län och visar påen avkylningssituation
efter uppklarnande på kvällen. Prognosvarslet
utlöses kl 18 då vägytans temperatur snabbt sjun-
ker mot noll och blir lägre än daggpunktstempera-
turen. På grund av att temperaturavtagandet sedan
blir mindre snabbt kommer O°-passagen och varsel
först två timmar senare. Risken för rimfrost skul-
le vara stor hela natten om vägen inte saltats.
Det andra exemplet från en station i Södermanlands

län visar på varselprognos och varsel viden varm-
luftsadvektion (fig 9). Vid ökning av luft- och
daggpunktstemperatur reagerar vägytan långsammare
vilket ger förutsättning för rimfrostbildning.
Varmluftsadvektion över en kall vägyta ger ofta
svåra halksituationer. Yttemperaturen kan vara så
låg att saltning ej är möjlig.
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Fig 8. Exempel på varselprognos och varsel vid en
utstrålningssituation
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Fig 9. Varselprognos och varsel vid en varmluft-
sadvektion med snabba temperaturändringar

För hela VVIS-anläggningar som ofta täcker län har
vi sökt analysera den regionala fördelningen av
temperaturändringar och utlösta varsel. Dock har
kunnat konstateras att stationernas individuella
placering i hög grad påverkat mönstret, så att
exempelvis stationer i kalluftssjöar reagerat för-
hållandevis tidigt vid utstrålningssituationer.
Vid varmluftsadvektion förväntades ett mer enty-
digt mönster, men så har ej visat sig vara fallet.
Tvärtom visar ett exempel (fig 10-12) från Söder-
manlands lån på delvis svårtolkade anomalier.

En arbetshypotes för varselförekomst vid frontpas-
sage och varmluftsadvektion illustreras i figur
10. Alla stationer som passerats av fronten får
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varsel, men reaktionstiden varierar på grund av
den topografiska placeringen. Stationer i höjdläge
reagerar tidigast enligt denna hypotes, eftersom
varmluften antas först påverka luften och vägytan
vid dessa stationer. Lågt liggande stationer i
exempelvis kallluftssjöar reagerar senare, efter-
som uppvärmningen tar längre tid då den lokalt
stabila luften med hög densitet hämmar en omrör-
ning och uppvärmning.

Figur ll visar när lufttemperaturen vid de olika
stationerna börjar stiga vid en frontpassage och
varmluftsadvektion den 11/2 1985. Fronten kommer
från sydväst och det är också där som temperatur-
höjningen först påbörjas. Stationernas topografi-
ska läge modifierar fördelningsbilden, men trots
detta är det i överensstämmelse med arbetshypote-
sen möjligt att följa ett temperaturomslag efter
frontrörelsen från sydväst mot nordost.

Den sista figuren i denna serie (fig 12) visar en
sammanställning av genomsnittlig inbördes varsel-
ordning vid stationerna från sex varmluftsadvek-
tioner med i stort sett samma förlopp som den ovan
presenterade. Någon direkt överensstämmelse med
arbetshypotesen finns ej. Tidpunkten för varsel
styrs i stället av den topografiska placeringen
och värmelagringen i Vägkroppen. Ett visst infly-
tande av det regionala läget kan dock spåras, vil-
ket visas av att stationer i den nordöstra delen
genomgående har sent varsel.

Vissa detektorer samt mikrometeorologiska och and-
ra fysikaliska samband analyseras vid den utbyggda
s k teststationen vid väg 45 nära Surte. Här ut-
provas flera olika typer av givare för olika para-
metrar, främst för väglag. Genom placering av
givare på olika nivåer och på olika ställen i kör-
banan är det möjligt att analysera sådana problem
som variationer i yttemperatur mellan hög- och
låghastighetsfil, samt mellan i hjulspår och utan-
för. Ovan har visats att lagring och ledning av
värme i vägkroppen är viktiga faktorer för halk-
bildning, vilket också noterats i andra studier.
Med målsättning att rutinmässigt placera någon
givare i vägkroppen vid VVIS-stationerna studerar
Vi relationer mellan temperaturprofiler ovan och
under vägytan och vägytans temperatur (fig 13). AV
exemplet från några timmar med varmluftadvektion,
där temperaturprofiler för daggpunkten också inri-
tats, framgår hur en eftersläpande yttemperatur
ger en ökad halkrisk.

Analys av data från teststationen ger främst
underlag för förbättrade varselkriterier.
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Fig 10. Hypotes för
varselförekomst i
en region vid varm-
luftsadvektion i
anslutning till
frontpassage. Tec-
kenförklaring: se
fig 11

Fig ll. Tidpunkt
för Övergång från
sänkning till höj-
ning av lufttempe-
raturen vid front-
passage den 11/2
1985

Fig 12. Genomsnitt-
lig inbördes var-
selordning från 6
likartade situatio-
ner med varmlufts-
advektion. Tecken-
förklaring: se
fig ll
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Fig 13. Temperaturprofiler i luft och vägkropp
under 3 timmar med varmluftsadvektion. Streckad
linje är daggpunktstemperatur

5. LOKALKLIMAT VID VÄGPROJEKTERING

Det är viktigt att lokalklimatologiska övervägan-
den införes redan vid projektering av nya vägar.
Det gäller såväl vid val av terrängkorridor som
vid detaljutformning av vägen. Analysen bör inne-
fatta dels trafiksäkerhetsaspekter, dels de pro-
blem som väghållaren kommer att ställas inför.

Som exempel kan nämnas att vi gjort en vägklimato-
logisk bedömning av alternativa terrängkorridorer
för den planerade motorvägen E6 Stenungsund-Udde-
valla (fig 14). Största vikten har lagts vid vari-

ationer i höjdläge, större bergskärningar och
broar. Vi har därvid även analyserat sträckningar
som ej finns med bland de slutliga huvudalternati-
ven. Det gäller t ex en vägkorridor i höjdläge
norr om Ljungskile (streckad). På grund av de
tvärgående djupa dalarna skulle vägen komma att gå
på flera stora broar omväxlande med läge i berg-
partier med skärningar. Till de vanliga förekom-
mande problemen i höjdläge skulle adderas risker
för fläckvis halka på broar och i skärningar, samt
besvärande sidvindar. Ur vägklimatsynpunkt ansåg
vi detta vara ett dåligt alternativ.
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Fig 14. Alternativa terrängkorridorer för motorväg
E6 Stenungsund-Uddevalla där vägklimatologisk
bedömning utförts

Vid detaljutformning av vägar bör exempelvis loka-
la kalluftsflöden och skugglägen om möjligt undvi-
kas. I ett delprojekt har studerats vägutformning
med hänsyn till snödrevsaspekter. Rekommendationer
för sektionsutformning är ett resultat.

6. FRAMTIDA UTVECKLING

I framtiden kommer den moderna informationstekni-
ken att medge att vägklimatiska data från bl a
VVIS delges såväl väghållare som trafikanter på
ett effektivt sätt. Användande av något system för
text-TV är en möjlighet som nu bl a testas inom
Vägförvaltningen i Södermanlands län, där införan-
det av en informationscentral har givit denna möj-
lighet. I detta försök provas även effekten av en
utökad information från SMHI beträffande kort-
tidsprognoser, samt TV-kameror efter vägarna för
information om väglag.

En utökad information ställer ökade krav på data
från VVIS, exempelvis för bedömning av halkrisk
efter vägsträckor i stället för i de punkter där
stationerna är placerade. Beräkning av halkrisk
för vägsträckor som ej har stationer är ett annat
moment. Våra förstudier visar att ett framkomligt
sätt att lösa detta svåra problem är att utarbeta
en lokalklimatologisk modell. I denna ingår analys
av topoklimat från bilmätfärdsdata, ett utarbetat
halkriskindex, mikroklimatmodeller framtagna efter
analys av data från teststationen, information om
regional fördelning genom bearbetade värden från
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VVIS-anläggningar och beräkning av halka vid olika
väderleksstationer. En viktig del är att ge sta-
tionerna individuella varselkriterier.

7 . AVSLUTNING
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INLEDNING

Som rubriken anger kommer aktuella tendenser inom regional väg-
handläggning att behandlas. Åtskilliga av dagens problem inom
detta område har emellertid sin upprinnelse i tidigare förhål-
landen och kan inte förstås avskilda från dessa. Därför inleds
med ett avsnitt väghistoria. För det första en allmän karaktä-
ristik av vägväsendets utveckling under l900-talet och de hand-
läggningstyper denna period uppvisar. För det andra en beskriv-
ning av den utveckling under 1920- och 1930-talen som bidrog
till att försvaga vägväsendets regionala förankring. Mot bak-
grund av detta följer en presentation av några aktuella tenden-
ser inom regional väghandläggning.

Historik, allmän

 

Fortfarande vid sekelskiftet skötte Sveriges bönder i allt vä-
sentligt Vägunderhåll och vägbyggnad. Detta utfördes genom in-
dividuellt underhåll i natura där var och en hade ett personligt
ansvar för sin bit av vägen. Vid den årliga vägsynen skulle vä-
gen uppfylla vissa minimikrav.

Det fanns en vägstyrelse inom väghållningsdistriktet (häradet),
men dess uppgifter var mycket begränsade och någon vägförvalt-
ning i modern mening med anställda specialister kan man ännu
inte tala om.

Inte förrän på 1920-talet inträdde den stora förändringen. Genom
att distriktet nu fick rätt att överta underhållet av distrik-
tets vägar, och redan efter några år i praktiken tvingades där-
till, skapades snabbt en organisation för vägförvaltning. Denna
var kommunal till sin natur med vägstämma och vägstyrelse. Hära-
det utgjorde fortfarande den geografiska enheten.

Den samhälleliga bakgrunden till denna förändring var framför
allt bilismens genombrott. Nu krävdes bättre vägar och under-
håll och den bilskatt som infördes i början på 1920-talet gav
också ekonomiska medel till ett förbättrat underhåll. Nu fanns
också praktiska möjligheter att utföra Vägarbete på annat sätt
än genom böndernas dragare och arbetskraft. Dessutom, den gamla
individuella formen för underhåll där var och en lagade sin egen
lilla bit, ibland bara någon meter, vid olika tidpunkter och med
olika material, dög inte längre när bilismen ställde kraven och
stod för kostnaderna.
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På 30-talet kom en ny väglag. Den trädde ikraft 1937. Målsätt-
ningen var att stärka statens inflytande, höja den tekniska och
ekonomiska kompetensen, möjliggöra planering och enhetlighet.
Distrikten förstorades och antalet minskades från 376 till 170,
i landet. 1944 förstatligades vägväsendet. Vägkommunerna upplös-
tes och Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen (voV) tog i allt väsent-
ligt över länsstyrelsernas tidigare inflytande inom vägväsendet.
l950-talet upplevde en ny explosion av bilism, Antalet bilar
ökade med 400%. Ny trafik ledde till krav på nya vägar. Omfattan-
de utbyggnad blev följden. De senaste 20 åren har varit mera
blygsamma i kvantitativt avseende och inte heller uppvisat några
drastiska organisatoriska kast. Men desto mer har skett i det
tysta . Men mer om detta senare.

Mot bakgrund av denna kortfattade och allmänna karaktäristik av
vägväsendets utveckling efter sekeklskiftet ska jag lika över-
gripande peka på denna utvecklings konsekvenser för handlägg -
ningen av vägfrågor.

Handläggning 1900-tal, karaktäristik (typologi)

 

Begreppet handläggning står för en myndighets arbete med sina
ärenden. Såväl utredning, beredning som beslut ingår således.

Sekelskiftets handläggning av vägfrågor var naturligtvis mycket
begränsad jämfört med senare tid, men också den tidens vägfrågor
krävde sin behandling. Framförallt gällde detta arbetet med de
så kallade vägdelningarna.

När en väg byggts eller andra förändringar inträtt krävdes en ny
uppdelning av väghållningsskyldigheten. Detta var en mycket komp-
licerad process där bland annat följande :parter var inblandade,

ofta i flera turer: De väghållningsskyldiga, kunglig befallnings-
havande (landshövdingen) och häradsrätten. Kammarkollegium och
Kungl. Majt. fastställde vid besvär och det hörde till vanlighe-
ten att det blev strid. Vägdelningar tog oftast flera år, ibland
ännu mera. Det kännetecknande för denna handläggning är att det
framför allt var en beslutsprocess, författningsmässigt reglerad.
Utredningar av tekniska, ekonomiska och andra aspekter förekom i
allmänhet inte.

Om vi hoppar till 30-talet så hade detta förändrats. Vägdel-
ningarna hade avskaffats och genom inplacering i flerårsplaner
hade prioriteringsfrågorna rutiniserats. Istället blev nu tek-
niska utredningar, ekonomisk förvaltning och planeringsarbeten
av olika slag allt viktigare. Handläggning hade blivit utredning
och beredning och beslutsaspekten underordnad.

Efter förstatligandet och ända fram till slutet av 1960-talet
var beslutsprocessen enkel och rutinmässig. Utifrån planerna
föreslog och ritade vägförvaltningarna (VF) vägar och kommunerna
tackade och tog emot. Behovet var stort, VFzs kompetens tämligen
exklusiv och handläggningen bestod väsentligen av ingenjörsmäs-
sigt utredningsarbete.
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Två utvecklingstendenser

 

Låt mig nu återvända till 1920-talet för ett ögonblick. Det är
nämnligen här vi kan finna en hel del av förklaringen till den
förändring som kännetecknat regional väghandläggning de senaste
20 åren.

Det är under detta decennium det ena omvandlas i det andra. Na-
turaunderhållet avskaffas, hela ledet från förslag av vägbygge
till vägens utförande sköts i växande utsträckning av proffs.
Formella och reella krav på legitimerad kompetens utveckas osv.
Men under detta decennium står två tendenser mot varandra när
det gäller vägväsendets fortsatta utveckling:

1. Det gäller för det första den traditionella.vägadministra-
tionen med landshövdingen/länsstyrelsen i spetsen för sina väg-
distrikt. Svenska vägföreningen och andra praktiskt arbetande
vägmän driver på utvecklingen med effektivitet och rationali-

tet för ögonen. Men det var en regionalt förankrad samhällsor-
ganisatorisk rationalitet de företrädde. Centralstyre och byrå-
krati bekämpades lika intensivt som de små distriktenssbyperspek-
tiv. Kontakten med vägavnämare och övriga regionala organ var
enkel och naturlig.

2. Den andra tendensen representerades av Väg- och Vattenbygg-
nadsstyre1sen. Detta var en centralistisk och hierarkisk orga-
nisation med Kungl. Majts uppdrag att utöva uppsikt över och
lämna tekniskt bistånd till mer omfattande arbeten, samt över-
vaka de färdiga anläggningarnas användande. VOV arbetade med
tekniska normer som medel att uppnå ingenjörsmässig rationalitet
och enhetlighet över landet.

VOV gick segrande ur den striden genom ett beslut ingen då insåg
konsekvenserna av.

När automobilskatten växer i betydelse som finansieringskälla
till vägväsendet på 1920-talet växer samtidigt kravet att staten
måste ha en viss kontroll över att pengarna används på ett rik-
tigt sätt. Detta förverkligades genom att som villkor för utbe-
talning ställa VoV:s godkännande av arbetsplanen. Samtidigt
tvingas distrikten använda sig av VoV:s normer för utarbetande
av arbetSplaner. Dylika hade funnits sedan 1901 men fick först
nu genom detta beslut normerande betydelse. Detta förändrade
snabbt VöV:s ställning och betydelse.

Som.detta var ett litet verk med endast ett tiotal tjänstemän i
Stockholm och ytterligare åtta fördelade på sex distrikt klara-
de den inte arbetsbelastningen och mot slutet av 1920-talet kla-
gas över att nödvändiga och brådskande arbeten som planerats,
blivit i hög grad försenade genom långvarigt dröjesmål med god-
kännande av arbetsplaner o.d. (länsvägnämnden i M-län 1927)

VOV s ställning stärktes ytterligare genom en ny organisation
1930 och 1944 kom som bekant förstatligandet.
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Som.ett uttryck för de skiljaktiga ambitioner som rådde mellan
VOV och länsstyrelserna kan nämnas att i remissomgången avstyrk-
te 19 av 24 länsstyrelser och 146 av 170 vägstämmor förstatli-
gandet och vov:s nya roll.

Resultatet av denna förändring inom.vägväsendet var att länssty-
relsens roll drastiskt minskades och att vägfrågorna hamnade li-
te vid sidan om övrig regional förvaltning, till förmån för en
mer än tidigare betonad ekonomisk rationalism, utifrån tekniskt
ingenjörsmässiga utgångspunkter, parad med en strävan efter en-
hetlighet. Den centrala överblicken betonas ofta.

Något tillspetsat kan man säga att VOV var och förblev det cent-
rala ämbetsverket även efter förstatligandet 1944. Detta var nu
inte bara en svaghet, enhetlighet över landet befrämjades och
den centrala överblicken förbättrades förvisso. En jämförelse-
vis mycket avancerad planering utvecklades osv. Problemet var
att efterkrigstidens samhällsutveckling gick alltmer på tvärs
mot dennna inriktning och mot Slutet av 1960-talet började svå-
righeterna märkas på allvar och få konsekvenser för handlägg-
ningen. Problemen var flera:

l. Verket dåligt förankrat

Det centralistiska verket var dåligt förankrat. VoV var utmärkt
väl skickat att bygga ingenjörsmässigt och ekonomiskt bra vägar,
men samhällsekonomiska prioriteringar fanns ingen kompetens för.
Redan under slutet av 1950-talet hade dessa problem diskuterats.
1957 års vägplan förordar ett närmare samarbete med grupper utom
verket vilket resulterar i att den s.k. samrbetsdelegationen in-
rättas, I denna ingick representanter för byggnadsstyrelsen,
skOgsbruket, jordbruket, det övriga näringslivetim, fl. intres-
sen.

1965 års väg- och vattenbyggnadsstyrelseutredning diskuterar ut-
förligt samarbetsproblemen och föreslår att verksamheten organi-
seras i en form som underlättar detta. Därför föreslås att en
ansvarig lekmannastyrelse inrättas. Utredningen vill... under-
stryka betydelsen av att det framtida VV-verket genom en lek-
mannastyrelse får nära kontakter med ledande representanter för
övrig allmän förvaltning och enskilt näringsliv." Men det sam-
hällsekonomiska synsätt som alltmer efterlystes hade svårighe-
ter att slå igenom inom VoV, med dess, som utredningen skriver,
ursprungligen för förvaltande uppgifter avvägda ämbetsverkstra-

dition. (Som VV:s egen organisationsutredning på 1970-talet
konstaterar var den ojämna vägstandarden, vägarsom.trafikerades
av mellan 200 - 1000 fordon/dygn hade eftersatts, i stor ut-
sträckning ett resultat av att det saknats kravställare, dvs
kravställare hade funnits men kanaler saknats.)

2. Ny typ av planering

Det andra stora problemkomplexet utgjorde frågan om planeringen,
närmare bestämt den fysiska planering som brukar kallas samhälls-
planering.
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Problemet var nu inte bara att samhällsplanering/fysisk plane-
ring utvecklades snabbt på den regionala nivån och komplicerade
handläggningen av vägfrågor i allmänhet från slutet av 1960-ta-
let. Kruxet var att VV/VF s planering inte var kompatibel med
den som utvecklades inom övriga områden, vare sig tidsmässigt
eller vad gällde utgångSpunkter.

Som Vägverkets organisationsutredning formulerar saken 1974:
Vägverkets planeringssystem.och planeringsarbete har en något

annan karaktär än detplaneringsarbete som är under utveckling
under samhällSplaneringsområdet. Vägverket var tidigare relativt
ensamt om.att ha ett välutvecklat långsiktigt planeringssystem,
Detta har fått till följd att vägplaneringen i många avseenden
varit starkt styrande för övrig planering på lokal och regional
nivå. I och med att nivåplaneringen - både kommunalt genom star-
kare kommuner och regionalt genom nya planeringssystem - håller
på att stärkas ställs krav på vägplaneringen att ingå som en del
i den totala samhällsplaneringen snarare än att styra den övriga
planeringen ... ( Blå boken" s. 36)

Mot bakgrund av dessa nya krav påintegration och anpassning
till övrig samhällsplanering och samhälleliga värderingar, före-
slås i nämnda utredning ett nytt tänkande. Man vill förstärka
generalisttänkandet snarare än specialisttänkandet. (aa s. 95)

För att uppnå detta föreslås förbättrat samarbete på det regio-
nala planet i olika avseenden, bredare kompetensprofil osv.
Att detta gick på tvärs mot, som man skriver i en pm 1975, den
bärande idén i 1944 års organisationsförslag" noteras men för-
svaras. lntensifierade och formaliserade samråd mellan regiona-
la chefer föreslås osv. (se fig.1 )

Jämstarka intressen - tendens till blockering

Fram till slutet av 1960-talet var VF:s ställning stark. Man ha-
de inte bara pengarna utan var i praktiken ensam om kompeten-
sen. VFzs position var så stark att kommunernas egen planering,
om de överhuvud taget hade någon, kunde förskjutas i åratal i
väntan på VFzs avgöranden. Jag har studerat detta i C-län och
förvånats över den drastiska förändring som.inträder i början
av 1970-talet. Nu skaffar de större kommunerna egen kompetens.
Den fysiska planeringen utvecklas snabbt och VF tvingas till nya
hänsynstaganden, vilket ytterligare accentueras av de miljö-
intressen som.formuleras och snabbt institutionaliseras. Som VV-
utredningen 1974 skriver: kommunernas vidgade planeringsuppgif-
ter pekar relativt tydligt åt ett håll, nämligen att en ökad in-
tegrering eller koordinering av de olika samhällssektorernas pla-
nering eftersträvas samtidigt som viljan till ett ökat politiskt
inflytande på besluten på olika nivåer gör sig alltmer gällande.
( Blå boken s. 3)

Medan således VF tidigare ritade och byggde vägar åt tacksamma
kommuner har dessa numera egna ritare och egna planer att ta
hänsyn till. Dessutom som bekant ofta synpunkter av annat slag,
vilket kräver sina samråd och omgångar. Detta gäller i viss mån
också länsnivån. Sammantaget har detta lett till en tyngdpunkts-
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förskjutning på det regionala planet till VF:s nackdel och fram-
tvingat samråd och underhandskontakter i en häpnadsväckande ut-
sträckning.

Man kan för att anknyta till inledningen säga att VF:s tyngdpunkt
samtidigt åter förskjutits mot regional integration. Men det
finns viktiga skillnader jämfört med förr. Medan 1920- och 1930-
talens regionala handläggningsrutiner kännetecknades av länssty-
relsens/landshövdingens intima relationer med vägnämnd (ofta var
han själv dess ordförande), kommuner och regionens näringsliv,
hade på 1970-talet denna nya samhällsanknytning utvecklats genom
institutionaliserade intressen/myndigheter. Medan tidigare lands-
hövding/vägstyrelseordföranden haft de olika vägintressenternas
önskemål och synpunkter "mellan fingrarna , icke institutionali-
serat och huvudsakligen icke formaliserat, representeras nu dessa
intressen av var sin myndighet med egen formell och reell kompe-
tens.

Beslutsprocessen förändras

I början av 1970-talet blir det svårare att komma till beslut.
På det regionala planet finns nu en handfull myndigheter som allt
oftare balanserar varann. Tidigare kunde VF inarbeta synpunkter
från olika håll i sina förslag och därmed utifrån en självklar
auktoritet realisera dem. Nu krävs istället enighet. För att kom-
ma runt risken för blockeringar har också handläggningens avgö-
rande element, beslutsfattandet, förändrats.

Det har alltid fUnnits en viss skillnad mellan den formella för-
fattningsfästa beslutsgången med markägarsammanträde, utställning
och fastställelse å ena sidan och praxis å den andra. Med modern
projektering och den nya myndighetsuppsättningen fattas i prakti-
ken de avgörande besluten under hand innan den formella besluts-
gången tagit sin början.

Faktum är således att det under de senaste 10 - 15 åren utveck-
lats, vid sidan av den formellt fastlagda beslutsgången en infor-
mell, men överordnad, där besluten i praktiken fattas. För att
komma förbi problemet med den nya, i vissa avseenden jämstarka
myndighetsuppsättningen pratar en handfull tunga representanter
ihop sig, VF, ett par på länsnivå, ett par på kommunnivå, lands-
antikvarien och sedan "är detklart .

Ny beslutskultur

Dessa förhållanden inom regional väghandläggning och för övrigt
regional förvaltning överhuvud taget, har efter hand utvecklat
en ny beslutskultur . Den traditionella utgångspunkten för väg-
verk och vägingenjörer har varit, och är fortfarande, att bygga
tekniskt och ekonomiskt optimala vägar. Men idag ser vi en ten-
dens till förändring härvidlag. Allt oftare blir, beroende på den
nya beslutssituationen, utgångspunkten istället att bygga möjliga
vägar. Detta att komma till beslut" överflyglar allt oftare mal:
sättningen att komma till ett fackmannamässigt rationellt beslut.

Ny kompetens
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Detta leder i sin tur till - och har redan lett till - att ny
kompetens premieras. Som ett resultat av integrationen regionalt,
nödvändigheten att ständigt samråda, förankra och knyta ihop
verksamheten med representanter för andra samhällsorgan har sam-
hällsadministratören/samordnaren blivit allt viktigare. Ingen-
jörsmässig professionalitet är fortfarande hög och viktig men ut-
vecklingen också inom vägsektorn missgynnar traditionell ingen-
jörskompetens till förmån för nya planifikatörer .

Således och sammanfattningsvis:

 

Regional integration, ökade samhällsplaneringsambitioner och
starkare kommuner har ställt VF inför nya problem, Integratio-
nen i sig men också risken för låsningar mellan berörda myndig-
heter har skapat behov av allt flera samråd och i praktiken
gjort den gamla formella beslutsprocessen omodern . En ny be-
slutskultur växer fram, Man bygger inte längre i första hand
ingenjörsmässigt optimala vägar utan möjliga vägar. Politiskt,
planmässigt och förhandlingsmässigt möjliga vägar. Det nya hand-
läggningsförfarandet premierar ny kompetens och den traditio-
nelle ingenjörens utgångspunkter viker i olika avseenden.

När det avslutningsvis gäller frågan om huruvuda detta innebär
en byråkratisering eller en demokratisering blir svaret förvisso
avhängigt hur man vill definiera begreppen. För min egen del
skulle jag vilja svara att det varken är det ena eller det andra.
Vi ser allt mindre av traditionell byråkrati med sin fasta
hierarki och formella reglering av handläggningen. Det är också
tveksamt om politiker och allmänhet fått större inflytande.
Visserligen har i vissa fall politiker och allmänhet interve-
nerat i handläggningsprocessen, men samtidigt blir plansitua-
tionen och projekteringsverksamheten alltmer komplicerad. Beslut
fattas allt tidigare, oftast under hand , innan planerna offent-
liggörs samtidigt som.den formella beslutsgången med sina samråd
blivit obsolet och framförallt fungerar som en fastställelse-
process.

Men att något avgörande har hänt, och hänt snabbt, därom råder
inget tvivel. Hur detta skall mötas och vad detta skall kallas
finns goda skäl att återkomma till.

Referenser:

Vägväsendet är sparsamt företrätt i den vetenskapliga littera-
turen. Ett par län har undersökts, men det gäller främst äldre
tid och de första decennierna av l900-talet.

För studium.av vägväsendets organisation och handläggningsför-
farande under l900-talet är man således hänvisad till, förutom
primärmaterial av olika slag, offentligt tryck och i viss mån
internt utredningsmaterial.

Ovan skissartade framställning av några tendenser inom svensk

väghandläggning utgör delresultat av undersökningar jag utfört
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inom ramen för det s.k. Byråkratiseringsprojektet" vid Histo-

riska instituticnen, Uppsala universitet. Dessa forskningsresul-

tat kommer att publiceras i min avhandling 1987.

Figur 1.

Hög grad av centralism - enhetlighet
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TRANSPORTER I RELATION TILL MILJÖ OCH*NATURRESURSER

Problemdiskussion och begreppsapparat

Peter Söderbaum

Under 1960-talet skedde ett visst tillvaknande när det
gäller miljöfrågor t ex med Rachel Carsons "Tyst vår"
(1962) och Ezra Mishans "The Costs of Economic Growth"
(1967). 70-ta1et kan beskrivas som en period då miljö- och
naturresursproblemen inventerades och tydligg'ordes för
alltfler människor. Man intresserade sig ocksa för be-
greppsapparat, teorier och för värderingsmässiga och ideo-
logiska förhållningssätt i relation till miljöproblemen.

En del miljö- och naturresursproblem har blivit föremål för
åtgärder och bringats under kontroll. Andra problem har
trots åtgärder snarast förvärrats över tiden, t ex försur-

ningsproblemet som hotar såväl sjöarsom skogar. Tidigare
existerande men då okända miljöproblem tillkommer i takt
med en förbättrad kunskap t ex om cancerframkallande effek-
ter. Slutligen gäller att nya verksamheter eller nya pro-
dukter, t ex kemikalier kan ställa till problem bl a genom
synergieffekter.

Vad 1980-talet kommmer att innebära vet vi ännu ej.
Debatten går vidare liksomforskning, utredningsverksamhet,
teknikutveckling som syftar till att mildra problemen.
Gamla och nya politiska partier profilerar sig i relation
till miljöfrågorna, Vilket kan bidra till att de ideolo-
giska skillnaderna framträder tydligare. Den traditionella
tillväxtideologin i BNP-termer kanske får stå tillbaka för
ett mer kvalitativt synsätt (Leipert m fl l983)och olika
varianter av "ekologiska" perspektiv.

Inom ramen för den senare infallsvinkeln har olika försök
gjorts att artikulera en "ekologisk grundsyn" eller "eko-
logiska imperativ". (Söderbaum 1982, 1985). Sådana ansatser
har förekommit även som ett led i det statliga utrednings-
arbetet i Sverige, nämligen Naturresurs- och miljökommit-
téns förslag till fem "etiska normer" (Jordbruksdeparte-
mentet 1983). Dessa normer återfinns för övrigt i pr0posi-
tionen till ny naturresurslag.

 

* Bidrag till VTIs transportforskningsdagar i Linköping
8-9 januari 1986
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Andra ledord i den internationella debatten om alternativa
vägar för samhällsutvecklingen är "eco-development" i bety-
delsen ekologisk utveckling (Sachs 1976, 1984) och "ekolo-
gisering". Det sistnämnda uttrycket förekommer såväl i den
väst* som östeurOpeiska debatten ( t ex Ursul red. 1983)
och då i sammanhang av typen ekologisering av ekonomin, av
jordbruket, industrin, vetenskapen.

Syftet med föreliggande uppsats kan formuleras just i dessa
termer: Vad skulle en "ekologisering av transportväsendet"
innebära? I vilka avseenden bör befintliga transportsystem
förändras för att bli (mer) förenliga med en ekologisk
grundsyn?

Miljö- och naturresursproblemens karaktär

Flertalet naturresurs- och miljöproblem har med naturin-
grepp, "uttömning" av naturresurser ( eller försämrad till-
gänglighet) och föroreningar att göra. Problemen uppmärk-
sammas bl a för att de på kort eller lång sikt påverkar
människornas livsförutsättningar och hälsa. Transportsek-
torn bidrar till naturresurs- och miljöproblem av alla de
nämnda slagen. Naturingrepp sker t ex vid byggande av vägar
och flygplatser. Ett aktuellt vägprojekt är E18 mellan
Enköping och Bålsta, 23 km i ny sträckning. Olika typer av
konkurrerande markanvändning trängs undan, större ingrepp i
bergsformationer sker vid Ekolsund, ekosystem påverkas, t
ex genom nya hinder för djurlivet (viltstängsel etc) i
omradet.

Transportsektorn bidrar också på ett icke obetydligt sätt
till uttömning av naturresurser, t ex olja, vilka för prak-
tiska ändamål måste betecknas som icke förnybara. Vidare
sker förorening eller kontaminering av mark, vatten och
luft bl a genom bilanaser. Det handlar dels om luftens
kvalitet t ex i tätorter dels om bidrag till luftförore-
ningar i atmosfären, omvandlig av ämnen t ex kväveoxider
till salpetersyra och s k surt nedfall. Bilismen spelar
alltså en roll i den generella försurningSproblematiken.
Försurningen är givetvis primärt en ickeemonetär företeelse
men den för också med sig betydande monetära konsekvenser
(kostnader för kalkning, minskade intäkter vid virkespro-

duktion osv).

  

Följande karaktäristiska drag kan anges för miljö- och
naturresursproblemen (och för övrigt för åtskilliga andra
samhällsproblem).
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1. De är primärt icke-monetära samtidigt som de givetvis
har en monetär (= penningmässig) sida.

 

2. De utmärks ofta av risk eller osäkerhet, dvs ofull-
ständig kunskap beträffande dos-effektsamband avseende
ohälsa, effekter på ekosystem eller klimat, synergi-
effekter, effekter av nyare tekniska lösningar osv.

 

3. Problemen är tvärvetenskapliga, dvs kräver kompetens
inom flera kunskapsområden.

 

4. Problemen är sektorövergripande. Transportsektorn och
transportpolitiken är exempelvis i föreliggande sam-
manhang k0pplad till naturresurs- och miljöpolitik.
Transportsektorn konkurrerar med andra sektorer om
mark, t ex med skOgsbruk, jordbruk. Mer allmänt torde
kunna sägas att transportsektorns miljöproblem är
problem just för att de försämrar förutsättningarna
för bedrivande av andra verksamheter i samhället, t ex
kväveoxidernas, ozonbildningens etc större eller
mindre bidrag till skogsdöden.

 

5. Miljö- och naturresursproblemen handlar ofta om
svårvändbara eller irreversibla skeenden och effekter.
Möjligheterna att återgå till ett tidigare läge eller
något som liknar ett tidigare läge kan vara små eller
obefintliga. Exempel är bebyggelse på åkermark t ex
vägar och ingrepp i ekosystem som innefattar
utrotningshotade växter och djur.

  

6. Det handlar ofta om unika eller sällsynta resurser.
Ibland är resurserna unika/sällsynta i en objektiv
mening t ex utrotningshotade växter medan de i andra
fall av viss individ/intressent kan upplevas som unika
i subjektiv mening.

7. Miljö- och naturvårdsproblemen är slutligen i de
flesta fall föremål för starka värderingsmässiga eller
ideologiska konflikter.

  

Problemens karaktär säger något om vilken typ av begrepps-
apparat och metod som kan tänkas vara fruktbar.

Omprövning av ekonomibegreppet

Ekonomi betyder hushållning, närmare bestämt hushållning
med resurser. Naturresurser, humanresurser (människor) och
pengar utgör exempel på resurser. Så långt torde de flesta
vara tämligen överens.
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Skillnader i uppfattning kan uppstå när det gäller att
konkretisera ekonomibegreppets innebörd i en "ekonomisk
analys". Då tillgrips ofta långtgående förenklingar, t ex
enligt följande recept:

"Man bör sträva efter en gemensam måttstock. Den
naturliga mattstocken är pengar".

Detta synsätt bygger på föreställningen att naturresurser,
humanresurser, kunskaper m fl resurser eller effekttyper
kan hanteras genom prissättnig i monetära termer. Den
traditionella cost-benefitanalysen (kostnads-nyttoanalysen)
vid analys pa samhällsnivå går just ut på ett sådant
förfarande. För att kunna reducera den komplexa
verkligheten till något endimensionellt laborerar man med
föreställningar om "samhällsekonomiskt korrekta" priser och
en samhällsekonomiskt korrekt diskonteringsränta. Vid denna
monetära värdering används marknadspriser och ibland indi-
vidernas betalningsvillighet. Människor kan t ex uttrycka
sin betalningsvilja för att behålla ett hotat rekreations-
område eller ett naturområde som övervägs för annan använd-
ning, t ex transportändamål. Ju större frilufts- och miljö-
engagemang, desto större betalningsvilja, dvs "benefits"
för oförändrad markanvändning.

Det är just denna cost-benefitanalys som utgör Statens
vägverks metodideal även om man av praktiska eller andra
skäl förenklar analysen en del (jfr Söderbaum 1985a).

Under senare år har den monetärt centrerade cost-benefit-
analysen med sitt sätt att se på ekonomi och effektivitet
kommit att ifrågasättas alltmer. Även personer som skriver
internationellt erkända läroböcker om cost-benefitanalys
har markerat en tveksamhet (Mishan 1980, Pearce 1979,

Coddington m fl 1972). Ezra Mishan hävdar t ex att cost-
benefitanalysens möjligheter att utpeka det samhällseko-
nomiskt lönsamma eller optimala beror på om det finns en
samstämighet bland samhällsmedborgarna om de värderings-
regler vilka är utmärkande för CB-analyEEn. Om samstämmig-
het ej är förhanden kan metoden ej utnyttjas. Mishan till-
lägger att vissa områden t ex sådana som har med miljö och
naturresurser att göra uppenbart är föremål för ideologiska
motsättningar vilka gör föreställningen om samstämighet
orealistisk.

 

 

Även Coddington, Opschoor och Pearce diskuterar CB-analys i
relation till miljöfrågor och pekar på svårigheter med me-
toden. De menar dock att metoden för det mesta kan användas
i brist på bättre alternativ. I en artikel av Pearce 1979
görs dock en tydlig markering för kärnkraftsområdet och
valsituationer där konsekvenserna sträcker sig över hundra-
tals år. I sådana fall anser Pearce att metoden kan vara
direkt skadlig.
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För egen del är jag av uppfattningen att CB-analysen är
generellt tvivelaktig, dvs inte enbart i vissa speciella
situationer. Metoden exemplifierar en form av "monetär
reduktionism" som knappast ger någon tillfredsställande
bild av vad det innebär att välja ett visst alternativ
framför ett annat. Med monetär reduktionism avses benägen-
heten att i komplexa valsituationer eftersträva förenkling
genom "endimensionalisering". Problem som uppenbart är
flerdimensionella omvandlas eller reduceras till monetärt
endimensionella beräkningar.

Jag hävdar också att det på metodsidan finns alternativ
till CB-analysen som är mer fruktbara. Ett alternativt
ekonomibegrepp kan t ex formuleras enligt följande:

"Ekonomi är hushållning med resurser i ett holistiskt
perspektiv där icke-monetära och monetära skeenden
hålls isär och studeras vid sidan av varandra. Mone-
tära effekter avseende olika parter bör studeras som
en del i analysen men det är ofruktbart att försöka
samla alla slags effekter (t ex sociala, ekologiska) i
penningmässiga termer".

Det monetärt centrerade resurstänkandet ersätts sålunda av
ett flerdimensionellt ekonomi- och resursbegrepp. Även inom
ramen för en sådan syn på ekonomi är monetära och marknads-
mässiga skeenden viktiga. Men den monetära centreringen har
övergivits. Detta gäller t ex synen på värde och värdering.
Medan man inom konventionell CBA tenderar att likställa
Värdering och värde med monetär värdering respektive mone-
tära värden så innebär det alternativa ekonomibegreppet en
öppning för värdering och värden i icke-monetära dimen-
sioner. Distinktioner mellan bra och dåligt och grader av
godhet respektive dålighet kan ske i alla slags dimen-
sioner. Hushållning handlar om att välja mellan alternativa
utvecklingsvägar. Handlingsalternativens konsekvenser kan
relateras såväl till icke-monetära som monetära mål och
hushållningsprinciper. Enligt detta synsätt är de hushåll-
ningsideal som nedan benämns "ekologisk grundsyn" inte
mindre "ekonomiska" än andra hushållningSprinciper.

Det flerdimensionella ekonomibegreppet pekar i riktning mot
andra metoder än CBA vid utformning av beslutsunderlag.
Medan CBA innebär en långtgående strävan mot aggregering,
dvs summering av

0 effekter av olika slag
o effekter avseende olika påverkade individer eller

parter

o effekter avseende olika tidsskeden
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så innebär de alternativa metoderna disaggregering i samma
tre avseenden. Det gäller att hålla isär effekter av olika
slag, effekter avseende olika individgrupper/parter och
effekter avseende olika tidsskeden. Som exempel på en sådan
disaggregerad metod kan positionsanalysen nämnas (se t ex
Söderbaum 1986).

Ekologisk grundsyn som hushållningsprincip

I vad mån är transportväsendet förenligt med en ekologisk
grundsyn? För att kunna diskutera den frågan behövs en
precisering av begreppet "ekologisk grundsyn".

Naturresurs- och miljökommittén behandlade denna fråga dels
i en bakgrundsrapport (Emmelin 1982) dels i huvudbetänkan-
det. (SOU 1983:56). I den senare skriften anges fem etiska
normer som enligt kommittén "bör utgöra grund för en svensk
hushållning med naturresurser". Dessa är

1. Männniskan måste utnyttja naturen; men när hon väl

tagit den i bruk bör hon fortsätta att bruka den på
ett sådant sätt att ekosystemens produktionsförmåga
bibehålls.

2. Oumbärliga ekologiska processer och livsviktiga system
skall vidmakthållas.

3. Genetisk variation skall bevaras.

4. Användningen av icke-förnybara naturresurser skall
vara inriktad på uthållighet.

5. Människan skall skyddas mot skadliga miljöbetingelser,
särskilt mot sådana som kan ge avsevärt försämrad
livskvalitet eller ärftliga skador på släktet.

För var och en av dessa normer finns ett förklarande av-
snitt. Den första normen handlar om krav på uthålliga pro-
duktionssystem när människan tagit naturen i anspråk, t ex
för jord- och sk0gsbruk. Enligt den andra betonas ekolo-
giska processer i ett vidare sammanhang. De olika alst-
rings-, renings- och reproduktionsfunktionerna i naturen
bör ej störas. Norm nummer tre handlar om bevarande av
artrikedom och genetiskt kapital medan den fjärde normen
handlar om icke-förnybara naturresurser. Slutligen behand-
las sambandet mellan naturresurser/miljö å ena sidan och
människans hälsa å den andra. Ett holistiskt hälsobegrepp
innefattande psykiska, sociala och fysiska aspekter avses
härvid. Såväl "livskvalitet" som "ärftliga skador på
släktet" skall beaktas.
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Nämnda etiska normer utgör, som jag ser det, ett värdefullt
försök till artikulering av en ekologisk grundsyn. Eftersom
dessa diskussioner om ekologisering av samhället alltjämt
befinner sig i ett inledningsskede tillåter jag mig att
även redovisa ett eget försök till ekologiska imperativ.

För att tydligare anknyta till det tidigare redovisade
flerdimensionella ekonomibegreppet relateras de ekologiska
imperativen till valsituationer för samhälleliga organ,
företag och enskilda människor. Sådana valsituationer kan
gälla utformning av transportsystem i enskilda regioner,
företagens satsningar på nya produkter t ex bilmodeller och
den enskildes val av transportmedel. Samma normer kan
självfallet användas inom andra sektorer än transportsek-
torn eller på en sektorövergripande nivå.

Vad man bör göra med det genetiska kapitalet, icke-förny-
bara naturresurser eller människans hälsoskydd är alltjämt
intressant men dessa mer specifika normer ses här som

följdsatser till mer generellt formulerade normer. På en
generell nivå handlar det om framtida livsförutsättningar
för människor eller om man så vill den framtida resurs-
basen. Denna resursbas är såväl icke-monetär som monetär
till sin karaktär men inriktningen på långsiktiga perspek-
tiv gör att särskilt den icke-monetära delen blir central.
Det handlar om naturresurser i vid mening mark, vatten,

luft, inklusive klimat, ekosystem och humanresurser.

Mot bakgrund härav kan de ekologiska normerna formuleras
enligt följande:

1. Undvik handlingsalternativ som medför degradering av
livsförutsättningar och resursbas i ett kort- och
långsiktigt perspektiv inom den region som planeringen
primärt avser.

2. Undvik handlingsalternativ som innebär att degradering
av livsförutsättningar och resursbas övervältras på
andra regioner i ett kort- och långsiktigt perspektiv.

3. Välj en försiktighetsfilosofi i situationer med risk
och osäkerhet, dvs när kunskapen om möjliga bestående
negativa effekter på livsförutsättningar och resursbas
är ofullständig.

4. Välj om möjligt handlingsalternativ som förväntas ha
en positiv effekt på den framtida resursbasen. Om inga
sådana positiva eller neutrala handlingsalternativ
föreligger efter bortsorteringen enligt 1, 2 och 3
ovan initieras sökverksamhet med syfte att få fram nya
alternativ, t ex genom teknisk forskning och utveck-
ling, övervägande av nya livsstilar på individnivå etc.
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Dessa riktlinjer för val mellan handlingsalternativ utgör
en uppsättning hushållningsprinciper i samma mening som
monetära räntabilitetsberäkningar utgör hushållningsprin-
ciper. Man kan välja att följa principerna eller bryta mot
dem på ett mer eller mindre grovt sätt.

Etik och moral handlar om vad somär acceptabelt, represen-
terar övertramp osv i relationer mellan människor. Resurs-
basen kan påverkas såväl kortsiktigt som långsiktigt vid
val av visst handlingsalternativ varför såväl etiken mellan
vid planeringstillfället levande människor som i relation
till framtida generationer beaktas.

Som framgår av Tabell 1 kan de åtgärder som vidtas påverka
livsförutsättningar och resursbas i närområdet eller långt
bort från den plats där åtgärden vidtas. Åtgärderna kan
vidare påverka resursbasen på kort och/eller lång sikt. De
etiska imperativen innebär inte enbart att livsförutsätt-
ningar inom närområdet på kort sikt (jfr ruta 1) beaktas
utan även att övervältring av problemen på andra regioner
och framtida generationer ej är tillåten (jfr ruta 2, 3,
4). Utspädning och långväga transport av föroreningar genom
höga skorstenar utgör alltså ej någon lösning på miljöprob-
lemen enligt detta sätt att se.

   

Effekternas Effekternas tidsdimension

rumsdimension Kort sikt Lång sikt

Närområdet l 2

Andra områden och
regioner 3 4

 

Tabell 1. Effekter på livsförutsättningar och resursbas kan
beskrivas dels med avseende på rumslig dels med
avseende på tidsmässig utbredning.

Ambitionen att undvika bestående negativa effekter på
framtida generationer innebär t ex att nya naturingrepp i
princip skall undvikas, att verksamheter som leder till
ackumulering av gifter i näringskedjor eller i människans
organ i princip bör avbrytas. Ju mer svårvändbara eller
irreversibla processerna är desto större anledning har man
att tänka igenom vad som görs. Positionstänkandet enligt
den tidigare nämnda positionsanalysen tar sikte på att
lyfta fram sådana möjligheter att återgå till något som
liknar ett tidigare läge och generellt effekter på den
framtida valfriheten vid val av respektive förstastegs-
alternativ.
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Rekommendationen att välja en försiktighetsfilosofi i
situationer med risk och osäkerhet innebär ett avstånds-
tagande från benägenheten att "blunda och köra" ända fram
till den tidpunkt då det slutligt är fastställt att ett
ämne är cancerframkallande eller att förlita sig på en
oändlig teknikoptimism med innebörden att alla eventuella
framtida problem kan klaras med ny teknik. De ekologiska
imperativ eller uppmaningar som här har formulerats utgör
ett slags ideal för människor i olika roller. De säger
något om det goda (eller godtagbara) beteendet, företaget
eller samhället. På kort sikt kan det för flera samhälls-
sektorer vara svårt att uppnå de ekologiska idealen. Men
idealen är ändå värdefulla som ett slags målangivelse för
ett framtida mer önskvärt samhälle.

Konsekvenserna av att helt negligera ekologiska handlings-
regler eller hushållningSprinciper torde vara uppenbara för
alltfler människor. Många processers irreversibla karaktär
gör vidare att anpassningen till ett ekologiskt jordbruk,
ett ekologiskt transportväsende osv ej kan ske hur långsamt
som helst. Det gäller därför att i varje tidsskede redovisa
tydliga förskjutningar åt rätt håll, t ex inom transport-
väsendet. Användningen av fossila bränslen och andra icke-
förnybara naturresurser bör successivt nedbringas och er-
sättas med förnybara resurser. Utsläppen av föroreningar av
olika slag per period bör successivt nedbringas med sikte
på att åstadkomma en positiv utveckling i positions-, dvs
tillståndstermer. Mycket stor återhållsamhet bör iakttagas
när det gäller naturingrepp, t ex vid vägbyggen.

Vilken betydelse de ekologiska handlingsreglerna skall
tillmätas är ytterst en fråga för de enskilda samhällsmed-
borgarna i deras olika roller. Människan är t ex en poli-
tisk varelse och vi har våra politiker som bl a påverkar
takten i och utformningen av den nödvändiga ekologiska
anpassningen. För politikerna handlar det om att se de
ekologiska ambitionerna i relation till andra ideologiska
element i samhällets utvecklingsprocess.

Som forskare kan man bidra med att försöka artikulera en
annorlunda syn på ekonomi, samhällsutveckling, besluts-
underla m m vilken förhoppningsvis gör det lättare att
uppnå mal som uttryckts i ekologiska termer. Genom att
ställa olika ideologier för ekonomisk utveckling (i vid
mening) mot varandra t ex renodlad BNP-tillväxt kontra
ekologisk grundsyn ökar valmöjligheterna för politiker och
andra samhällsmedborgare. Traditionella ideal för ekonomisk
utveckling, t ex vinstmaximering i företag kombinerad med
BNP-tillväxt på nationell nivå, är för övrigt inte mindre
ideologiska eller politiska än ekologisk grundsyn.
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Statliga utredningar inom det transportpolitiska området

I sin uppsats "Miljövård och naturresurshållning i trafik-

politiken" har Karl-Ivar Kumm (1982) på ett utmärkt sätt
analyserat utredningar och propositioner inom transport-
politiken mellan 1950 och 1979. En tes som därvid framförs
är att miljö och naturresursfrågorna kommit att uppmärk-
sammas alltmer för varje årtionde. Trafikens bullereffekter
uppmärksammades tidigt. En flygbullerutredning tillsattes
redan 1956 (jfr SOU 1961:25) och en utredning om vägtrafik-
buller 1969 (jfr SOU 1974:60). Bilarnas avgaser uppmärk-
sammades tidigt med successivt sänkta värden för högsta
blyhalt. Det allmänna intresset för energihushållning under
1970-talet gällde också transportsektorn. Problemet med
skrotbilar i naturen har man till stor del kommit till
rätta med. När det gäller markhushållning och naturvård har
t ex den fysiska rikSplaneringen lämnat vissa spår efter
819:

"Det är angeläget att vägdragningar sker på ett sätt
som medför minsta möjliga ianspråktagande av god jord-
bruks- och skogsmark eller mark av särskilt intresse
för naturvården, friluftslivet eller kulturminnesvår-
den" (Pr0p l978/79:213, bilaga 2, sid 23-24)

Konflikten mellan transportintressen och viltvård har
uppmärksammats men då nästan uteslutande setts som en
trafiksäkerhetsfråga (snarare än en fråga om ingrepp i
ekosystem) (jfr SOU 1980:29)

Kumms slutsatser är av särskilt intresse och vittnar om

förståelse för nödvändi heten att redovisa resultat även i

positions- eller tillstandstermer.

0 "Det har i allmänhet tagit betydande tid från det att
ett problem uppmärksammats och utredningar föreslagit
lösningar till det att väsentliga förbättringar upp-
nåtts."

o "Hittills vidtagna åtgärder har minskat trafikens
nackdelar per fordonskilometer. Det ökade trafikar-
betet har dock gjort att åtgärderna i allmänhet bara
kunnat förhindra en fortsatt ökning av transportsek-
torns totala miljöstörningar och naturresursförbruk-
ning."

o "I vissa fall har de ackumulerade skadorna fortsatt

att öka trots att de årligen tillkommande utsläppen
etc minskats." (s 51)
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Några större förändringar till det bättre har knappast
skett sedan Kumm skrev sin rapport. Det mest positiva är
väl bilanaskommitténs betänkande "Bilar och renare luft"
(SOU 1983:27). I nämnda betänkande konstateras bl a "att
biltrafiken är av dominerade betydelse när det gäller ut-
släpp av bl a koloxid, bly och kväveoxider. Även när det
gäller utsläpp av olika typer av kolväten har biltrafiken
storobetydelse." (s 25). Vidare noteras att "bilanaser
bestar av tusentalet olika kemiska föreningar av vilka ett
flertal är eller kan väntas vara skadliga för människans
hälsa." (5 28) Dessa bilavgaser påverkar människan på ett
såväl direkt som indirekt sätt: "Även växtlighet, bl a
grödor och sjösystem i närheten av trafiksystem förorenas,
vilket innebär att människor även utsätts för bilanasföro-
reningar genom födan" (s 33).

För egen del ser jag det som bedrövligt att vi i Sverige
först nu är beredda att införa katalytisk avgasrening.
Detta borde ha skett för 10 år sedan. En onödigt stor
förorening av mark, luft, vatten och biologiskt liv har
skett under dessa år och effekterna är delvis svårvändbara
eller irreversibla.

Men själva betänkandet "Bilar och renare luft" markeras
ändå för mig ett steg åt rätt håll. Man inriktar energin på
att beskriva miljöeffekter och andra fysiska skeenden
istället för att satsa all kraft på att beräkna "samhälls-
ekonomiska marginalkostnader för vägtrafik i öre per for-
donskm". Detta för mig till en andra tes som dock snarare
är min egen än Karl-Ivar Kumms. Jag tror att den neoklass-
iska nationalekonomins begreppsapparat snarast fördröjt se-
endet i relation till miljö- och naturresursfrågorna inom
trafikpolitiken. Denna tes illustreras utmärkt av betänkan-
det "Trafikpolitikkostnadsansvar och avgifter"(SOU 1978:31).
Frågan om kostnadsansvar saknar ingalunda relevans för de
rimlighetsbedömningar som är aktuella ur miljösynpunkt och
i andra avseenden men ett monetärt reduktionistiskt ekono-
mibegrepp framstår som minst sagt tvivelaktigt för trafik-
politiken. Det idésystem som laborerar med samhällsekono-
misk optimalitet som något allmängiltigt och värdeneutralt
bör överges.

Om man önskar använda miljöanifter för att styra trafikut-
vecklingen bör man främst beakta önskade effekter av styr-
ningen vid olika avgiftsnivåer och pröva sig fram istället
för att efterlysa forskning om "samhällsekonomiskt korrek-
ta" anifter.

Energiskatter på bensin är väl ett exempel på att miljö-
effekter har beaktats i trafikpolitiken men något påtagligt
närmande till ett ekologiserat transportväsende kan man
knappast tala om hittills. Särskilt saknas kraftfulla
åtgärder i relation till bilismen och vägtrafiken.
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Detta leder till en tredje tes. Också socialpsykologiska
och maktmässiga förhållanden måste beaktas om man önskar
förstå vad som skett och inte skett med transportpolitik
och transportsystem under efterkrigstiden. Det finns en
faktisk eller potentiell bilist i var och en av oss vilket
påverkar våra attityder och vårt beteende. Stora grupper av
bilister samverkar i starka intresseorganisationer och vi
har två mycket stora bilföretag här i landet.

Men bilister är människor och ekologi och överlevnad torde
på sikt framstå som allt viktigare även för denna kategori
av människor.

Transportväsendet i relation till ekologisk grundsyn. En
preliminär bedömning

 

Åtskilligt återstår när det gäller att redovisa en helhets-
bild av transportväsendet i relation till människors hälsa,
miljö och naturresurser. Nedanstående observationer och
bedömningar bör därför ses som ofullständiga och prelimi-
nära. Diskussionen inriktas på fem delområden:

o transportväsendet i relation till övriga
samhällssektorer
avvägningen mellan olika transportslag
rörliga komponenter i transportsystem
fasta komponenter i transportsystem

planeringssystem och beslutsunderlagO
O
O
O

Transportväsende i relation till övriga samhällssektorer.
Transporter kan givetvis vara nyttiga i sig t ex i samband
med turistresor men till stor del torde transporter motive-
ras av att de är instrumentella i relation till andra mål
och verksamheter i samhället. Människor förflyttar sig till
och från arbetet, för att göra affärer, delta i konferenser
etc. Mer eller mindre bearbetade eller "förädlade" varor
transporteras mellan producent och avnämare.

I den mån transporterna innebär naturingrepp, föroreningar
etc är det naturligtvis intressant att fråga sig om man kan
"bygga bort" transportbehov i kommunal översiktlig plane-
ring, fysisk riksplanering och liknande. Olika rumsliga
mönster för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i en
kommun ger naturligtvis olika transportmönster och olika
sammantagna miljö- och naturresurseffekter.
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I ett regionalt ?ch internationellt perspektiv kan man på
liknande sätt fraga sig vad som är rimligt i fråga om
transporter. Utrikeshandeln torde till stor del styras och
rättfärdigas med monetära kriterier medan sociala, energi-
mässiga och miljömässiga aspekter spelar en underordnad
roll. Idealiseringen av internationell handel, (via teorier
om komparativa fördelar m m) har sin motpol i en själv-
tillitsideologi som främst diskuterats i samband med u-län-
der. Kanske finns det ett "lagom" när det gäller interna-
tionalisering på varuområdet som medför ett reducerat
transportarbete i förhållande till dagens situation. Eller
skall vi fortsätta att betrakta åtgång av icke förnybara
fasta bränslen och bidrag till föroreningar som något
oviktigt.

Min bedömning är den att de här antydda frågorna varit
föremål för en mycket begränsad uppmärksamhet i statliga
utredningar och forskning. Ansatser finns dock t ex den
senare delen av Kumms tidigare nämnda arbete (1982). Kumm
studerar samband mellan en valsituation avseende utbyggnad
av bostads- och industriområden i Varberg och valsitua-
tionen avseende sträckning och teknisk utformning av E6 i
samma del av Halland.

Avvägningar mellan olika transportslag. En likartad
bedömning förefaller vara på sin plats när det gäller
avvägning mellan olika transportslag. Ur miljö- och
naturresurss npunkt vore det angeläget att välja mellan
satsningar pa vä och järnväg när det gäller marktrans-
porter. Dubbelsparig järnväg Göteborg-Hälsingborg-Malmö
skulle kunna ses som ett alternativ till omfattande inves-
teringar på vägsidan av typ "Scandinavian Link". En mot-
svarande situation finnes när det gäller större satsningar
längs E18 t ex mellan Enköping och Bålsta (23 km i ny
sträckning a 250 Mkr). Vad skulle vinnas ur miljö- och
naturresurssynpunkt om person- och varutransporter

systematiskt styrdes över från väg till järnväg eller
sjötransport. (Bör man t ex damma av den gamla idén att
bygga ut kapaciteten för Göta kanal bl a med hänsyn till
miljöproblematiken?) Bilar och långtradare kommer alltid
att ha en roll men vad är "lagom"? Svaret är uppenbart en
fråga om värderingar och politiska bedömningar?

Rörliga komponenter i transportsystem. Biltillverkningen är
en viktig del av transportsektorn. Utformningen av bilarna
t ex storlek och vikt påverkar energiåtgång per km och där-
till kopplade föroreningar i miljön. Ett flagrant exempel
på bristande medvetenhet om miljöproblemen hos bilköpare
och biltillverkare är användningen av s k Metallic-lacker
som ger större utsläpp av lösningsmedel än andra lacker.
Denna fråga är aktuell både när det gäller Volvos Tors-
landafabrik och i samband med koncessionsansökan för den
planerade personvagnsfabriken i Uddevalla. Volvo konkurrerar
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idag om tätplatserna bland Sveriges företag när det gäller
negativa miljö- och naturresurseffekter. Den tidigare
nämnda Scandinavian Link är som bekant en idé som förts
fram av Pehr G. Gyllenhammar m fl personer i Volvos ledning.

Fasta komponenter i transportsystem. Med fasta komponenter
menas i detta sammanhang vägar, järnvägslinjer, hamnanlägg-
ningar för flyg och battrafik. Aven här brister det åtskil-
ligt i miljö- och naturresurshänsyn enligt mina bedömning-
ar. Vägverketsoprojekt att bygga E18 i ny sträckning mellan
Enköping och Balsta utgör ett exempel och SJs projekt med
dubbelspårig järnväg i ny sträckning Flemmingsberg-Järna
ett annat. Vare sig i det ena eller andra fallet har några
miljökonsekvensbeskrivningar utförts. Vägverket arbetar med
sitt vanliga monetärt reduktionistiska planeringssystem och
SJ lär direkt vid förfrågan från representanter för natur-
vårds- och friluftsintressen ha markerat ett ointresse för
miljöeffektbeskrivningar. Detta kan tolkas som så att man
inte vill veta vad man gör i miljö- och naturresurshänseen-
de.
Planeringssystem och beslutsunderlag SJs ointresse för
miljöeffektbeskrivningar har redan påtalats. Vägverket har
som bekant ett ambitiöst planeringssystem för angelägen-
hetsbedömning av väg- och gatubyggnadsprojekt, AVOG
(Vägverket 1981). Detta system är uppbyggt efter den
konventionella cost-benefitanalysens principer och bygger
sålunda på ett monetärt reduktionistiskt ekonomibegrepp.
Man åberopar samhällsekonomiskt korrekta värderingar som
grund för den monetära aggregering eller lönsamhetskalkyl
som genomförs. I andra sammanhang har jag beskrivit metoden
som en form av "kvittningsfilosofi" eller "mekaniserad
etik" (l985a, 1986). Metoden kan kritiseras dels ur demo-
kratisk dels ur teknisk synvinkel. Felet i det senare
avseendet kan sammanfattas i att man försöker lösa fler-
dimensionella problem med en endimensionell teknik.

 

När det gäller hantering av miljöeffekter och naturre-
surseffekter uppfattar jag AVOG-systemet som en bedrövelse.
Om syftet är att så lättvindigt som möjligt köra över olika
friluftsintressen, naturvårdsintressen, hälsointressen och

miljövårdsintressen är AVOG givetvis ett utmärkt instru-
ment. Miljöeffekterna har som tidigare nämnts i många fall
en icke-reversibel karaktär. Att i sådana lägen tillgripa
en kvittningsfilosofi framstår som en aning magstarkt.
Flertalet miljöeffekter hamnar dock vid sidan om de mone-
tära lönsamhetsberäkningarna även i Vägverkets beslutsun-
derlag. I den mån de alls beskrivs sker detta på ett täm-
ligen torftigt sätt. Jämfört med amerikanska krav på miljö-
effektbeskrivningar, "Environmental Impact Statements",
framstår Vägverkets metodik som klart undermålig.
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Om manokan sätta pris på buller borde man också kunna sätta
pris pa bilanaser. Bilanasernas skador på människor och
ekosystem, inklusive försurning, hälsopåverkan, skogsskador
etc. torde idag trots osäkerhet i skattningar kunna beteck-
nas som betydande (se t ex Gunnarsson 1985). Detta borde
rimligen medföra att den monetära lönsamheten av vägtrafik-
satsningar reduceras jämfört med järnväg. Den typen av
funderingar har jag dock ej sett utvecklade av företrädare
för Vägverkets kalkylmetodik.

Spelregler, roller och ansvar

 

Bland nationalekonomer är det i dessa dagar vanligt att
generalisera om byråkrater, politiker, bönder osv. Varje
kategori anses vara "rent-seeking", dvs ute efter egois-
tiska intressen enligt den s k "public-choice"-teorin
(Olson 1965, 1982, Niscanen 1971, 1975). För egen del vill
jag begränsa relevanser av "public-choice"-teorin till
samma nationalekonomer som förfäktar densamma. Visst bör
tjänstemän och myndigheter granskas kritiskt och visst är
egoismen en viktig kraft hos alla människor, inklusive
Vägverkets tjänstemän. Men det finns också andra krafter av
en social karaktär.

Ett "aktörssynsätt" torde vara mer fruktbart (jfr Söderbaum
1984). Detta perspektiv bygger på en föreställning om
heterogenitet inom varje aktörskategori. I stället för att
säga att Vägverkets tjänstemänär likadana och dessutom
"ruttna" (vilket är innebörden av "public-choice"-teorin)

intresserar man sig för skillnader bland samma tjänstemän.
Ur en specifik värderingsmässig synvinkel är några bättre
än andra. För den som vill förändra samhället ligger möj-
ligheterna till stor del i att samspela med de tjänstemän,
politiker etc som har en likartad viljemässig inriktning.

En annan tes enligt samma aktörssynsätt är att förändringar
i samhället inte enbart initieras genom beslut i politiska
församlingar och myndigheter. Genom att modifiera beteenden
i olika roller kan människor sammantaget sätta igång för-
ändringsprocesser. I relation till transportsektorn kan den
enskilda människan uppträda i en rad olika roller t ex som
användare av transporttjänster, köpare av transportmedel,
medlem i intresseorganisationer som politisk varelse, före-
tagare, tjänsteman i myndighet etc. Den som känner ett
ansvar för miljö- och naturresursfrågorna kan alltså
försöka påverka utvecklingen längs flera olika vägar.

Låt oss t ex dröja vid företagarrollen. En företagares
samhällsansvar behöver ej nödvändigt innebära företagseko-
nomiska eftergifter. Volvos satsning på trafiksäkerhet och
trygghet gav företaget en "image" eller profil i USA som
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har varit lönsam. Idag tycks Volvo välja en motsatt stra-
tegi inom ett annat trygghetsområde, nämligen miljö- och
naturresursproblematiken. Utöver tidigare nämnda exempel
vill jag här peka på den fördröjningsstrid som företaget
utkämpat när det gäller katalytisk avgasrening. Enligt min
mening lever man inte upp till ett rimligt samhällsansvar.
Detta kan komma att bli dyrt för företaget även i en mone-
tär mening.

Lika viktigt är det att de stora bilistorganisationerna
"Motormännens Riksförbund" m fl betänker sitt ansvar i
relation till miljö- och naturresursproblemen. Kanske kan
trafiksäkerhetsinriktade bilistorganisationer integrera
miljömål i sitt arbete.

Debatten om samhällsansvar i olika sammanhang bör gå
vidare. Det är också angeläget att frågan om hela trans-
portsektorns miljö- och naturresurskonsekvenser utreds
liksom valmöjligheter inför framtiden. Om man därvid frigör
sig från den konventionella nationalekonomins begreppsappa-
rat och följer bilavgaskommitténs exempel torde utsikterna
till framgång bli större. En sådan utredning kan ligga till
grund för utformning av delvis förändrade Spelregler av typ
avgifter, statsbidrag m fl bestämmelser.

Men statliga utredningar är som sagt bara en väg att för-
ändra samhällen. Var och en av oss gör redan idag insatser
åt det ena eller andra hållet. Är det rimligt att bilföre-
tag, bilismens intresseorganisationer och myndigheter inom
transportområdet tar lätt på miljöproblematiken? Om svaret
är nej: vad kan göras för att på sikt ändra sådanaatti-
tyder?

Kanske var det inte en tillfällighet att den hittills enda
studien om transportpolitikens naturresurs- och miljöeffek-
ter aldrig blev publicerad. Benägenheten att "blunda och
köra" är stark. Många människor tittar på Metallic-glansen
istället för att fundera över vad som sker med hälsa och
miljö. Det är sådant som kallas selektiv perception.
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VÄDERTJÃNST FÖR VÄGHÅLLNING OCH TRAFIK

Claes Brundin Kjell Ericson
Förs te Stotsmeteorolog Statsmeteorolog
Sveriges meteorologisko och hydrologiska institut (SMHI)

l. BAKGRUND

Historiskt har dagens vädertjänst sitt ursprung i en ödesdiger
storm under Krimkriget. Den 14 november 1854 drabbades de
engelska och franska flottorna i Svarta Havet av ett oväder. Efter-
åt konstaterades att samma storm härjat i andra delar av Europa
dagarna innan. Man insåg att ovädret hade kunnat förutsägas.

I och med telegrafins intåg blev det nu också möjligt att snabbt
samla in observationer från ett stort område. Genom att analysera
kartor med inritade observationer lärde man sig hur olika väder-
system uppträdde.

På 1920-talet formulerade ett antal nordiska meteorologer en
"begreppsmodell" som används än idag. Modellen beskriver de
vandrande lågtrycken* med tillhörande fronter och nederbörd
(Bergen-skolans teorier).

Mycket arbete har genom åren lagts ner på att förstå och kunna
prognosera sådana vädersystem. ldag framställs prognoser upp till
fem dygn - resultatet av omfattande datorkörningar. Dessa prog-
noser bygger på observationer från hela jorden.

Observationerna består dels av manuella eller automatiska mät-
ningar vid marken eller på haven (på ca 7000 platser), dels av
ballongsonderingar* upp genom atmosfären (på ca 1 000 platser)
samt av mätningar från flygplan och satelliter.

Hela detta system av observationer har en utformning som går till-
baks till just Bergenskolan. Det vi kallar allmän vädertjänst i
Sverige är alltså utformat för att beskriva stora vädersystem av
typen vandrande lågtryck.

Dagens storskaliga numeriska modeller* som beskriver vädersyste-
mens rörelse lämpar sig inte för prognoser på kort tidskala och
för mindre områden. Idag tolkar meteorologen en storskalig prog-
noskarta med olika vädersystem till lokalt väder, ibland med
hjälp av statistik, ("I morgon enstaka snöbyar i Götaland").

'Inte heller observationssystemet är anpassat för att kartlägga och

analysera "lokalt" väder - medelavståndet mellan våra observatio-
ner i Sverige är ca 70 km.

*)Förklaras i avsnitt 6.
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Man kan likna det vid att var tredje timme, på var :sjunde mil mäta
trafikintensiteten på våra vägar för att sedan försöka förutsäga
var och när det blir trafikstockning.

Låt oss avslutningsvis konstatera att den del av dagens väder-
tjänst som kallas allmän ärtillfylles enligt vår riksdag. Väder-
tjänst förspeciella behov - t ex Vägverkets - ska SMHI tillhanda-
hålla på kommersiell basis.

2. DAGENS VÄDERTJÄNST FÖR VÄGHÅLLNING

Låt oss studera dagens vädertjänst för trafik och väghållning. Det
ställs allt större krav från samhället på att Vägverket och kommu-
ner ska hålla vägarna halkfria. En förutsättning för detta är
väderprognoser som är så exakta som möjligt - både i tid och rum.
Förutsäger t ex prognosen snöfall efter kl 18, kan vägmästare och
gatukontor beordra preventiv saltning, som då får en maximal
effekt. Säger prognosen klart väder och att vägyttemperaturen
inte kommer att understiga noll grader, kan man avstå från salt-
ning. Detta är ett par exempel 'på hur en prognos kan användas i
halkbekämpande syfte.

SMHI levererar idag prognoser till Vägverket under perioden
15/10 - 15/4, i de nordligaste länen 1/10 - 15/4. Vi gör prognoser
fyra gånger per dygn och prognoslängden varierar mellan 9-15
timmar. Tidpunkterna då prognoserna läses in på telefonsvarare
är kl 03, 09, 15 och 21 och de prognoselement de innehåller är:

- Molnighet

- Nederbörd (vilket slag, vid snöfall trolig mängd nysnö, tid-
punkt för början och slut)

- Temperatur (intervall)

- Vind

2. 1 Meteorologens hjälpmedel

 

Det underlag som meteorologen idag använder för att göra progno-
ser är numeriska prognoskartor, subjektiva och objektiva tolk-
ningar av dessa, aktuell information från observationsstationer,

satellitbilder och, i vissa fall, information från väderradar.

Numeriska prognoskartor tas fram var sjätte timme och oftast
beskriver de den storskaliga vädertuvecklingen bra. Studerar vi
en mindre skala, t ex vädret över delar av ett län, så måste
meteorologen bedöma den troliga utvecklingen utifrån sina prognos-
kartor. Små och ofta intensiva vädersystem kan många gånger inte
fångas av dagens numeriska prognosmodeller. Till detta finns flera
orsaker. I ett senare avsnitt diskuterar vi exempel på vilka meto-
der som kan användas i framtiden.
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Idag måste meteorologen försöka följa eller hitta vädersystem med
hjälp av observationer, satellitbilder och eventuell radarinforma-
tion. Han eller hon måste vara uppmärksam på förändringar i
väderläget. Arbetet består av att framställa prognoser och sedan
göra en noggrann uppföljning.

Om vi nu sammanfattar meteorologens hjälpmedel i dagens väder-
tjänst så ser vi:

- Numeriska prognoskartor som beskriver det storskaliga vädret
framåt i tiden.

- Kunskap och erfarenhet att tolka dessa kartor.

- Objektiva tolkningsmetoder*.

_ Observationer.

- Satellit och radar som "ser" även mera lokalt väder som har

betydelse för prognosernas utformning.

2.2 Krav inför framtiden

 

Som tidigare nämnts finns det svårigheter både i att kartlägga det
aktuella vädret på en lokal skala och att göra prognoser för det-
samma. Om ett lokalt men intensivt snöfall inte kan kartläggas, så
blir prognosen vilseledande. Hur ska man komma tillrätta med
detta? Hur ska meteorologens hjälpmedel kunna förbättras?

0 Bättre kartläggning av aktuellt väder - kortare avstånd mellan
observationsstationerna, flera observationer per dygn, ett
utbyggt nät av väderradar samt ett system för att tillvarata
all den information som vi kan få från vädersatelliter.

o Bättre modeller som kan beskriva lokala väderfenomen.

o Bättre möjligheter att speciellt bevaka t ex vägmästarens
problem och att delge honom viktig information på lämpligt sätt
och i rätt tid.

Redan idag pågår på försök vädertjänst för Vägverket enligt dessa
riktlinjer. Genom vägförvaltningarna i Södermanland och 'O'ster-

götland, provar SMHI och Vägverket bl a ny teknik för distribu-
tion (videotex) och nya prognosprodukter.

3. FRAMTIDENS VÄDERTJÄNST

Prognoser på upp till fem dygn, med den detaljrikedom som vi
känner från t ex TV, är ett globalt problem. Sverige deltar i
arbetet vid ett gemensamt europeiskt vädercentrum i England och
får därifrån basmaterial för femdygnsprognoserna. Genom medlem-
skap i centret får SMHI det bästa basmaterial som finns att tillgå
då det gäller denna skala.
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Hur kan vi då utveckla vår nationella vädertjänst, så att vi bättre
kan möta samhällets krav? Nu bygger vi upp en försöksanläggning
för 90-talets vädertjänst, lokaliserad i Norrköpingsregionen.
Nyckelidén för denna prototyp är att skapa ett system - av obser-
vationer, dataöverföring, presentationsteknik och, inte minst, av
bearbetnings- och analysmetoder - som gör det möjligt att upp-
täcka, analysera och prognosera väderfenomen med relativt sett
kort varaktighet och på en lokal: skala. Vi vill kunna "se" de
väderfenomen som idag inte uppfattas av vårt observationsnät.

3.1 PROMlS 600

 

Statsmakterna har gett SMHI mandat att bygga upp en prototyp
för ett regionalt prognoskontor i Norrköping- PROMlS 600
(PRogram för ett Operationellt Meteorologiskt lnformationsSystem) .
I denna anläggning ska alla aspekter på ett framtida system för
mycket korta prognoser testas:

- observationssystem

- analys- och prognosmetoder

- meteorologens arbetsplats och arbetsmetoder för att utnyttja
nya prognoshjälpmedel

- ekonomiska förutsättning-ar

- användarnas gensvar

Projektet startade 1985 och ska pågå i fyra är, två års uppbygg-
nad och två års testdrift. Huvudmålet är att ta fram underlag för
utformningen av 90-talets vädertjänst.

Bland de mera konkreta mål som formulerats finner vi att "väder-
tjänsten" - observationer, insamling av data, bearbetning
(analys), beräkningar (prognosmodeller) och presentation - ska
utvecklas och testas i en operationell miljö. Speciellt viktigt är det
att ta fram produkter somanpassats till användarens behov och
att finna vägar och teknik för att distribuera produkterna. Allt
ska ske kostnadseffektivt både för SMHI och för de vi ska betjäna.

3. 2 Beståndsdelarna

Ett regionalt prognoskontor ska byggas upp i Norrköping. Där
ska finnas lokaler med alla de hjälpmedel - terminaler, datorer,
satellitmottagare och radar med tillhörande bearbetningsutrustning
som _meteorologerna ska arbeta med.

Prognosområdet som kontoret ska betjäna finns inom en radie av
120 km från Norrköping. lnom detta område är ett observationsnät
under uppbyggnad, baserat på fjärranalysteknik och automatiska
observationsstationer. Detta nät ska tillsammans med analysmeto-
der, överföringsteknik och centrala datorer' kunna presentera
"nästan-realtids-information" om väderläget.,
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Datorsystemet ska kunna presentera data i alfanumerisk form eller
som grafiska bilder. Meteorologen ska kunna beställa beräknade
analyser och prognoser och snabbt få upp dessa på sina skärmar.

3.3 Observationssystemet

 

Förutsättningen för hela projektet är Observationssystemet. Prin-
cipperna för detta framgår av figur 1.
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FIGUR 7. Observations- och presentationssystem i PROMIS 600.
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De olika komponenterna är:

- två doppler-väder-radar

- en satellit-data-mottagare och bearbetningsutrustning för
Meteosat (geostationär satellit placerad över Afrika) samt för

Tiros-N (satelliter som rör sig i banor runt jorden)

- blixtlokaliseringssystem

- llO automatiska observationsstationer

- en radiosond station

Tillsammans med idag existerande data ska allt. bearbetas i en

central dator i Norrköping för att sedan kunna presenteras för
meteorologen. Observationssystemet för PROMlS 600 täcker en

cirkel om 120 km radie från Norrköping - samma radie som doppler-

radarn täcker. Den andra radarn ska placeras på Arlanda - på så

vis kan man också studera hur informationen från två väderradar
ska kunna sammanfogas. l figur 2 visas 'var de olika stationerna är
placerade. Som jämförelse visas också dagens observations-

nät i denna region som ofyllda ringar. Dessa stationer rapporterar
idag var tredje timme, förutom flygvapnets flottiljer som rappor-
terar varje timme.
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FIG UR 2. Väderstationer inom PROMlS 600-området.
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3. 4 Satellitsystemet

 

Satellitsystemet består av utrustning för att ta emot data från de
vädersatelliter som cirkulerar runt vår jord (polära). Dessutom
ska data från den geostationära Meteosat tas emot. (Geostationär
betyder att satelliten alltid befinner sig över en fix punkt längs
ekvatorn, i detta fall Över Afrika. Det finns idag totalt fem
stycken geostationära satelliter runt vår jord). Vi kan redan nu
ta emot bilder från dessa satelliter - men bara i form av svartvita
fotografiska bilder. Den nya utrustningen kan ta ner data i flera
olika spektralband och dessa kan sedan bearbetas i en dator och
tolkas för olika ändamål. Exempel på sådan tolkning visas i figur
3. Detta svartvita fotografi ger tyvärr inte full rättvisa åt all in-
formation som finns på bilden. Området som visas är delar av
PROMIS 600, vi känner igen Bråviken samt Vättern och Vänern.
"Fläckarna" mellan Vättern och Vänern är åsk- eller bymoln av
olika intensitet eller utvecklingsstadier. l datorn kan man särskil-
ja olika typer av moln, barmark och snö, områden med dimma etc.
Meteorologen kommer att få denna information i färg på en monitor.
Varje färg kommer att ha sin speciella betydelse t ex grönt för
land, blått för vatten, rött för intensiva åskmoln osv.

 

FIGUR 3. Tolkning av satellitbild till olika typer av moln. I detta
exempel förekommer regnskurar och åska norr om Vättern.
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3.5 Blixtlokaliseringssystemet

 

Med hjälp av detta system kan blixtnedslagen kartläggas. Ett nåt
av pejlstationer ska placeras ut i både PROMIS 600-området och i
resten av landet. Med ett sådant system kan man upptäcka nästan
alla blixtnedslag i Sverige med en noggrannhet av några kilometer.
Nedslaget presenteras på enkarta på en bildskärm. Denna infor-
mation ska också kunna distribueras till abonnenter med åskkäns-
lig verksamhet. Blixtnedslagen registreras på skärmen i nästan
samma sekund som de sker. Med hjälp av prognoser och denna
realtidsinformation ska abonnenter kunna planera sin verksamhet'
bättre och vid behov agera i rätt tid.

3.6 Automatiska observationsstationer

40 automatstationer skabyggas i regionen. Bland den utrustning
som placeras på dessa stationer hittar vi termometrar, fukt-
mätare, vindmätare, nederbördsmätare, quttrycksmätare, strål-

ningsmätare, molnhöjdsmätareoch siktmätare. Dessutom finns
möjlighet att lägga till flera givare i framtiden. I figur 4 visas hur
en sådan station ser ut. Alla stationer kommer inte att få samma
utrustning. Data från stationerna samlas in, lagras och bearbetas
lokalt och Överförs sedan per telefon automatiskt till SMHIs in-
samlingscentral i Norrköping. Maximalt kan data hämtas från
stationerna med en frekvens av sex gånger per timme.

      

FICUR 4. Exempel på en PROMIS 600 aui'omatstation.
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3. 7 Radiosond station

 

En station ska utrustas med utrustning för ballongsonderingar*
av atmosfären. Under speciella kampanjer inom den operativa
fasen kommer ballongsonderingar att kunna göras var tredjetimme.

3.8 Databearbetning och presentation

 

Nästa viktiga länk i kedjan fram till meteorologen blir att kunna
bearbeta alla data och presentera en syntes i form av grafiska
bilder eller tabeller. Framför allt ska. det vara möjligt'att blanda

olika typer av information - molntolkning från satellit med radar-
information, beräknade vindar från radarn med observerade osv.
I det centrala datorsystemet kommer "bilder" av standardtyp (se
exemplet med moln ovan) att genereras i realtid* så fort att data
finns tillgängliga. En viktig komponent är tidsfaktorn. Ska meteo-
rologen göra en speciell prognos i ett visst läge ska han eller hon
mycket snabbt kunna plocka fram den information som behövs. I
vissa fall kanske detta inte räcker - då ska han eller hon kunna
starta andra varianter på beräkningar.

4. SPECIALOMRÅDET VÄGHÅLLNING OCH TRAFIK; NÅGRA
EXEMPEL

4.1 Radar

Väderradar är en viktig komponent i en framtida vädertjänst och
redan 1984 installerades en modern doppler-väderradar, utveck-
lad av Ericsson Radio Systems, på SMHI. Dess antenn-radom
pryder nu taket på SMHI i Norrköping. Anläggningen är i inled-
ningsskedet främst avsedd att användas vid utveckling av analys-
och prognosmetoder. När erfarenheterna av anläggningen efter-
hand ökar och metoder utvecklas kommer den mer och mer att
kunna utnyttjas i dagens operationella tjänst, redan innan PROMIS
600's operationella fas.

4-1. 1 y_ä_d_er:r:a_c1êm§§_m§iü gbg-;sr

Norrköpingsradarn söker av en viss del av atmosfären runt
antennen (max 240 km horisontellt ut och ca 15 km vertikalt). Om

det finns nederbörd kommer den utsända elektromagnetiska strål-

ningen (våglängd fem cm) att reflekteras tillbaka till mot-
tagaren. Signalen behandlas i en dator - en ganska komplicerad
och omfattande procedur - och resultatet presenteras sedan för

meteorologen på en färgbildskärm. Det finns möjlighet att välja
mellan ett stort antal "bilder", horisontella projektioner i olika kart-
skalor, upplösning och höjdnivåer, "snitt" i vertikal led för att
titta på radarekonas vertikala fördelning. Den vertikala bilden är
ett speciellt bra hjälpmedel, eftersom det ger en möjlighet att
studera enskilda åsk- eller bymolns intensitet. Detta kan använ-
das när meteorologen ska bedöma risken för t ex åska, kraftigt
regn eller hagel.
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Systemet kan skapa en uppsättning av dessa "bilder" var 10-15
minut. En sekvens av flera sådana bilder kan spelas upp som
en film - s k time-lapse. Denna funktion är mycket användbar
när meteorologen vill studera ett vädersystems rörelse och ut-
veckling.

Vid SMHI pågår nu ett antal utvecklingsprojekt där vi använder
radarinformation. Radarn kan, som vi sett, kartlägga nederbörds-
områdens utbredning och dokumentera deras rörelser. l naturen
fortgår kontinuerligt processer som förändrar dessa nederbörds-
områdens fördelning och intensitet. Vi vet emellertid att det i
vissa vädersituationer finns en -tämligen kort - tidsperiod då vi
kan anta att ett visst "mönster" flyttar sig utan att förändras
nämnvärt. Det är då möjligt att beräkna ett framtida läge om vi
känner vinden på den nivå där molnen ligger. Metoden har testats
på enstakafall och detta indikerar att den kan vara användbar
upp till tre timmar.

Ett annat intressant och viktigt område är att utifrån radarinfor-
mation mäta nederbördsintensitet samt att skatta den horisontella
fördelningen av nederbördsmängder. För detta behövs samband
mellan den reflekterade elektromagnetiska energin (Z) såsom
radarn mäter det och den på marken uppmätta nederbördsmängden
(R) - s k Z*R relationer. Denna relation varierar med typ av
nederbörd - frontnederbörd, snöbyar etc. I detta projekt kommer
PROMIS 600'sautomatstationer att spela en stor roll vid kalibre-
ringen av Z-R relationer för olika nederbördstyper.

Slutligen kan radarn användas för att kartlägga och förstå det
unika i denna regions klimatologi. Vad innebör fördelningen av
slätt, höglänt terräng, stora sjöar och kust/hav? Studier pågår
för att hitta områden som i vissa vädersituationer ofta skapar för-
utsättningar för nederbörd.

4- 1 - 2 Pppelserjyakliwenimüligbetet

Den dopplerfunktion som Norrköpingsradarn är utrustad med möjlig-
gör mätning av radialvindhastighet i områden med relativt utbredd
nederbörd. (Med radialvind menas rörelser relativt antennen
- radarn ser allt som rörelser mot eller från antennen). Med denna
funktion kan man upptäcka distinkta ändringar i vindriktning,
vilka kan indikera fronter eller andra småskaliga vädersystem.

Vi studerar också möjligheten att utnyttja radarn för att mäta och
kartlägga hur vinden varierar i horisontell och vertikal led.Med en
speciell teknik kan man dels få en bild ,överhur luften strömmar på
en viss nivå, dels hur vinden varierar i vertikal led över radarn
upp till ett tiotal kilometer. När ytterligare en radar har installe-
rats på Arlanda Öppnar sig möjligheten att över Södermanland, där
de båda anläggningarna kommer att "överlappa" varandra, ytter-
ligare förfina dessa vindberäkningar. En tillämpning av beräknade
vindfält är att hitta områden där luft "ansamlas" - konvergens-
områden - vilket har betydelse för att förstå hur och när moln och
nederbörd bildas. l figur 5 visas ett exempel på beräknade vindar
från ett fall med kraftiga regnskurar formade i ett band.
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FIGUR 5. Vindar beräknade från radardata. Pi/arna" visar
vindens riktning och varje litet streck talar om styrkan, kort
streck: 5 knop, långt streck = 70 knop.

4. 1. 3 Oskarshamnssnöfallet

 

Ett exempel som tydligt visar på radarns förmåga, jämfört med
dagens konventionella observationer, är det s k Oskarshamns-
snöfallet i början av 1985. Smålandskusten drabbades då av inten-
siva snöbyar, vilka bildades redan över Finska viken och sedan
rörde sig, i den kraftiga nordostliga vinden, mot den svenska
kusten. Snöbyar kom att struktureras i flera band och
radarn gav mycket god information om snöbyarnas rörelseriktning
och intensitetsförändringar. Man kunde t ex se när en förväntad
vindriktningsändring började påverka snöbyarnas läge längs
smålandskusten (de kraftigaste banden "pendlade" mellan Väster-
vik och Kalmar) Se också figur 6.

Denna vädersituation pågick ungefär en vecka och på vissa plat-
ser kom drygt 100 cm nysnö. Utan radar hade meteorologen varit
helt ovetande om detaljerna i vädret utveckling.
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FIGUR 6. Radarekon från den 4 januari 7985. Bilden visar kraf-
tiga snöbyar längs smålandskusten.
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4. 1-4 Bagges_Migräijnear

Det finns ett antal faktorer som begränsar en våderradars använd-
ning. Vintertid har de moln som orsakar snöbyar relativt låg över-
sida. Molntoppar på 1-1.5 km är inte ovanliga och detta medför
att radarn bara kan se dessa på ett avstånd av 60-80 km. Detta
beror på att jordytan "kröker" medan radarstrålen går rakt och
hamnar ovanför molnen.

Snöfall som hänger samman med fronter syns däremot i allmänhet

på avstånd av 120-160 km, men här-begränsas prognosmöjlighet av

frontens hastighet. Om nederbörden rör sig med en hastighet av
15 m/s passerar fronten regionen på ca fyra timmar.

Båda dessa problem kan dock delvis lösas om ett heltäckande nåt
av väderradar byggs upp i framtiden. När Arlandaradarn står
färdig kan dessa aspekter studeras närmare.

Slutligen innebär det faktum att många meteorologiska fenomen
ibland har en livscykel på endast ca en timme att radarbilden
snabbt kan förändras. Bymoln eller regnskurar "dör" respektive
"föds" inom loppet av en är två timmar och detta begränsar möjlig-
heten till detaljerade noggranna tidsangivelser för enskilda regn-
skurar.
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4-1-5 §_ammênIêtU1Lne

0 Med en väderradar ges meteorologen möjligheter att följa små-
skaliga väderfenomen och att studera strukturen inom enskilda
frontala nederbördsområden. Radarns rumsliga täckning och
möjligheten till täta uppdateringar i tiden är här av betydelse.

o Radarn ger möjlighet att prognosera nederbörd; utbredning,
början och slut samt intensitet. Vidare kan man uppskatta den
mängd som fallit över ett område under en viss tid.

0 Med dopplerfunktionen kan vindfältet studeras och härur kan
områden med konvergens* m m kartläggas.

0 Genom att utnyttja kartlagda vindfält kan olika vädersystems
dynamik studeras och vi kan Öka förståelsen för lokala effekter,
t ex hur topografin påverkar nederbörd.

o Slutligen kommer det i PROMIS 600 att vara möjligt att samman-
ställa information från_ flera olika källor, t ex radar och

satellit. Detta hjälpmedel kommer avsevärt att förbättra meteo-
rologens möjligheter att studera och förstå olika, småskaliga
väderhändelser.

4.2 Exempel på nya prognosmetoder

 

Halka på våra vägar kan uppstå av många olika orsaker. De pro-
cesser som ligger bakom t ex temperaturfall och frostpåslag
förstår vi teoretiskt ganska väl. Detfinns ocksåexempel på pro-
jekt där man försökt att tillämpa denna teori i praktiskt bruk.

För att lyckas måste vi beskriva vad som sker:

- hur värme som finns lagrad nere i marken leds upp till ytan
(beror bl a på markens värmeledningsegenskaper)

- hur luften genom turbulenta* processer tillför eller transporte-
rar bort värme och fuktighet från markytan

- hur solsolstrålningen värmer upp marken under dagen och hur
jordytan hela tiden förlorar värme p g a långvågig utstrålning*

- vad som sker när vattnet i luften eller på marken avdunstar,
kondenserar, fryser, smälter eller sublimerar (det bildas rim-

frost).

Vi förstår således dessa processer och kan beskriva de fysikaliska
lagar som styr dem. För att kunna lösa (eller beräkna) hur pro-
cesserna fortskrider måste vi kunna specificera utgångsläget
mycketnoggrant. Vi måste veta hur temperatur och fuktighet
varierar med djupet (i marken) och med höjden (i luften), hur det
blåser på olika höjder etc. Detta kallas intitial'värden. Solens in-
verkan liksom den långvågiga strålningen måste vi beräkna, men
det kräver kännedom om molnigheten - tjocklek, molnslag och vilken
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höjd de ligger på. Detta är exempel på ett randvärde. lnom meteo-
rologin är både initialvärden och randvärden av yttersta vikt.

Vi nämnde tidigare att det finns exempel på beräkningar av t ex
temperaturen på en vägbana. Att detta inte blivit någon större
framgång beror framför allt på svårigheterna att bestämma rand-
värdena. Man skulle förenklat kunna säga att intitalvärdena repre-
senterar de lokala effekterna och randvärdena de mera regionala.
Den regionala delen inbegriper t ex molnens utveckling, fuktig
luft som transporteras in över en kust osv. Denna del, som ofta
är problematisk, har vi inom PROMIS 600 möjlighet att angripa. Det
är möjligt att snabbt ta fram sådan information både framåt och
bakåt i tiden.

4- 2. 1 En_Luftmê§§§:tr_ân§iqmês Lquâjmáell_

Namnet kommer av att en luftmassa gradvis får anpassa sig till
olika underlag (transformeras). Genom den information som finns
lagrad om vindar mm kan vi spåra var en viss luftmassa befann
sig för säg 12 timmar sedan. Ur en numerisk prognoskarta kan vi
också beräkna vart denna luftmassa ska ta vägen om t ex 6 timmar.
Denna kartläggning av luftens transportväg kallas för en trajek-
toria. Genom kännedom om underlaget längs denna trajektoria
kan vi låta underlaget påverka luften - vi kan beräkna hur luft-
massan gradvis transformeras.

I figur 7 har vi skissat ett exempel på en sådan beräkning.
Enklast kan vi förklara hur beräkningarna går till genom att
studera figuren ochi punktform beskriva de olika stegen.

o Beräkna en trajektoria (trolig väg för luftmassan). Utnyttja
beräknade prognoser på vindar och analyserade vindar (vi
börjar alltså i "framtiden" och räknar bakåt i tiden, förbi "nu"
och vidare bakåt, t ex 12 timmar).

0 Hämta information längs vägen om underlaget (sjö, is, skog,
åker etc), om molnigheten etc.

0 Beräkna hur luftmassans struktur ser ut fram till tidpunkten
"nu".

0 Gör en prognos på hur vinden, molnen osv utvecklas över
regionen framåt i tiden.

0 Fortsätt att beräkna hur luftmassan transformeras på sin väg
sista biten upp mot Kolmårdens höjder.

o Presentera resultatet på lämpligt sätt.
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FIGUR 7. Figuren visar principen för luftmasse-transformations-
modellen. På kartan finns en tra/'ektoria från Baltikum Över Öster-
sjön till Norrköping/Kolmården inritad. Temperaturen och isfÖr-
hållandena i Östersjön är också illustrerade. Infällt på denna
karta finns en radiosondering* 72 timmar tidigare [nere till
vänster), en analyskarta för aktuell tidpunkt [uppe till höger)
samt en numerisk prognoskarta med vindar [uppe till vänster).

4. 3 Distributionsteknik

stor mängd insamlad information finns tillgänglig i en väder-
tjanst av PROMlS-typ. Detta utgör, tillsammans med fysikaliskt
och matematiskt framräknad information, ett omfattande planerings-
underlag för en beslutsfattande vägmästare. All denna informa-
tion ställer dock mycket höga krav på en snabb distribution ut
till beslutsfattaren. Den lokala informationen bör antid finnas tin-
gänglig för t ex en jourhavande vägmästare och också vara stän-
digt aktuell.
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Någon form av datorkommunikation mellan SMHI och Vägverket är
därför mer eller mindre nödvändig för att optimalt kunna utnyttja
väderinformation för väghållning. Datorkommunikationen bör kunna
hantera både alfanumerisk och grafisk information. Den grafiska
informationen kan bestå av radar och/eller satellitbilder, samt

kurVdiagram över vägyttemperaturen ett antal timmar framöver

Ingen standardiserad lösning finns idag i operationell drift i
Sverige. Under 1986 kommer dock videotex att kunna hantera
denna information på ett troligen* acceptabelt sätt.

5. SAMMANFATTNING

Vi har försökt att beskriva de problem som hänger ihop med
"mycketkorta prognoser" - 0-12 timmar. Vi har också diskuterat
vilka konkreta krav som ställs på envädertjänst för att kunna göra
sådana prognoser. l PROMlS 600, som är SMHIs koncept för en
framtida vädertjänst, ska vi testa alla olika länkar i kedjan från

observationer till det beslutsunderlag en vägmästaire behöver. Vi
har exemplifierat detta med ett axblock nya hjälpmedel - doppler-
radar, luftmasse-transformations-modell samt distributionsteknik.

Ett viktigt steg på vägen är möjligheten att i detalj kunna studera
och förstå småskaliga vädersystem. Lyckas vi göra alla länkar
starka så kommer denna ambitionshöjning av den svenska väderl-
tjänsten att bära frukt. Det finns många, unika möjligheter att
testa detta i östgöta/sörmlands-regionen under de kommande fyra
aren.

6. ORDFÖRKLARINGAR

Ballongsonderin gar

Ballong som lyfter en s k radiosond till hög höjd. l radiosonden
finns instrument som kan mäta temperatur, fuktighet, tryck och
vind kontinuerligt på vägen upp. Dessa data skickas efterhand
ner till en mottagare på marken. I Sverige finns fem stationer,
i hela världen ca 1 000 och de rapporterar två gånger per dygn.

Konvergens

Detta begrepp kan populärt översättas med ansamling av luft.
När så sker uppträder ofta bymoln med regnskurar etc.

Långvågig utstrålning

Jorden liksom alla kroppar i universum sänder ut värmeenergi
- långvågig strålning. Detta orsakar att temperaturen sakta sjun-
ker och det kan vi observera nattetid. På dagen kompenseras
denna förlust med energi från solen.
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Objektiva tolkningsmetoder

Fackuttryck som betyder att meteorologen inte har bidragit till
resultatet utan att en dator med hjälp av statistiska eller matema-
tiska beräkningar har tolkat prognoskartan.

Rea/tid

All insamling av data, analys av data eller beräkningar styrs av
klockan och startas så fort data finns tillgängligt eller att tiden
när ett visst klockslag.

Radiosond

Se ballongsondering.

Storskaliga, numeriska mode/ler

Med storskalig menas hur de stora systemen som lågtryck, fronter
med regnområden etc ser ut. Numerisk modell är en matematisk
modell av atmosfären. som kan köras i en dator. Resultatet av en
sådan körning brukar presenteras på kartor - numeriska prognos-
kartor.

Turbulens

Vinden närmast marken är oregelbunden, turbulent på fackspråk.
Detta innebär att t ex rök från en skorsten späds ut blandas och
sprids. Turbulens kan också transportera andra saker eller egen-
skaper såsom värme och fuktighet.

Vandrande låg tryck

Lågtryck som bildas på Atlanten i gränszonen mellan kall och varm
luft vandrar ofta Österut och kommer in över Skandinavien. Har
en sådan situation uppstått skapas ibland en hel "familj" av låg-
tryck som alla vandrar Österut.
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DRIVSYSTEM MED VÄXELSTRÖMSMOTOR FÖR STATENS

VATTENFALLS ELBILAR

Johan Fält

Forskarassistent

Chalmers tekniska högskola

1. INLEDNING

Här lämnas en kort information och presentation

om elbilar. Följande berörs:

- Användningsområde elbilar.

- System med växelströmsmotor kontra system med

likströmsmotor.

- Systemutformning och komponenter för ett

växelströmssystem.

- Pågående utvecklingsarbete för elbilar.

2.1 Allmänt elbilar

I dag används endast ett fåtal elbilar'i Sverige.

De använda fordonen går i huvudsak som experi-

mentfordon. Däremot används det t ex 14 500

elektrifierade mjölkbilar i Storbrittanien och

och över 7 000 trådbussar i USA. I Danmark har

man satsat på en liten eldriven personbil med

namnet Whisper. Den här bilen har möjligheter

att vara konkurrenskraftig då den danska acci-

sen är 100% på förbränningsmotordrivna bilar,

medan den är 0% på eldrivna.

På grund av den begränsade räckvidden (ca 70-

100 km/laddning) anses elbilar vara lämpligast

som distributionsbilar eller som andra bil.

Speciellt lämpliga som distributionsbilar är de

i tätbebyggt område där det finns krav på mini-

mala avgaser och lågt buller.

Privatekonomiskt innebär elfordon ett högre in-

köpspris (trots subventionerade priser) än mot-

svarande förbränningsmotordrivna, medan. driv-

medelskostnaden blir lägre. När det gäller ener-

giförbrukning har en utredning från Vattenfall

visat att verkningsgraden på elfordon är 29-39%

medan den är 6,6-1896 på motsvarande förbrännings-

motordrivna fordon. (Enligt min uppfattning är

dessa siffor inte helt rätta, verkningsgraden

på elfordonen är för optimistisk, men siffrorna

pekar ändå på betydligt bättre verkningsgrad

för elfordon.)
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Ett av Vattenfalls huvudsyften med att engagera

sig i elfordonsdrift är att undersöka om detta

innebär rationell energianvändning. De delom-

råden där Vattenfall har bedömt att det behövs

stora utvecklingsresurser är: batteriteknik,

fordonsteknik och försörjningsteknik.

Två stora problem med elfordon är:

1 Räckvidden för 1kg diesel inklusive tank är

6 000 meter medan motsvarande räckvidd är 75

med batteri. En tankning är snabbt genomförd

medan en laddning av batterierna tar ca 10 tim-

mar.

2 Driftsäkerheten på elbilsfordon har hit-

tills varit låg och de har krävt stora under-

hålls insatser.
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2.2 Växelströmssystem kontra likströmssystem

Vid praktiska försök med elbilar har det visat

sig i flertal av fallen, att driftsäkerheten

för likströmsmotorerna. är låga Det krävs en

hög underhållsinsats på de här motorerna. Pro-

blem uppstår oftast i eller på grund av kol-

lektorn. Kollektorn är i princip en elektro-

mekanisk omriktare som försörjer rotorn med en

växelström.

Vid försök med Vattenfalls elbilar har det

visat sig att kollektorn måste svarvas om efter

cirka 1 000 mil. Detta är en anmärkningsvärt
hög siffra då det är en komplicerad operation

och antalet möjliga omsvarvningar är begränsat.

Strömmen till rotorn överförs via grafitkol,

dessa kol slits och dammar. På grund av slita-

get måste dessa kol inspekteras och bytas med

jämna mellanrum. Koldammet kan gå in i rotorn

och orsaka kortslutningar, vilket oftast medför

ett totalhaveri på motorn. En åtgärd för att
undvika det här är att med jämna mellanrum mäta

isolationen på motorns lindningar och när ett

nedre gränsvärde uppnås demonteras motorn och

rengörs. Eftersom dessa motorer kräver

underhåll finns det inspektionsluckor. I den

hårda miljö som elmotorerna utsätts för i

elbilssammanhang innebär det risk för att fukt

tränger in i motorn. Fukten kan orsaka

kortslutningar, detta innebär som tidigare

nämnts oftast totalhaveri.

När det gäller större fordon t ex tåg eller

spårvagnar har man en utbyggd serviceorga-

nisation. Men även här börjar man gå över till

växelströmssystem.

En lösning på många problem är att använda en

motor som saknar kollektor eller släpringar. En

motortyp som. oftast används: är den 3-fasiga

kortslutna asynkronmotorn. Skälet till att den

är 3-fasig är att det är det minsta antalet

faser som erfordras för att få ett jämnt mo-

ment. Att den är kortsluten innebär att ström-

men induceras över till rotorn (det finns ingen

mekanisk kontakt, jämför transformatorn). Dessa

motorer går att göra helt kapslade och det

underhåll som krävs är i princip lagerservice.

Prismässigt är likströmsmotorn cirka 100%

dyrare än motsvarande asynkronmotor. Likströms-

motorn är också större och tyngre. Den är svå-

rare att kyla därför att det är rotorn som i

huvudsak ska kylas medan det är statorn i asyn-

kronmotorfallet. Fördelen »ed likströmsmotorn

är att den är lätt att styra
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Genom att variera matningsspänningen till en

likströmsmotor kan man variera varvtalet. För

att driva en AAM måste däremot ett 3-fasigt

växelströmssystem åstadkommas. För att variera

varvtalet måstebåde utfrekvensen och utspänn-

ingen. styras efter ett givet förhållande; i

stort sett är förhållandet mellan spänningen

och strömmen konstant. En växelomriktare är

betydligt dyrare och mer komplicerad än en

likspänningsomriktare.
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Fig 3 "Seriemotorns karakteristik"
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Fig 4 "Asynkronmotorns karakteristik"

   

Fig 5 "Likspänningsomvandlare för seriemotor"
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Fig 6 "Växelriktare för 3-fas asynkronmotor"

När det gäller kostnaderna för de olika syste-

men ska man jämföra motorkostnaden, omriktar-

kostnaden och underhållskostnaden. På grund av

en intensiv utveckling av halvledarkomponenter

har omriktarkostnaderna sjunkit och därigenom

har växelsystemet blivit allt mer aktuellt.

2.3 Utveckling på CTH

Syftet med arbetet på CTH har varit att ta fram

koncept med en 3-fasig kortsluten asynkronmotor

för en Mercedes 307za, som är en stor skåpbil.

Utgångspunkten har varit att få ett elfordon

som har samma prestanda som motsvarande diesel-

fordon i fråga om acceleration och hastighet.

Enligt beräkningar krävs det en asynkronmotor

på ca 25 kW kontinuerlig motoreffekt och 60 kW

under kortare perioder. Observera att uteffek-

ten på en elmotor är axeleffekten. Fordons-

vikten har antagits varit max 4 000 kg.
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Fig 8 "Elektriska systemet"

Motor: Här har en vattenkyld AM valts. Förde-

len med vattenkylning är att motorn blir tyst-

are och effektutslaget kan höjas med ca 2096

utan att verkningsgraden sjunker, jämfört med

luftkylning. Man kan här använda fordonets

traditionella kylsystem.

Vid omriktarmatning har man inom vissa gränser

friheten att välja motorns märkfrekvens. Be-

räkningar har givit att en lämplig maxfrekvens

kan vara upp till 150 Hz. I stort sett kan man

räkna med att man ur en normalmotor för 50 Hz

kan få ut nära nog dubbla effekten om motorn

modifieras för 100 Hz. Vid högre frekvenser än

150 Hz dämpas tillväxten i uteffekten särskilt

av ökningen i järn- och tillsats-förluster

därför att pláttjockleken inte kan understiga

ca 0,35 p g a svårigheter med stansning.

Den befintliga växellådan har använts och

tvåans växel används normalt; i extremfall kan

det vara nödvändigt att använda ettans växel.

Vattenkyld

3-fas

100 H2

5 800 rpm

33 kW

A 160 volt

Motordata:
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Växelriktare: Varvtalsstyrning av elbilens

motor sker genom statorfrekvensreglering.

Växelriktaren levererar en växelspänning vars

grundton styrs samtidigt som frekvensen ändras.

Växelriktaren tål en toppström på 600 A, en

effektvärdesström på 300 A och en likspänning

på 350 volt. I detta projekt används 2 st

parallella bryggor hopkopplade via strömsugare.

Växelriktaren är av PWM-typ vilket innebär

konstant likspänningsmellanled. (bortsett från

variationerna.:i batterispänningen). Spännings-

styrningen sker genom att det införs extra spän-

ningsreverseringar och styrningen av pulsbred-

den över varje ventil. Som ventiler används det

3:e generationens bipolära darlingtontransi-
storer. Eftersom det är en styrd växelriktare

som kan arbeta i fyrkvadratsdrift (vilket

innebär att effekten kan gå i båda riktningar-
na) kan den även användas för att ladda bat-

terier och för regenerativ bromsning. Huvud-

målet för utvecklingsarbetet har varit att ta

fram en kompakt växelriktare. Tändkretsar,

styrning och övrig elektronik för växelriktare

har helt och hållet utvecklats på CTH.
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Fig 9 "Växelriktaren"
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Laddning: Här måste det av säkerhetsskäl fin-

nas en transformator som skiljer nätet galva-

niskt från elbilens batteri. Laddningen ska

kunna ske ifrån 220 volts eller 380 volts nä-

tet. För att kunna välja om nätet eller motorn

skall vara inkopplad finns det en kontaktor.

Övervakning: För att Övervaka bilens elektri-

triska system finns det ett system som slår i-

från batterispänningen vid fel och indikerar

vad som är fel.

Reglersystem: Växelriktaren styrs beroende på

inparametrar som t ex gaspådrag, bromsning,

strömmar, motortemperatur, batteristatus m m.

 

Batteri:
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Fig 10 "Huvudbatteriet"
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Här har vi valt att använda blybatteri där de

positiva elektroderna är av rörtyp och de ne-

gativa smetade, vilka även brukar kallas trak-
tionsbatterier. Den totala nominella batteri-

spänningen är vald till 264 volt och med en
kapacitet på 175 Ah. Skälet till den höga spän-

ningen är att en växelriktare med bipolära
transistorer har en uteffekt i dessa områden

som är proportionell mot matningsspänningen.

Batteriet är uppbyggt av 44 st 6 volts celler

som är placerade i 3 st glasfiberarmerade

lådor. Varje låda är dränerad och har ett auto-

matiskt påfyllningssystem för att fördela det

destilerade vattnet till varje cell. Den totala

batterivikten ligger på cirka 1 300 kg.

12- och 24-voltsomvandlare: I bilen finns det

ett 24-volts (xxx ett 12-volts spänningssystem

som får sin energiförsörjning via omriktare

från huvudbatteriet. 12-volts systemet, som är

bilens konventionella elsystem, haren batteri-

backup, som av säkerhetsskäl är nödvändigt.

 

2.4 Utveckling i Sverige

 

Man får komma ihåg att forskningen på elfordon

har gått på sparlåga och den har först på se-

nare år börjat att få upp farten. Detta ska

jämföras med den förbränningsmotordrivna bilen

som bygger på över 100 års intensiv forskning

och empiriska erfarenheter. Dessutom är infra-

strukturen idag helt utbyggd för dessa fordon,

emedan de få eldrivna fordon som idag finns

har stora problem att överhuvudtaget finna

en verkstad.

I Sverige finns det inget underlag för att

arbeta med att serieproducera elbilar, utan

forskningen och utvecklingen är inriktad på

begränsade koncept. De koncept det arbetas på

idag är bland annat:

- Växelströmsmotordrift

- Anordning för utjämning av effektuttaget från

batteriet med avsikt att förbättra energieko-

nomi, räckvidd och batterilivslängd.

- Bränslecell för elproduktion (från elektriskt

framställt bränsle t ex vätgas)

- Test av elfordon som är gjorda för eldrift

från början.

Batteriforskning.
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2.5 Internationell utveckling

Det svenska programmet ingår i COST 302 (COST =

European cooperation in the field of scientific

and technical research) som är ett samarbets-

projekt mellan flera EG-länder där även Sverige

deltar. Första fasen av COST 302 pågår och är i

första hand inriktad på att kartlägga och defi-

niera problemen inom området. Nästa fas kommer

att påbörjas 1987.

Det finns ett flertal etablerade bilindustrier

som deltar i elfordonsutvecklingen. Sådana

företag är:

- Volkswagen

- Daimler Benz

- Fiat

- Peugeot

- Daihatsu

- Nissan

- GM
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BYGGMATERIAL TILL OMBYGGNADSARBETSPLATSER

- transporter och lagerförhållanden,

 

av civilingenjör Kjeld Paus, Konsult inom

forskning och utveckling, Lidingö.

1., Bakgrund

 

TEM, Lunds Universitet har ett forskningsanslag

från Transportforskningsberedningen inom området

för materialdistribution till ombyggnadsarbets-

platser. Prof. Bo Broms och civiling. Kjeld Paus

är forskningsansvariga.

Ett pilotprojekt omfattande bostadshus har redan

genomförts. Stora förändringar i materialflödet

har kunnat påvisas såväl vid jämförelse mellan ny-

bygge som i jämförelse mellan ombygge av hus upp-

förda före 1940 respektive efter 1960. Dessa för-

ändringar omfattar distributionsformer, lagerför-

hållanden samt kvantiteter och slag av material

vilket i sin tur medfört ändringar i transportut-

rustningen.

Medan vi hittills mest renoverat hus byggda före

1940 går utvecklingen under resterandedel av 80-

talet och under 90-talet mot ombyggnad av hus upp-

förda under 40-, 50- och 60-talen. Det har stor

betydelse för byggmaterialproducenter, transpor-

törer och lagerhållare att redan i tidigt skede få

kännedom om hur dessa nya förutsättningar sannolikt

kommer att inverka på deras yrkesutövande. Trans-

portforskningsberedningen har lämnat ytterligare

medel till forskarna för att utröna konsekvenser-

na av dessa strukturförändringar.
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I Vår pågående forskning skall vi kartlägga åt-

gångar och slag av material till sex ombyggnads-

projekt gällande bostäder som uppförts under tre

olika tidsperioder - under 30-, 40 - 50- respektive

60-talet. Informationsinsamlingen och utvärde-

ringen omfattar även distributionsförloppet. Syftet

är att ur detta insamlade material få fram trender

i utvecklingen som kan användas för företagens stra-

tegiska planering.

Den stora betydelsen som ombyggnadsmarknaden har fått

för byggbranschen som helhet framgår av att denna

marknad gällande bostäder har växt från ca 2 miljar-

der kronor under 1975 till ca 8 miljarder under 1982

och väntas öka ytterligare fram till 1990 =

ca 9 miljarder kronor i 1982 år priser (tabell 1).

Den kraftiga minskningen av nybyggandet har tursamt

nog för branschen sammanfallit med investeringsök-

ningen inom ROT-sektorn vilket framgår av tabellen.

    

 

i '3i i
g Miljarder Kr 1 1982 år priser å
ä Sektor ' i E3 1982 å 1985 1990 g

2 Bostäder nyb. ? 17.8 å 14.5 ?16.0 i

" omb, g 8.4 1 å 8.8] E 9.2) i
1 20.6: 123.0 ? ;25.4%

" rep. och å 12.2J, å 14.2) ålÖ-ZJ å
underhåll;

 

Tabell 1. Prognos för investeringsutvecklingen

inom bostadsbyggnadssektorn (Källa: Väg-

och vattenbyggaren nr 9-1983. B.Ohlsson,

SBEF)
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2. ,Materialleveranser till byggarbetsplatser

2.1 Mottagningsförhållanden 

Övergångar från nybyggen på råmarksområden till

ombyggen i innerstadsmiljö har lett till större

behov av mellanlager (byggvaruhus, terminaler,

distribunaler o dyl)

är begränsade vid innerstadsbyggen.

eftersom upplagsmöjligheterna

Tabell 2 visar

i anspråk tagna upplagsytor gällande dels ett om-

byggnadsprojekt i innerstaden i Malmö och dels ett

nybyggnadsprojekt i Västerås.

 

I anspråk tagna upplagsytor inom :

 

Kv. Ludvigsro, Malmö Bäckby, Västerås

   

 

  

Uttryckt i m2 per m2 Uttryckt i m2 per m2
Våningsyta, inkl. våningsyta
källarytorna

0,17 0,52

L

Tabell 2. Upplagsytor inkl. ytor för bodar, ställ-

ningar, verkstäder, verktyg, formar och

förbrukningsmaterial Kv. Ludvigsro,

Malmö jämfört med motsvarande ytor på

en stor nybyggnadsarbetSplats Bäckby,

Västerås (BFR-rapport R49z1974, Paus K,

m fl).

I Bäckby som disponerar 3 gånger så stora upplags-

ytor som på arbetsplatsen i Kv. Ludvigsro räckte

marken väl till för erforderliga upplagsytor, för

god framkomlighet även för långtradare och för val
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av rationella lyft- och transportanordningar på

arbetsplatsen. Dessa förutsättningar medverkade

till rationalitet i arbetsuppläggningen och till

relativt låga inköpspriser på allt material genom

bl a stora leveranser direkt från fabrik.

I ombyggnadsprojektet är tillgängliga upplagsytor

små och otillräckliga för lagerhållning genom stor-

inköp. Mellanlager hos leverantörer behövs. Maskin-

utrustningen för transport och lyft på arbetsplatsen

måste anpassas till trånga manöverutrymmen och till

det minskade behovet av anordningar för tunga lyft

eftersom åtgången av tungt stommaterial är litet.

För de tunga lyften som dock förekommer sätter man

tillfälligt in lättrörliga maskinenheter typ last-

bilskranar för inlyft av fabriksbetong och gipsski-

vor. Efter inlyft på våningsplan måste en hel del

lyft och förflyttningar ske manuellt och i en helt

annan och större omfattning än på en nybyggnadsar-

betsplats. Dittransport av material måste ske med

mindre transportenheter än vid ett motsvarande ny-

bygge. Tabell 3 visar exempel på lyft- och trans-

portutrustningen på en ombyggnads- respektive ny-

byggnadsarbetsplats.
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Byggskeden

Transportutrustningsalternativ på arbetsplats

 

. Kv; LudVigsro, Malmö

(ombyggnad)

Bäckby, Västerås
(nybyggnad)

 

Grundläggning
och ev. rivning

Geda-lift med tippskopa
för uttransport av
material vid grundlägg-
ning för hissar.

Bilburen

tornkran

 

Stombyggnad Bygghiss L-A för lyft
av lättklinkerblock,

murtegelbloCk etc.
Kranbil med gripskopa
för transpOrt och inlyft
av fabriksbetong.
(Kranbilen hämtar betongen
i container på flaket.)

Spårgående tornkran
(Leverantörens bilar
tippar betongen i s.k.
betongficka på arbets-
platsen.)

 

Stom-

komplettering
Lastbilskran för inlyft
gipsskivor. Gaffeltruck
för lossning gipsskivor.
Bygghiss L-A för lyft
isoleringsmaterial,

lättväggar etc.

Spårgående tornkran

 

Inredning/
Utrustning

  

Bygghiss L-A i in-
ledningsskedet för
intransport av yt-

behandlingsmaterial.
Därefter används trapp-
hushissarna för in-
transport av inredning,
vitvaror o.dyl. Bygg-
hissen är då borttagen
i detta skede.

 

Hjullastare med skopor
och gaffelanordning

 

Tabell 3.

Ludvigsro, Malmö,

Transportutrustningen på ombyggnadsarbetsplatsen

Kv. jämfört med motsvarande ut-

rustning på en stor nybyggnadsarbetsplats Bäckby,

Västerås (BFR-rapport R49z1974, Paus K, m fl)
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Värt attnotera är även behovetinova. Ludvigsro av

maskinutrustning och transportanordningar för loss-

brytning och borttransport av rivningsmaterial.

Materialet har efter manuell losstagning med el-

eller luftdrivna verktyg med hjälp av bl a Geda-

liften och Bob-cat forslats till uppställda con-

tainers. Dessa har sedan vidaretransporterats med

lastbil till tipplats. Mängden överblivet byggma-

terial är givetvis väsentligt större på ombyggnads-

arbetsplatser med inslag av rivning än på nybygg-

nadsprojekt. I detta fall bortforslades ca 900 m3

containervolym för en kostnad av ca 53 000 kr till

tipp. Tillkommande kostnad för borttransport av bygg-

materialspill kan sättas till ca 15 000 kr. Dessa

transportkostnader utgör ca 15:- kr/m2 våningsyta

inkl källare.

2.2 Exempel på materialkostnaden vid ombyggnads-

_. .projekt .

Materialbehovet till ombyggnader skiljer sig i flera

avseenden iüñü1.motsvarande gällande nybyggen. Efter-

som omfattningen och slag av transporter följer ma-

terialleveranserna och är beroende av mottagnings-

förhållanden så finns påtagliga skillnader i distri-

butionsuppläggningen mellan ny- och ombyggen. Samma

gäller ombyggnadsprojekt med hus från olika tids-

perioder.

Tabell 4 visar materialkostnadsandelarna som bygg-

entreprenören och dennes underentreprenör har i ett

ombyggnadsprojekt gällande bostadshus uppfört på

30-talet = Kv. Ludvigsro, Malmö. Tabell 5 visar på

liknande sätt ett ombyggnadsprojekt omfattande bos-

tadshus uppförda i början på 60-talet.
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L_
1

 

 

Byggnadsentreprenör Materialkostnad inkl transporter i

och underentrepre- . ' n m2 AE
nör 1000 kr %-andel av Kr per m ;% av an-

ca summa ma- Vånings- åbudssumman
terial- yta inkl :
kostnader källare

1 2 3 4

Bygg 51.635 56.3 364.30 21.3

El 150 5.2 33.40 2.0

V VS 430 14.8 95.80 5.6

:Vent 85 2.9 19.00 1.1

Måleri á 75 2.6 16.70 0.9

EPlåt 30 1.0 6.70 0.4

å Mark 1 80 2.8 17.80 i 1.0

åDiv UE 420 14.4 93.60 å 5.4

Summa i;2.905 100.0 647.30 å 37.7

Avgår: mark 1 80 2.8 17.80 å 1.0

i5:a byggnad §2.825 97.2 629.50 å 36.7

 

Tabell 4. Materialkostnad inkl transporter i ett ombyggnads-

projekt gällande bostadshus uppfört under 1930-talet.
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Materialkostnad inkl transporter i

  

 

     

 

    

 

Byggentreprenör

och under- 2
H 1000 kr %-andel Kr pr m % av an-

entreprenor ° .
ca av summa vaningsyta budssumman

material- inkl källa-
n kostn. re

i 1 2 3 4

Bygg : 26.200 39.8 229.80 17.1

El 3.000 4.6 26.30 å 1.9

vs 7.000 10.7 61.43 g 4.5

Vent 1.800 2.7 15.80 3 1.2

Måleri 1) 4.400 6.7 38.50 3 2.9

Plåt 2) 2.300 3.5 20.20 1.5
1.

Mark 4.100 6.2 36.00 2.7

Div. UE §0n7.000 25.8 149.10 11.1

Summa 65.800 100.0 577.10 å 42.9 i

Avgår: mark å 4.100 6.2 36.00 5 2.7

8:a byggnad i .700 93.8 541 3; 61 .10 40.2

   

Tabell 5. Materialkostnad inkl transporter i ett ombyggnadsprojekt

gällande bostadshus uppfört i början på 60-talet.

1) Köks- och garderobsskåpen har målats på plats

2) Fasadplåtbeklädnad av vissa utvändiga väggar
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En jämförelse mellan dessa två ombyggnadsprojekt

visar ej oväntat att materialåtgången uttryckt i

Kr per m2 våningsyta är lägre (= ca 15%) i bostads-

husen uppförda i början på 60-talet. Av speciellt

intresse är att observera att byggentreprenörens

egen upphandling av byggmaterial har minskat med

ca 35Ö% vid ombyggnad av samma "årgångshus" i

jämförelse med projektet med hus uppfört under

30-talet.

Detta minskade behov av material till de ombyggen

som blir aktuella under 90-talet måste naturligt

nog samtidigt komma att innebära en minskning av

transportvolymerna uttryckt i ekonomiska termer.

Vid ombyggnad kan man i regel behålla grundkonstruk-

tionen utan förstärkningsåtgärder. Samma sak gäller

stommar i övrigt då det gäller hus byggda från mit-

ten av 50-talet och framöver. I bostadshus uppförda

på 30-talet och tidigare berörs lägenhetsskiljande

och rumsskiljande väggar i viss omfattning av om-

byggnadsåtgärder i samband med lägenhetssammanslag-

ningar.

Sammantaget innebär detta att behovet av fabriks-

betong och armeringsjärn och av transporter i sam-

band härmed är litet vid ombyggnader av bostadshus

uppförda före 1940 och kommer att nästan helt falla

bort när ombyggandet successivt under de närmaste

10-åren går över till att omfatta fastigheter upp-

förda Vid senare tidpunkt. Samma utveckling kan för-

utspås för skivmaterial och virke som normalt åtgår

för rumsskiljande väggar i nybyggen och vid ombygg-

nad av äldre bostadshus.
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En översiktlig beräkning tyder på att den totala

transportvolymen skall kunna komma att minska med

storleksordningen 20% när ombyggnadsmarknaden ut-

vecklat sig till att i allt väsentligt omfatta

bostadshus byggda under miljonprogrammets tidevarv

jämfört med bostadshus byggda före 1940 som hittills

varit föremål för ombyggnad. Detta antagande förut-

sätter bl a att den totala investeringsvolymen i om-

byggnader framgent kommer att bibehållas vilket i

sin tur förutsätter att riksdag och regering lämnar

gynnsamma lån och bidrag i samma årliga omfattning

fram till på 90-talet. I annat fall blir givetvis

minskningen än större.

3. Partsförhållanden'inom ombyggandet

Figur 1 visar en schematisk bild av partsförhållan-

det och av kontakt- och beslutáäqarna inom bygg-

branschen.
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Schematisk bild av partsförhållande och av

kontakt- och beslutsvägarna inom byggbranchen.
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Eftersom behov av mellanlager (byggvaruhus, termi-

naler, distribunaler o dyl) har uppstått på grund

av begränsade upplagsmöjligheter vid innerstads-

byggen har materialproducenterna upplevt att di-

rektkontakten med byggarna har minskat. Sådana nära

kontakter är nödvändiga enligt utsaga från producen-

ter om man skall produktutveckla och förbättra dis-

tributionssystemet. Många producenter har därför

försökt nya vägar i distributionen för att bl a

tillgodose entreprenörens behov av mera flexibilt

uttagsmöjlighet. Detta har för vissa varuslag kunnat

tillgodoses genom att leverantören tillhandhåller

de man skulle kunna kalla "miniterminaler" på ar-

betsplatsen i form av lösflaksystem, container 0 d.

Vissa initiativ harêümnltagits från större trans-

portföretag att åta sig ansvaret för transport och

mellanlagerhantering efter liknande riktlinjer i

ett direkt avtalsförhållande med entreprenören och

alltså ej som mellanhand i ett avtalsförhållande med

varuproducenten. Liknande försök pågår där grossist

åtar sig samlastning av byggmaterial i containers

anpassade till entreprenörernas tid- och produk-

tionsplaner.
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FRAMTIDA MATERIALHANTERINGSSYSTEM FÖR VARUDISTRIBUTIDN
SigFrid Bjerninger
ProFessor
Transportteknik, Lunds tekn högskola

l. INLEDNING

Sverige är internationellt sett ett Föregångsland i
Fråga om materialhanteringssystem För varudistribu-
tion. l utlandet talar man i varudistributionssamman-
hang om det skandinaviska systemet och avser då syste-
met med pallat gods hela vägen Från producenten till
butiken. Det svenska varudistributionssystemet med
rullpallar (svensk standard) och bakgavelshiss på
distributionsbilar har Funnit stor användning även i
andra länder.

Den snabba tekniska utvecklingen av varudistributionen
eFter andra världskriget började i USA. Den gäller in-
te bara materialhantering, snabba långväga transporter
och lagring, utan även distributionens planering och
administration, bl a med hjälp av datorer.

Nya och Förbättrade godstransportsystem har utvecklats
i olika länder, t ex USA, Japan och Sverige, och
varudistributionen (den Fysiska distributionen) är
Föremål För en betydande teknisk, ekonomisk och även
miljömässig Forskning.

Bl a vid institutionen För transportteknik i Lund har
under 1970- och 1980-talet bedrivits Forskning och ut-
veckling om materialhanteringssystem och Fysisk dist_
ribution, Arbetet har resulterat i ett Fyrtiotal rap-
porter. Ett antal av dem Framgår av reFerenslistan
(se l2. REFERENSER). De har direkt anknytning till de
problem som inryms i kraven på Framtida materialhan-
teringssystem För varudistribution.

2. KRAV DA MATERIALHANTERINGSSYSTEM

Med materialhanteringssystem För varudistribution avses
system För lokal lägesFörändring, t ex lastning, om"
lastning ooh lossning av varor i anslutning till deras
FörFlyttning och lagring.

Då materialhanteringssystem kan uppställas Följande
allmänna krav: i

l. Säker, snabb och välstyrd hantering av riktig, dvs
lämpligt avvägd eller önskad godsmängd.
Minsta möjliga olycksFallsrisker ooh påFrestningar
på arbetskraFt och miljö.

3. Bästa möjliga arbetsFörhållanden ooh arbetstill-
Fredsställelse.

i\
3
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4. Minsta möjliga risk för hanteringsskador och kli-
matskador på godset.

5. Effektiv energianvändning vid godshantering.
6. God anpassning av hanteringssystemet till varupro-

duktionen, lagerhållningen och varudistributioneny
7. God hanteringsservice.
8. God hanteringsekonomi.
9. Bästa möjliga företagsekonomi.
lD.Gynnsam samhällsutveckling.

Somliga av kraven är gamla och närmast självklara.
Andra har tillkommit under de båda senaste decennier»
na. Detta gäller i synnerhet kraven på miljöhänsyn,
arbetsförhållanden, arbetstillfredsställelse och ef-
fektiv energianvändning. Ãeen kravet på minsta möjli-
ga påfrestningar på arbetskraften är relativt nytt. Så
sent som under l950-talet utfördes arbetsstudier och
ekonomiska jämförelser mellan manuell och mekaniserad
lastning utan att någon som helst hänsyn togs till
t ex ryggbesvär som följd av tungt lyftarbete.

Att bära tunga lastenheter i anslutning till varudi-
stributionen har till största delen eliminerats i
Sverige men förekommer fortfarande i betydande omfatt-
ning i många industriländer och är regel i u-länder.

För möjligheterna att uppfylla kraven har utformningen
av förpackningen, i synnerhet transportförpackningen,
och enhetslasten ofta avgörande betydelse.

Förpackningstekniken har utvecklats snabbt sedan l950-
talet med Sverige som ett av föregångsländerna. I an-
slutning till materialhanteringssystem är förpack-
ningens skyddsfunktion viktig, och alltmer sofistike-
rade metoder har framkommit i bl a Sverige för kvan-
tifiering av en förpacknings skyddsegenskaper.

Tillämpningen av enhetslastprincipen medför många för»
delar: lägre hanteringskostnader, lättare val av han-

teringsmedel, snabbare lastning och lossning av fordon
0 d, minskning av hanteningsskador på godset och av
personskador vid godshantering, lägre förpacknings-
kostnader, bättre utnyttjande av lagerutrymme, snabm
bare kontroll av godsmängd, minskad risk för svinn

och enklare dokumentation och märkning av godset.

Enhetslastprincipen medför emellertid även nackdelar:
lastbärarna kräver utrymme och innebär viktökning, ka-
pital binds i lastbärare och hanteringsmedel, stan-
dardstorlekar på somliga lastbärare är ej anpassade
till varandra, man har kostnad för returtransport av
lastbärare i många fall, lastbärarna kan skadas eller
försvinna och de orsakar administrativa kostnader för
kontroll mm.

Dessa nackdelar söker man eliminera i största möjliga
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utsträckning, vilket är ett led i utvecklingen av
materialhanteringssystemen för varudistribution med
beaktande av ovannämnda krav.

Tillämpningen av kraven är vidare beroende av utveck-
lingen och valet av externa transportmedel. Dmlastu
ningarnas omfattning söker man minska, samtidigt som
det pågår en betydelsefull utveckling av omlastnings-

tekniken.

Utformningen av lager, terminaler, varuhus och butiker
har också stor betydelse för kravtillämpningen. 1 som-
liga högt industrialiserade länder omöjliggör många
olämpligt utformade småbutiker en rationell varuleve-
rans, och i länder med stor tillgång till billig ar-
betskraft är godshanteringen även vid lager, termina-
ler och varuhus ofta primitiv och påfrestande.

Pågående utveckling av materialhanteringssystemen och
deras förutsättningar kommer säkerligen att i framti*
den medföra ett allt bättre tillgodoseende av upp-
ställda krav.

3. DISTRIBUTIDNSKDSTNÄDER

Ett projekt i Lund om distribution av dagligvaror
(livsmedel, kemisk-tekniska artiklar, tobak, tidning-
ar och blommor) gav bl a som resultat att de mest kost-
nadskrävande momenten i distributionskedjan utgjordes
av hanterings- och lagringskostnaderna, ca 35%, och
försäljningsomkostnaderna, ca 35%. Förpackningskosü-
naden utgjorde ca 25% och transportkostnaden endast
ca 5% av totala distributionskostnaden. Kostnaden för
hantering/lagring gäller färdigförpackade produkter.

Energiproblematiken ingick bl a i ett arbete om det
livsmedelsproducerande systemet. Energikostnadernas
andel av transportkostnaderna har tendens att öka vid
både tätorts- och glesbygdsdistribution. Som exempel
kan nämnas att för Slakteriförbundet energikostnader-
nas andel av distributionskostnaderna ökades från 8
till 14% under några få år. Genom samlastning finns
möjlighet att minska energianvändningen med 10 - 15%.
Samlastning innebär emellertid att antalet omlastning-
ar ökas och därmed kravet på godshanteringssystemets
effektivitet.

4. LÄSTUTRYMME OCH HANTERINGSENHET

Ejärrgodstransporter med järnväg och landsväg har va-
rit föremål för en ingående studie som bl a resulterat
i en arbetsgång i sex steg av värde vid planering av
de enskilda transporterna. För dels optimalt utnyttm
jande av lastutrymmet för ett visst godsparti, dels

VTI MEDDELANDE 473



127

rationell lastning/lossning måste hanteringsenheten
och lastutrymmet vara anpassade till varandra. Det
gäller mac att systematiskt välja så lämplig kombina-
tion av hanteringsenhet och lastutrymme som möjligt.

Många Faktorer inverkar på hanteringsenhetens utForm-
ning: godstyp, mängden gods till viss mottagare, stor-
leken på eventuella lastpallar, lastutrymme, hante_
ringsmedel, erforderligt hanteringsutrymme mm.

problemet lämplig hanteringsenhet har varit Föremål
För konkreta studier vid olika Företag. Ett systema-
tiskt val av hanteringsenhet kan ge både värdeFull
tidsvinst och kostnadsminskning. ErFarenheten har
emellertid visat att detta problem är betydligt be-
svärligare att komma tillrätta med än problemet opti-
malt val av externt tranSportmedel. Det är inte bara
lätt kvantiFierbara Faktorer som inverkar utan också
det internationella varuutbytet. Ett välkänt exempel
därpå är den oFta kritiserade standardiseringen av
lastpallar och container. Det Finns inte någon enhet-
lig, internationellt tillämpad standard För lastpallar
(t ex 8 x 12 dm i Europa, bl a 10 x 12 i USA och Eng-
land och bl a ll x ll och 8 x ll i Japan).

En Förstudie har utFörts som ett led i Försök att Få
Fram en standardiserad samlingsbehållare av engångs-
typ, modulanpassad till Flyg-, bil-, järnvägs- och
containertranSporter. Tio stora Företag medverkade i
studien. Som motiv För en dylik behållare angav de bl
a att återsändning av emballage är besvärligt, att
bättre anpassning till olika transportmedel är väsent-
lig, att hanteringen kan Förbilligas, att Förpacknings-
kostnaderna, svinnet och skadorna kan minskas och att
Förpackningssortimentet kan begränsas samt samköp
inFöras.

Studien Fortsatte vid DackForsk. Den gav som resultat
Följande yttermått För samlingsbehållare: längd
ll45 mm, bredd 845 mm och höjd lDBD mm. De ekonomiska
konsekvenserna av att inFöra samlingsbehållare har
analyserats. Studien är ett intressant Försök att lösa
ett komplicerat, betydelseFullt enhetslastproblem.

Enhetslaster och lastbärare är FortFarande ett aktu-
ellt problem.

5. DATORANVÃNDNING

Datateknikens utveckling innebär att ett värdeFullt
hjälpmedel erhållits För planering och genomFörande
av varudistribution. Användning av dator För styrning
och kontroll av materialFlöden Fortsätter att öka.

Vid val av transportmedel kan en dator användas, i
vilken aktuella kodade data inmatats, t ex lastFörmåga,
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kostnad per km och taxor. Varupartiets krav på trans-
portmedlet, destination och lastningstider, matas in
i datorn, som anger det mest ekonomiska tranSportsät-
tet.

Datorprogram finns för framtagning av förslag till en-
hetslaster för en given produkt. Därigenom kan man bl
a uppnå bästa möjliga utnyttjande av lastpallar, con-
tainer, lastbilar och lager.

Förarlösa fordon (t ex truckar) kan av en dator diri-
geras att följa viss transportväg. En dator kan också
programmeras för automatisk lastning och lossning av
fordon. Även varumottagning kan vara datorstyrd.

För större tranSportföretag och terminaler är datorer
i hög grad användbara som del av informationssystemet.
Dessutom kan de användas för automatisering av gods-
hanteringssystemet. .

Inom transportindustrin ökas också antalet datoran-
läggningar och datorstyrningen blir allt säkrare. För-
frågningar från kunder kan besvaras omgående.

Datorstyrning i anslutning till utleverans av produk-

ter för distribution har stimulerats genom utveckling-

en av mini- och miknüatorer.

För livsmedel med starkt begränsad livslängd är beho-
vet av snabb, säker distribution stort, och därmed är
motivet för datoranvändning starkt. Livsmedelsdistri-

butionens teknik och effektivitet har också ökats
snabbt, bl a i Sverige och USA.

6. MÄTERIÄLHANTERINGSSYSTEM SOM DEL AV PRODUKTIONS-
DCH DISTRIBUTIDNSSYSTEM

För undvikande av suboptimering bör materialhanterings-
systemet i det konkreta fallet om möjligt behandlas
som en del av produktions- och distributionssystemet.

Ett exempel därpå utgör en operationsanalytisk studie
av foderdistribution i Skåne. Undersökningen gav en
beSparingspotential om ca 35% för totala distribu-
tionskostnaderna. En stor del av godset transportera-
ges för långa sträckor och hanterades för många gånger.
Totala tillverkningskostnaderna påverkades dock inte
av föreslagen ändrad fördelning av tillverkningsvoly-
men på befintliga fabriker.

Ett annat exempel gäller melassdistribution i bulk.
Övergång till volymmätning, ökning av fordonens tank-
kapacitet, modifierad lastning, större lossningskapa-
citet, ruttplanering med mikrodator, nytt sätt att an-
ge leverensadresser och viss förbättring av mottag-
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ningsanläggningarnas åtkomligbet, skulle enligt utförd
simulering innebära en tidsmässig besparing om ca 52
eller 56%, beroende på valet av fordonskombination.

Ytterligare ett exempel är hanteringssystem för ut-
lastning av djupfrysta livsmedel. Erysrumsmiljön ut-
gör en extra komplikation.

Lokaliseringen av produktion och lager har primär be-
tydelse för varudistributionen. Ett Forskningsprojekt
gällde internationella varuflöden oob fartygsbaserad
produktion. Bl,a framtogs en modell för investerings-
kalkylering av förslag till fartygsbaserad produktion.
Enligt modellen är en nödvändig förutsättning för lön-
samhet att de direkta lagerhållningskostnaderna (ej
räntekostnader) är betydligt lägre för de prooessade
varorna än för råvarorna. Därför är inpackning av va-
ror en tänkbar process under fartygstransport.

7. REGIDNÄL DISTRIBUTIDNSSÄMVERKAN

Regional samverkan inom materialförsörjning och fysisk
distribution har utgjort ett flerårigt forskningSpro-
jekt i samarbete med Företagsekonomiska institutionen
i Växjö. Tio forskare i Lund och Växjö arbetade med
detta samverkansproblem som gällde mindre och medel-
stora företag och som hade det aktuella intresset för
energiSparande som en extra drivfjäder.

Med en undersökning av 60 företag (inom Kronobergs län)
och erfarenheter från existerande samverkansgrupper
som utgångspunkt utarbetades en metodik för framtag-
ning av samverkanskriterier och utformning av sam-
verkanslösningar. Möjliga effekter av samlastning är
bl a lägre fraktkostnader och enklare godshantering,
och av gemensam lagerhantering enklare godshantering
och bättre servioe. Administreringen sker med hjälp av
datorteknik: till samverkan anslutet företag och anli-
tad speditör har till oentralenbet ansluten terminal.
TranSportekonomisk ruttplanering för samlastning kan
lätt utföras.

Enligt projektets resultat kan transportsamverkan ge
direkta kostnadsbesparingar, vilka dock inte är stora.

Transportföretagens rabatter på grund av stort och
säkert godsflöde kan emellertid bli 2 a 3 gånger
större än de direkta kostnadsbesparingarna.

TranSportsamverkan kan dessutom ge energibesparingar
genom bättre kapacitetsutnyttjande, bättre transport-
planering och övergång vid fjärrtransporter till ener-
gisnålare transportmedel. Kvantifieringen av energi-
vinsterna är osäker, beroende på de stora variationer-
na i transportmedlens energiförbrukning oob otillräck-
lig kännedom om variationerna.
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Vid eventuell övergång Från ladsväg till järnväg vid
Fjärrtransport som Följd av tranSportsamverkan till-
kommer vinst i Form av minskad vägnätsbelastning.

8. KDMBINÄTIONSTRANSDURTER

Kombinationstransporter med lastbil och järnväg inne-
bär Främst Följande Fördelar:
-den dyra inFrastrukturen För lastbilstransport av-
lastas

-FjärrtraFiken på vägarna minskas
-traFiksäkerheten ökas
-miljöpåFrestningarna minskas
-energi sparas.

KombinationstranSporter bedrivs i betydande omFattning
med container som lastbärare i Flertalet europeiska
länder medan piggybacksystemet (Huckepack) har stor
användning endast i Västtyskland, Främst växelFlak och
påhängsvagnar, och Frankrike, Främst påhängsvagnar.
Redan 1945 började USA tranSportera påhängsvagnar
(semitrailers) på järnvägsvagnar. I Sverige började

piggybacktraFik mellan Stockholm och Göteborg år 1966.

Val av hanteringsutrustning samt ökade krav på omlast-
ningskapacitet och avställningsytor För lastbärare är
problem i anslutning till ökningen av kombinations-
transporter. Som led i ett internationaliseringSpro-
jekt har studerats västtyska, Franska och schweiziska
kombinationstranSporter. Som resultat har erhållits
Förslag till detaljFörbättringar av beFintliga trans-
portsystem och till ökning av beFintliga och nya ter-
minalers kapacitet. Det gäller bl a terminaltraktorns
utFormning, utFormnihg och standardisering av växel-
Flak/miniFlak, lyFtoket till portalkran och mobil han-
teringsutrustning För Främst tomma lastbärare.

Vid horisontell omlastning, dvs där lastbärarna/last-
bilarna rullar på och av järnvägsvagnar, används tek-
niskt avancerade järnvägsvagnar med små hjul. De orsa-
kar lätt driFtstörningar. Vertikal omlastning medelst
kran är säkrare: möjliggör användning av billigare,
mindre störningskänsliga järnvägsvagnar. En Speciell
studie av Fördelar och nackdelar med att inFöra hori-
sontell omlastning även i Sverige har utFörts.

Piggybacksystemet har varit något omstr tt i Sverige
till skillnad Från containersystemet. Dess kortaste
ekonomiska transportsträcka rör sig om 40 mil vid an-
vändning av påhängsvagn med i Sverige tänkbara gods-
Flödenn Systemet bedöms ha goda utvecklingsmöjlighe-
ter. EFter oljekrisen 1973/74 ökades piggybanktrans-
parterna i USA med Zlå medan de vanliga lastbilstrans-
porterna ökades med 4%.
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på golvet i en 28eFot container Får endast 11 EUR-pal_
lar (8 x 12 dm) rum, medan 14 Får rum på ett ZD-Fot
växelFlak och 16 på ett växelFlak med den normala
längden 7,15 m.

Järnvägens begränsade lastproFil är ett problem vid
tillämpning av piggyback: specialbyggda järnvägsvagnar
behövs normalt, såvida inte växelFlak används. Kodi-
Fieringen av lastenheter och järnvägssträckor i Väst-
tyskland på basis av lastproFilen är ett sätt att öka
Förutsättningarna För piggyback. JärnvägsFöretagen
måste organisera piggyback-traFiken så att mottagaren
Får godset minst lika snabbt som vid landsvägstrans-
port. Nattrangering blir därmed ibland nödvändig.

Lastbärarna måste standardiseras vad beträFFar köpp-
lingar, huvudmått och hanteringsutrustning, om vins-
terna med gränsöverskridande piggyback skall kunna
Uppnås i möjlig utsträckning.

Nämnas bör också att 83, ASG, Svelast, Bilspedition
och Scansped år 1985 bildade ett nytt gemensamt Förn
säljningsbolag SnCombi som erbjuder kombinationstrans-
porter (container och piggyback) Från dörr till dörr,
åockså till utlandet.

*9. NY GDDSHÄNTERINGSTEKNIK

Vid UTls Forskardagar 1985 höll Claes Nordström Före*
drag om godstranSporter - ny teknik För snabb lasthan-
tering vid kombinerad Fjärrtransport och lokaltrans»
port. Han har sedan år 1976 bedrivit Forskning och
utveckling om godshantering och bl a konstruerat och
utvecklat godshanteringssystemet APL, Av- och På-
Lastning, som Funnit stort internationellt intresse.

.4

snabbare, Flexibel lastning och lossning av lastbilar
vid industriFöretag, automatlager och godsterminaler
utan användning av någon specialutrustning, monterad
på bilen. Flera lösningsideer har prövats, bl a med

Den prsprgpgligä målsättningen var att nå väsentligt

lyFtbord, sk slanall och speciell hanteringsenhet
med lastarmar.

.Av principiellt intresse i detta sammanhang är slav-
pallen (normalstorlek 3298x2538 mm), även För använd-
ning som alternativ till lösFlak och container vid
bildandet av en större hanteringsenhet än en vanlig
lastpall möjliggör.

81ana11en har i IÖ a hand Fått användning För han-
tering av Flyggods AS, British Airways, LuFthansa).
Inom FraktFlyget är också kraven på snabb och säker
godshantering mycket stora. Slavpallen är av aluminium
och dess översida är Försedd med kulor av rostFritt
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stål enligt IATA-standard. Den kan förses med små hjul
och dragstång, så att den kan bogseras av t ex en
truck. Der kan tillsammans med en flygcontainer eller
lastpallar hanteras av en vanlig gaffeltruck. Slav-
pallen kan också förses med fyra lyftben och därigenom
lätt ges en höjd som passar till t ex rullbana och
lastfordon. Den ökar väsentligt möjligheterna att
åstadkomma flexibla och effektiva materialhanterings-V
system för varudistribution och är därmed också ett
exempel på Forskningens och den systematiska utveck-
lingens möjligheter att nå konkreta resultat.

I detta sammanhang bör också UCS (Ultra Carrier
System) nämnas, vilket också har Claes Nordström som
upphovsman. Det utgör en vidareutveckling av ADL-
systemet med målsättningen att åstadkomma bästa
möjliga integration av närsjöfart och landtransporter.

lD. NYA GDDSTRANSPDRTSYSTEM

Hittills har Framställningen främst gällt förbättring
och effektivare användning i framtiden av redan före-1

kommande materialhanteringssystem; A > '

Man frågar sig om varudistributionen i framtiden till
en del kommer att ske medelst helt nya tekniska hjälp-
medel. I olika sammanhang har föreslagits varubeställ-
ning medelst hemdator och automatisk leverans av varOr
till bostaden. Kanske kommer dylikt system att så små-
ningom förverkligas i begränsad utsträckning, t ex i
fråga om dagligvaror.

I speciella fall förekommer det redan att varor leve-
reras direkt från tillverkaren till användaren.
Distributionsteknikens utveckling kan komma att inne-
bära ökad direktleverans, men det torde förbli ovan-

ligt med produktion och varudistribution helt utan
lagringskostnader.

Under en resa till Fjärran Östern för forskningsutbyte
erhöll jag i Japan information om inte mindre än 25
förslag till nya materialtransportsystem som ej ut-
nyttjar vanliga gator och vägar. Huvudmotiven för sök-
ning av nya lösningar på godstranSportproblemen var
de konventionella systemens skadliga miljöpåverkan,
väntad arbetskraftsbrist i framtiden och väntad ener-
gibrist.

Ett datorstyrt transportsystem med hängande löpvagnar
i rör var i första hand avsett för varuleverans till
butiker i städer via obemannade lossningsstationer. I
befintliga städer stöter det emellertid på stora svå-
righeter att bygga rörlinjer. Sannolikt är det lätta-
re att införa rörtransportlinjer mellan stora fabriker,
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terminaler, lager, varuhus 0 d. Korta avstånd och hög
transportFrekvens är Förutsättningar För lönsamma
rörlinjer.

Transport av Främst massgods medelst kapsel i rör-
transportör och av mindre lastbilar och container me-
delst lineärmotordrivna vagnar på styrbana eller i
tunnel är andra exempel på nya transportsystem som kan
Få betydelse För varudistributionen i Framtiden.

ll. SLUTDRD

KortFattat har jag diskuterat krav på materialhante-
ringssystem och redogjort För ett antal Forsknings-
arbeten som haFt som övergripande målsättning att
Främja den Framtida varudistributionen och lösningen
av dess materialhanteringSproblem. Möjligheterna att
mer eFFektivt och konsekvent, bl a med hjälp av dator-
användning, tillämpa känd teknik är goda. Därtill
kommer sannolikt nya tekniska lösningar och kombina-
tioner att bidra till allt mer Funktionella, ekono-
miska och miljövänliga materialhanteringssystem För
varudistribution.
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PROJEKTET GODSTRANSPORTER OM 10-20 ÅR,
RESULTAT OCH SLUTSATSER
Göran Haag
Transportrådet

aoosmmmme
om I0-2 0 ÅR

  

1 . INLEDNING

1.1 Syfte och inriktning

Det finns idag en betydande osäkerhet om hur gods-
transporterna kommer att utvecklas inom de närmaste

10-20 åren. Många bedömare ser framför sig stora om-
välvningar i fråga om marknad, använd transporttek-
nik, transportorganisation etc. Andra räknar inte
med att några avgörande förändringar kommer att in-
träffa. Till en inte obetydlig del kan dessa skill-
nader bero på brister i kunskapsöverföring och ojämn
information samt på att transportsektorn och dess roll
betraktas utifrån skilda perspektiv.

Inom transportnäringen råder i dag en viss överkapaci-
tet. Samtidigt pekar prognoserna på att volymökningen
inte kommer att bli så stor. Risk finns för att de
lönsamhetsproblem som förekommer inom flertalet trans-
portgrenar därmed förstärks. En sådan utveckling kan
leda till svårigheter att attrahera nödvändigt kapital
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för nyinvesteringar och teknisk utveckling. Följden
blir att kapitalet inom transportnäringen efterhand
föråldras och att den befintliga strukturen konserve-
ras.

Detta är en utveckling som måste mötas i tid eftersom
effektiva transporter är en förutsättning för en posi-
tiv utveckling av industrin och inte minst utrikes-
handeln.

Det är angeläget att på olika sätt få till stånd en
anpassning och utveckling av transportsektorn så att
framtidens krav kan tillgodoses.

Bland annat mot denna bakgrund har transportrådet
(TPR) startat upp projektet "Godstransporter om 10-20
år" vars första etapp nu genomförs. Resultatet redo-
visas i en första rapportserie "En första avrappor-
tering" som jag vill påstå är den första i sitt slag
i Sverige.

I rapporterna redovisas en sammanfattande bedömning
av godstransportsystemets utvecklingsbetingelser ut-
gående från en bred omvärldsorientering. Givetvis
kan inte godstransporterna studeras som en isolerad
företeelse. I stället fordras kunskaper om hur gods-
transportsystemet är kopplat till och samverkar med

omgivningen, t ex näringslivets lokalisering, struk-
tur, produktionen och konsumtionen av varor. Se fi-

gur på nästa sida.

Den godstransportprognos för år 2000 som transport-

rådet tidigare redovisat utgör en utgångspunkt för
bedömningar av godstransportsystemets utveckling.
Men det kvantitativa angreppssätt som prognosen byg-
ger på medför med nödvändighet en rad begränsningar
och måste kompletteras.

Ett av syftena med projektet "Godstransporter om 10-20
år" är därför att komplettera och nyansera tidigare
gjorda faktasammanställningar och prognoser, vidare
att kvalitativt analysera och belysa de villkor som
kommer att bli styrande för framtidens godstransporter.
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Figur 1. Exempel på faktorer och beroenden av
betydelse för godstransporternas utveckling.

Inom en sektor som präglas av så stora, långsiktiga
och inbördes beroende resursbindningar som transport-
sektorn blir det naturligtvis extremt kostsamt att
hålla beredskap för ett mycket brett spektra av al-
ternativa utvecklingsvägar. Att söka åstadkomma en
större grad av samstämmighet i framtidsförväntning-
arna måste därför betraktas som en nödvändig och an-
gelägen uppgift.

Ett andra mål med projektet är därför att identifiera
problem och utvecklingstendenser för att skapa hand-
lingsberedsakp inför framtida beslutssituationer.

  

Bedömningar av godstransportsystemets framtida funk-
tion och prestanda utgör en nödvändig grund för en
mängd beslut på olika nivåer inom näringsliv, trans-
portnäring och offentlig förvaltning. De betydande
värden som står på spel medför att missbedömningar
kan vara förenade med stora kostnader. Snävt avgrän-
sade analyser och systembundna effektivitetskriterier
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kan leda till stora felsatsningar. Det är därför av
stor vikt att söka få ett gemensamt avstämt besluts-
underlag så långt detta är möjligt. Olika parter mås-
te på olika sätt samverka mot gemensamma mål.

Projektet syftar alltså till att bidra till ett ökat
informations- och kunskapsutbyte mellan de många par-
ter som är med om att utforma framtidens godstrans-
portsystem och att skapa en bättre allmän förståelse
hos beslutsfattare inom olika verksamheter och på
olika planeringsnivåer om transportsektorns villkor
och behov.

  

  

 

 

1.2 Studerade områden

Som framgått är behovet av överblick och helhetsper-
spektiv ett av huvudmotiven för projektet. Samtidigt
styrs godstransporternas utveckling av en mycket stor
uppsättning faktorer som delvis står i mycket kompli-
cerade beroendeförhållanden till varandra. Att be-
handla alla dessa faktorer explicit och samtidigt är
naturligtvis en omöjlig uppgift.

Med hjälp av olika personer med dokumenterad kunskap
i godstransportfrågor har följande problemområden
valts för närmare studier:

- Transportorganisation och transportmarknad.

- Materialadministration och transporter.

- Transportteknik och transportplanering.

- Internationella beroenden inom transportsystemet.

- Transportsystemets utveckling och den regionala
fördelningen.

- Utvecklingstendenser inom den utrikes linjesjö-

farten.

2. STORA FÖRÄNDRINGAR ATT VÄNTA

En slutsats som kan dras av genomförda studier är att
de närmaste 10-20 åren kankomma att bli mycket dyna-
misk och i flera avseenden omvälvande period i ut-
vecklingen av godstransportsystemet. Det förefaller
också uppenbart att godstransporterna successivt hål-
ler på att få en allt mer strategisk betydelse för
hela samhällsutvecklingen.

Från att tidigare ofta ha betraktats som en belast-
ning på produktionen och marknadsföringen av varor
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uppfattas transporterna allt mer som ett konkurrens-
medel - något som kan ge positiva bidrag till utveck-
lingen av skilda verksamheter. Transporterna blir ett
ytterligare led i förädlingen av produkterna.

3. ÖKADE KRAV FRÅN NÄRINGSLIVET

Rationaliseringssträvandena inom industri och handel
kommer under de närmaste åren i stor utsträckning att
inriktas på att åstadkomma en effektivare materialad-
ministration. I denna rationaliseringsprocess kommer
transporterna att spela en central roll. MA-utveck-
lingen för med sig många förändringar som kommer att
aterverka på de externa transporterna. Som exempel
kan nämnas:

- Snabbare transporter

- Högre tidsprecision

- Krav på bättre informationsservice

- Mindre och färre lager

- Mindre sändningsstorlekar

- Flexibla transporter

Det kommer att efterfrågas höpresterande och flexibla
transportsystem med täta förbindelser och garanterad
tidsprecision men som ändå kan erbjudas till rimliga
kostnader. Transporterna integreras i produktionspro-
cessen vilket innebär att uppgifterna för transportö-
rerna blir mer komplicerade och serviceinriktade och
transporttjänsterna mer kvalificerade.

En förväntad utveckling inom det svenska näringslivet
mot högre förädlingsgrad och en större andel av pro-
duktionen inriktad på framställning av kvalificerade
varor och tjänster verkar i samma riktning. En allt
mer omfattande och ofta på fjärran marknader inriktad
utrikeshandel är ytterligare en faktor som bidrar till
att kraven på godstransporterna ställs allt högre.

4. BÄTTRE RESURSUTNYTTJANDE KRÄVS

Ett effektivare utnyttjande av transportresurserna
måste till för att möta de krav som kommer att ställas
och som faktiskt redan ställs på transportmarknaden.
Utveckling av transporttekniken och införande av ef-
fektivare planering och organisationsformer på trans-
portområdet är därvid en nödvändighet.

VTI MEDDELANDE 473



141

Vad gäller tekniska utvecklingen kommer data- och in-
formationsteknologin att ge de största vinsterna i
form av bättre effektivitet och kostnadsbesparingar.
Datorkommunikation av fullständiga och exakta uppgif-
ter om olika godssändningar innebär en informations-
mässig sammankoppling av avsändare och mottagare,
lagerhållare, speditör och transportör. Det innebär
en utvidgning från dagens interna materialstyrnings-
system inom producerande företag till mer integrerade
system, där hela materialflödet kan överblickas, kon-
trolleras och styras.

 

  

BESTÅLLARE LEVERANTÖR

;i 3'

  

  
Figur 2. Datatekniken möjliggör ett snabbt informa-

tions utbyte.

Källa: TFK rapport 1983:8

Datatekniken öppnar här stora möjligheter till ett
effektivare resursutnyttjande. En speciell databank
dit transportörer anmäler sin lediga kapacitet och
dit transportköpare anmäler sina transportbehov skulle
kunna byggas upp. Detta skulle kunna utgöra en slags
elektronisk transportbörs där köpare och säljare möts
och finner varandra på ett optimalt sätt.

Andra områden där datatekniken teoretiskt kommer att
få stor betydelse är ruttplanering för lastbilstrans-
porter och styrning av vagnparken vid järnvägstrans-
porter. För att kunna utnyttja olika enhetslasters
fördelar fullt ut fordras effektivare planeringsfor-
mer där datatekniken ingår som ett kraftfullt hjälp-
medel.
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När man talar om datatekniken förleds man lätt att
tro att den är något av ett undermedel som löser alla
problem. Naturligtvis är det inte så. Tekniken har
funnits länge och ändå har inte så mycket hänt på
området inom transportföretagen. En förutsättning för
att vi ska kunna tillgodogöra oss de möjligheter till
effektivare resursutnyttjande som data- och informa-
tionsteknologin erbjuder är att vi övervinner de ad-
ministrativa och organisatoriska hinder som finns.
Det är också mycket viktigt att systemen görs kompa-
tibla, dvs allmänt användbara, och att en allmänt
accepterad och livskraftig standard för informations-
överföringen kan etableras.

En stor potential till bättre resursutnyttjande lig-
ger också i ett effektivt utnyttjande av godstermi-
nalerna. Dels själva terminalhanteringen men kanske
främst mot bakgrund av terminalen som brytpunkt i
godsflödet. Här är en utveckling på gång mot färre
och större terminaler och därmed sker även en kon-
centration av linjetrafiknätet. Härigenom skapas ett
större godsunderlag för varje linje och även för var-
je terminal. Detta ger möjligheter till ett högre
kapacitetsutnyttjande genom ökade möjligheter att
anpassa kapaciteten till godsunderlaget. En koncen-
trering av terminalstrukturen ger ökade möjligheter
till rationell hantering av enhetslaster och till
att särskilja styckegodstrafiken från direkttrafik.

5. SPECIALISERADE TRANSPORTSYSTEM

Bland annat den materialadministrativa utvecklingen
kommer att leda till en utveckling mot mer speciali-
serade transportsystem, med ett allt starkare bero-
endeförhållande mellan transportsäljare och trans-
portköpare. Exempel på denna utveckling är att stör-
re företag i egen regi eller i samarbete med något
transportföretag utvecklar transportsystem som är
speciellt anpassade för de egna transportbehoven.

Utvecklingen mot specialiserade transportsystem är
naturligtvis rationell ur företagsekonomisk synvin-
kel. Men jag vill varna för att denna utveckling kan
leda till suboptimering på högre nivå. De större före-
tagen står för merparten av godsunderlaget på trans-
portmarknaden. Om nu dessa företag avvecklar sitt
transportbehov inom egna transportsystem kan det bli
så att underlaget för de allmänt tillgängliga trafik-
systemen dras undan. Detta kan i sin tur leda till en
uttunning av linjenätet och en minskning av turtäthe-
ten i trafiksvaga relationer.
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6. ÄNDRADE ROLLER OCH PRODUKTUTVECKLING

I den här utvecklingen ligger också in inbyggd för-
skjutning av planeringsinitiativet när det gäller
godstransporterna från transportföretagen mot fram-

för allt de större transportköparna. Denna tendens
bottnar i den allt större betydelse som transporter-
na har i materialflödet. Företagen vill helt enkelt
kontrollera sina transporter så att de passar in i
det allt hårdare styrda materialflödet.

Denna utveckling visar att transportörerna inte rik-
tigt hängt med när det gäller att erbjuda nya bätt-
re och effektivare transportlösningar. Här krävs
utan tvekan en skärpning av transportörerna om man
vill ha möjlighet att påverka utformningen av de
transportuppgifter som skall utföras. Transportfö-
retagen måste bygga upp ett materialadministrativt
kunnande hos sina anställda. Detta för att kunna
sätta sig in i kundernas problem och diskutera lös-
ningar för dem utifrån kundens utgångspunkter. Kort
sagt, man måste lära sig att se och förstå vad som
händer innanför lastbryggan hos kunderna.

Det faktum att transporterna mer och mer integreras

i den totala materialflödesplaneringen i näringsli-
vet innebär också att ett utökat samarbete krävs
mellan parterna för att man ska uppnå så bra total-
lösningar som möjligt.

Utvecklingen går också mot ökad differentiering och
specialisering av transporttjänsterna.

Företag med speciell kompetens och inriktning växer
fram. På marknaden för expressfrakt har således flera
företag etablerats. Detta fenomen kommer med all sä-
kerhet inte att begränsas till denna marknad. Andra
tänkbara områden är kyltransporter, transport av pap-
per, sågade trävaror etc.

Kostnadsbaserad prissättning och olika pris för olika
servicenivå, s k A, B och C-service, kommer att bli
allt vanligare. Man ska få betala för höga krav på
främst snabbhet, samtidigt som långsammare och billi-
gare alternativ erbjuds.

Med bättre planering och framförhållning minskar rim-
ligen kraven på snabbhet och man kanske kan acceptera
en lite långsammare transport. En sådan lösning gag-
nar bägge parter. Köparen får en billigare transport

men som ändå passar in i hans totala materialflöde.
Säljaren kan utnyttja sin transportkapacitet bättre
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genom att han får möjlighet att fördela godset på
fler avgångar.

7. UTRIKESHANDELN

Utrikeshandelns andel av transportarbetet väntas öka.
För att kunna möta denna förväntade tillväxt av utri-
keshandeln är det mycket viktigt att upprätthålla och
utveckla effektiva transporter ut på världsmarknaden.
Transporterna får inte bli en hämmande faktor i ut-
rikeshandeln. Det är också viktigt att inte de admini-
strativa systemen utgör en trång sektor för utrikes-
trafiken.

De strukturförändringar inom den internationella sjö-
farten som nu sker bl a genom inrättandet av de s k
jorden-runtlinjerna och det kraftiga kapacitetstill-
skott detta innebär kommer i enda slag att ge upphov
till en helt ny konkurrenssituation. Det faktum att
endast ett fåtal hamnar på varje kontinent är aktu-
ella för anlöp ger också onekligen en fingervisning
om storskaligheten i dessa transportsystem. För att i
denna nya konkurrenssituation säkra direktanlöpen på
framför allt Göteborg fordras troligen samverkan både
mellan olika rederier och mellan rederier och befrak-
tare.

Det kommer då knappast att vara möjligt att bedriva
rederiverksamhet med svenska rederier i trafik enbart
på Sverige. Samgående mellan de skandinaviska länder-
na eller med kontinentala rederier kan således komma
att bli en tvingande nödvändighet.

Även inom vägtrafiken blir troligen ett ökat samgående
till större företag och att etablera olika former av
dotterbolag utomlands en förutsättning för att kunna
konkurrera i andra länder. SJ behöver också på olika
sätt utöka sitt internationella engagemang.

8. FORTSATT ARBETE

Med utgångspunkt i det material som nu är framtaget
har vi startat ett antal nya studier inom ramen för
projektet "Godstransporter om 10-20 år". Konsekven-
serna av en koncentrering av terminalstrukturen stu-

deras, vi tittar också i ett antal fallstudier när-
mare på vilka krav den ökade MA-planeringen ställer på
de externa transporterna. En fördjupad studie av den
transoceana sjöfartens utveckling och dess konsekven-
ser för Sverige pågår också, liksom en studie av det
transporterade godsets varuvärde och dess utveckling.
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Dessa studier beräknas kunna publiceras under våren
1986. Som avslutning vill jag bara kort presentera
dessa projekt.

8.1 Utvecklingen av terminalsystemet i Sverige

 

I studien görs en inventering av befintliga termina-
ler och distributionssystem vad gäller styckegods och
dagligvaror i Sverige. Vidare diskuteras den troliga
långsiktiga utvecklingen och dess konsekvenser för
varuförsörjningen till företag och konsumenter i oli-
ka delar av landet.

En radikal utglesning av styckegodsterminalerna förut-
ses. Härigenom kan kostnaderna för terminalhantering-
en sänkas. Samtidigt får man bättre kapacitetsutnytt-.
jande och kan erbjuda en bättre och jämnare transport-
kvalitet över hela trafiksystemet. Vidare ökar möjlig-
heterna till att kunna separera stycke- och partigods-
trafiken, vilket bör kunna ge effektivitetsvinster.

När det gäller dagligvarudistributionen är det mycket
som talar för att grossistblocken kommer att stärka
sin ställning ytterligare, bland annat genom att ut-
öka sitt sortiment. Utredningen konstaterar vidare att
om endast distributionsekonomin vore gällande så skul-
le antalet dagligvaruterminaler kunna reduceras till
mellan 3 och 6 per grossist. Med dagens transport- och
förpackningsteknik är det dock svårt att med så få
terminaler klara av de krav som ställs på färskvaru-
leveranser. Men med rationellt utnyttjande av enhets-
laster, såsom växelflak eller påhängsvagnar, utrusta-
de med kyl- och frysaggregat kan man klara kraven.

8.2 Den transoceana sjöfarten

Inledningsvis görs en genomgång av de transoceana
flödena av parti- och styckegods till och från Sverige.
Därefter beskrivs de strukturella förändringarsom
idag pågår eller kan skönjas inom världssjöfarten och
dessa förändringars inverkan på transporterna till och
från Sverige.

Med denna bakgrund studeras ett antal scenarier.

- Flygfraktens ökande konkurrens med linjesjöfarten.

- Jorden-runt linjernas expansion.

Etablerandet av fasta förbindelser över Öresund.

I scenariot rörande luftfrakten konstateras att den
fram till år 2000 inte kommer att påverka sjöfarten
i någon nämnvärd utsträckning.
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I de två senare scenarierna försöker man kvantifiera
effekterna. Det kan t ex röra sig om fördelning mel-
lan direkttrafik och matartrafik, matartrafikens för-

delning på transportmedel m m.

8.3 Transportkonsekvenser av MA-planering
i näringslivet

 

Man tittar här i ett antal fallstudier på hur före-
tagens krav på de externa transporterna påverkats av
MA-planeringen.

De preliminära resultaten från studien visar att före-
tagens krav inte ändrats så dramatiskt. Det man främst
kan identifiera är att stora krav ställs på transpor-
tens kapacitetsflexibilitet. Detta har sin grund i att
transportflödet blivit efterfrågestyrt och därmed föl-
jer produktionens variationer. En annan genomgående
effekt av MA-planeringen är att företagen vill kon-
trollera sina transporter. Man uppnår detta främst ge-
nom att tidtabellstyra transporterna.

8.4 Varuvärden och godstransporter

I denna studie görs en utvärdering av varuvärdena
(kr/ton) i Sveriges utrikeshandel under perioden

1967-84. Fördelning görs på varugrupper, transport-
sätt samt export och import. En framskrivning av sig-
nifikanta trendsamband görs också.
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EKONOMI OCH PRODUKTKVALITET VID TRANSPORT AV KYLDA LIVSMEDEL

Folke Larsson
Professor
Handelns forskningsinstitut

1. INLEDNING

Det finns en ökande tendens till centralisering inom

både produktion och distribution av livsmedel. Därav
följer att transporter och distributionstider kan bli
långa innan produkterna når konsumenterna. Detta leder
i sin tur till antingen att känsliga produkter måste
skyddas bättre mot kvalitetsförlust, med kostnadskräv-
ande behandling av något slag före eller under trans-
porten, eller att de får lägre kvalitet vid distribu-
tionskedjans slut. Man får kompromissa mellan hur myc-
ket hållbarhetsbehandlingen får kosta och hur stor
kvalitetsförsämring man kan finna sig i.

För livsmedelsindustrin är det i princip möjligt att
garantera att uppställda kvalitetskrav upprätthålls så
länge varan befinner sig i fabriken. Liknande garanti
är svårare att lämna för varan på dess väg från produ-
centen till konsumenten, men föreskrift om hanteringen

kan ges. Under transporter, omlastning och lagring ut-
sätts varan för temperaturförhöjningar och annan in-
verkan som kan medföra kvalitetsförsämringar.

Kvalitetsförlusternas omfattning idag är inte helt
känd. Troligen är antalet fall av rena hälsorisker

obetydligt. Det torde också vara mindre vanligt med

påtagliga kvalitetsförsämringar avseende smak, utseen-
de, näringsvärde etc. Men även om risken för konsumen-

ten att få livsmedel av dålig kvalitet är ringa är det
angeläget att åtgärder vidtages för att så långt möj-
ligt eliminera dessa fall. Inom vissa varugrupper,
t ex frukt och grönsaker, kan man också räknamed ett

betydande svinn i distributionsledet till följd av
kvalitetsförsämringar.

Problematiken bör lämpligen bearbetas från två håll,
distributionsekonomiskt och livsmedelsteknologiskt. I

den pågående undersökningen samarbetar forskningsin-
stitut som är specialiserade inom dessa områden.

För att kunna få ett tillräckligt underlag för analys
krävs observationer av de förändringar varorna under-

går i distributionskedjan och ett studium av devikti-
gaste faktorer som orsakar dessa förändringar. Detta

sker bäst genom dels studier av tid/temperaturförhåll-
anden i distributionskedjan, dels undersökning av kva-
litetsförändringar under motsvarande och väl kontrol-
lerade experimentella förhållanden. Med detta som bak-

 

VTI MEDDELANDE 473



148

grund kan utredas vilka alternativa förfaranden som
kan ifrågakomma för att minska kvalitetsförluster. Så-

dana åtgärder måste dock ses mot bakgrund av de före-
tagsekonomiska konsekvenserna av förändringar i dis-
tributionssystemet. Det är med andra ord nödvändigt
att tillse att önskvärda egenskapsförbättringar inte
medför kostnadsökningar av en storlek som konsumenten

inte kan förväntas vara beredd att betala.

2 .' EN PILOTSTUDIE

2.1 Syfte

Med finansiellt stöd från Transportforskningsdelega-

tionen (nuvarande Transportforskningsberedningen) har
Handelns Forskningsinstitut (HFI) och Svenska Livsme-

delsinstitutet (SIK) genomfört en förberedande studie
av tids- och temperaturförhållanden och därmed samman-
hängande kvalitetsförluster vid lagring och transport

av kylda livsmedel. Avsikten med denna studie var
främst att testa angreppsmetoden och mättekniken som
underlag för en planerad, mera omfattande undersökning.

2.2 Uppläggning och genomförande

Kvalitetsproblematiken är naturligtvis mest påtaglig
i fråga om varor med kort hållbarhet. För undersök-
ningen uttogs därför fyra produktslag inom charkuteri-
området: bacon, blodpudding, falukorv och leverpastej.
Observationer gjordes med utgångspunkt från två dis-
tributionscentraler i Göteborgsregionen som svarar för
leverans av nämnda produkter inom olika butikskedjor.
Observationerna hade karaktären av tids- och tempera-
turmätningar.

2.3 Distributionskedjan

 

En schematisk bild av distributionskedjans sammansätt-
ning visas i figur 1.

Produkterna lagras i avvaktan på leverans 1 fabrikens
kylrum (station 0). Detta moment ingår dock inte i

tids- och temperaturmätningarna. Med början på morgo-
nen varje dag hämtas varor ut på expeditionen (station
1), där de ställs upp i tre produktgrupper. Expedi-
tionen är ett svalt men inte kylt utrymme. Med ledning
av ordersedlar plockas varje butiks varubeställning
samman och placeras i kundvagnar. Detta tillgår så att
vagnen först fylls på med beställda varor tillhörande
den första produktgruppen, varefter den skjuts över
till den andra produktgruppen för påfyllning där och
vidare till den tredje produktgruppen.
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Fiqur 1 gstributionskedjans sammansättning
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När beställningen är komplett körs kundvagnarna in i
ett särskilt utrymme, mellankyllagret (station 2).
Här ordnas beställningarna i grupper efter vilka buti-
ker som ingår i de planerade körturerna.

 

Pålastningen tillgår så att bilarna kör in i mellan-
kyllagret varefter kundvagnarna rullas över i omvänd
ordning till hur avlastningen kommer att ske. Varu-
transporterna (station 3) sker i enlighet med i förväg
fastställd körrutt. I viss utsträckning görs dock om-
kastningar så att en butik som vid ett tillfälle kom-
mer i början av en körtur, vid ett annat tillfälle får
sina leveranser i slutet av rutten.

 

Vid ankomsten till respektive butiker rullar chauffö-
ren av varorna på butikens lastkaj (station 4) eller
undantagsvis direkt in i butikens kylrum.

Butikspersonalen hämtar varorna på lastkajen och pla-
cerar dem i butikens kylutrymmen (station 5). I första
hand fyller man på kyldiskarna i butikslokalen. Om
detta av utrymmes- eller arbetsmässiga skäl inte är
möjligt läggs varorna först i affärens kylrum, vari-
från sedan påfyllning sker i diskarna.

 

Det sista ledet i distributionskedjan omfattar konsu-
mentens inköp och hemtransporter av varorna (station 6%
Detta moment omfattas inte av tids- och temperaturmät-
ningarna.

2.4 Mätningar och observationer

 

För att få ett riktigt underlag för bestämning av kva-
litetsförändringarna krävs att man kan fastställa hur

lång tid varan befinner sig i och mellan de olika sta-
tionerna samt att man på ett tillfredsställande sätt
kan mäta temperaturförhållandena i olika steg i kedjan.

Bestämningen av de i figur 1 beskrivna tidsavsnitten,
har inneburti vissa mättekniska problem. Den idealiska
metoden vore om man kunde märka ett urval av enheter

när de lämnar produktionsprocessen och observera tid-
punkterna när varje sålunda märkt vara går in i respek-
tive lämnar de olika distributionsmomenten. Genomför-
andet av individuella tidsobservationer skulle dock i
praktiken kräva så omfattande arbetsinsatser och så
stora störningar av varuhanteringen att metoden i rea-

liteten är oanvändbar.

 

Det tillämpade förfarandet har istället gått ut påatt
man enligt principer som är närmast ekvivalenta med
slumpmässigt urval uttagit vissa partier för observa-
tion. Vid inträdet i en station i kedjan har tidpunk-
ten och storleken av partiet registrerats. Genom inven-
teringar vid några följande tidpunkter fastställdes
hur många enheter av den ingångna kvantiteten som
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fanns kvar inom stationen. Därigenom kunde en frekvens-
fördelning med avseende på produktens lagringstid i en
viss temperaturmiljö bestämmas. Denna teknik har bland
annat använts vid bestämning av lagertiden i partiföre-
tagets expedition.

Beträffande transportmomentet har en mera direkt metod
använts. Den personal som utfört inventeringarna i bu-
tiksledet har intervjuat chaufförerna på de lastbilar
som levererat berörda varor. Avgångs- och ankomsttid-
erna har antecknats i särskilda protokoll.

Lagringstiden i butikerna bestämdesgenom dagliga in-

venteringar. Inventeringspersonalen besökte varje bu-
tik vid ungefär samma tid på dagen under perioden. Man
identifierade partiet med ledning av uppgift om sista
förbrukningsdag och räknade antalet kvarliggande en-
heter. Härigenom kunde en frekvensfördelning av de dis-
tribuerade varorna efter lagringstid i butikerna er-
hållas.

Beträffande temperaturmätningarna användes delvis olika
teknik i skilda stationer i distributionskedjan.

Lufttemperaturer uppmättes så att datalagrare fick föl-
ja produkten från fabrikantlager till avlastning vid
butik. Lufttemperaturen runt produkten mättes i plast-
backar, 54 X 35 x 28 cm, som produkterna placerades i
för transport.

Temperaturförhållandena i transportledet mättes genom
att datalagrare placerades på olika ställen runt last-
bilens väggar. En datalagrare placerades vid produkten
i transportback. Endast lufttemperaturer uppmättes.
Temperaturregistreringen skedde med 1 min intervall.

I butikerna placerades termoelement vid de fyra olika
produkterna i kyldisken. Dessutom mättes temperaturen
på kylluften vid inblåsning och retur. Produkter pre-
parerade med termoelement placerades i kyldisken till-
sammans med det övriga innehållet.

2.5 Resultat och erfarenheter

 

Pilotstudiens primära syfte var som nämnts att testa
mätmetoder och mätinstrument. Som generellt omdöme kan
sägas att den använda tekniken fungerade tillfredsstäl-
lande och med smärre justeringar bör kunna användas
för undersökningar i större skala.

Vad själva transportmomentet beträffar svarade detta
för en relativt liten andel av den totala tiden i dis-
tributionskedjan. Normalt bör inte lastbilstransporten
innebära några större problem ur kvalitetsförsämrings-
synpunkt, även om riskmoment kan förekomma i samband
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med avlastningen i butik under den varma årstiden.

Eftersom provstudien gjordes inom distributionsområdets
s k inre zon var de uppmätta transporttiderna maximalt
4 timmar. Vid en temperaturmätning som gjordes då ute-
temperaturen var 170 uppmättes 6-10O inne i vagnen
(något högre vid dörrarna) och 70 vid produkten i bac-
ken. Vid en annan mätning råkade bilens kylaggregat
vara ur funktion. Innetemperaturen steg därför snabbt
till samma gradtal som utomhus (140) medan temperatu-
ren i de backar där kylprodukterna förvarades gick upp
till ca 100 under transporten som varade omkring
1 timme.

3. KVALITETS-/KOSTNADSMODELLEN

Det traditionella optimaliseringsproblemet vid trans-
portplanering är att bestämma den lösning som minime-
rar kostnaden att förflytta en vara mellan två punkter
i rummet. Olika restriktioner, t ex om leveransfrek-

vensen till mottagaren eller om mängden gods som ska
transporteras vid samma tillfälle kan läggas in i
modellen. I det aktuella fallet då leveranserna gäller

färskvaror med begränsad hållbarhet skulle också res-
triktioner kunna uppställas som avser de kvalitets-
nivåer för varan som inte får underskridas. En sådan
ansats är dock i praktiken svår att arbeta med, bl a
beroende på att det inte finns lämpliga observerbara
och objektiva mått på produkternas kvalitet i distri-
butionskedjan.

En alternativ metod som gör det möjligt att kvantifi-
era vissa kvalitetsegenskaper och därigenom ta in kva-
liteten åtminstone partiellt som en variabel i Opti-
maliseringsproblemet, håller på att utvecklas inom
ramen för det pågående projektet. Tankegångarna härvid-
lag återges i sammandrag nedan.

3.1 Kostnadsfunktionen

 

Inom samma distributionskedja kan olika distributionsn
alternativ definieras. Dessa kan skilja sig i fråga om
en rad faktorer, t ex leveransfrekvens, fordonsslag

och fordonsstorlek, kylmetod (helkylt fordon, kylcon-
tainer etc), produktens ingångstemperatur i kedjan osv.

 

För varje distributionsalternativ (i) kan en kostnads-

funktion uppställas enligt följande
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där: k. är den kalkylerade kostnaden från fabriks-
porten till butikskassan

d. är tidsavståndet (durationen)

v. är medelfordonshastigheten

x. är ensammanfattande beteckning för olika
faktorinsatser t ex arbetskraft, lokaler,

transportmedel, kapital m m

c , c , etc är för distributionsalternativen

generella konstanter t ex lön, kvmhyra,

räntesats etc.

3.2 Kvalitetsfunktionen

Vid Svenska Livsmedelsinstitutet har för olika produkt-
slag genomförts laboratörieförsök där sambandet mellan
kvalitetsförsämring och olika förklarande variabler

studerats. Utgångspunkten har härvid varit den i litte-
raturen redovisade "TTT-hypotesen".1

TTT-hypotesen innebär att kvalitetsförändringen hos
ett lagrat livsmedel uppfattas som en algebraisk summa
av delkvalitetsförluster under godtyckligt små tids-
intervall. Genom experiment bestäms kvalitetsförlusten
per tidsenhet, varefter totala kvalitetsförlusten under
ett givet tid/temperaturförlopp kan beräknas genom inte-
gration. Två villkor är nödvändiga för att TTT-hypote-
sen skall gälla:

I. De enskilda delkvalitetsförlusterna måste vara
additiva. Detta innebär att temperaturvaria-
tioner i sig inte får ge upphov till föränd-
ringar i produkten, som inte kan beräknas genom

integration.

II. De enskilda delkvalitetsförlusterna måste vara
kommutativa. Detta innebär att ordningsföljden
av de olika dellagringsförloppen inte får in-
verka på slutresultatet.

Med hjälp av laboratorieförsöken kan kvalitetsfunk-
tioner av följande typ bestämmas för olika produkter

(3)

qj = g(d, tj)

där q exempelvis är ett mikrobiologiskt mått på kvali-
teten och tj är temperaturen hos varan.

1) TTT = "Time/Temperature/Tolerance"

VTI MEDDELANDE 473



154

3.3 Sambandet kvalitet-kostnad

 

Genom att kombinera kostnads- och kvalitetsfunktioner-
na kan en sambandsfunktion av följande typ uppställas

CH(k., qj) = h(di, V., x., t., c 2...)
l l l 3 1'

För varje produkt i givet distributionsalternativ kan
variabelvärdena och konstanterna i högra ledet bestäm-
mas. Följaktligen kan sambandet mellan kostnader och
kvalitet anges i vart enskilt fall. För en viss färsk-
vara kan därigenom göras en utvärdering av olika dis-
tributionsalternativ med hänsyn till kostnaden under
olika beslutsförutsättningar.

Sambandet kan presenteras grafiskt i diagram av följ-
ande typ (figur 2) där F, P, B, K betecknar de olika
distributionsstegen: fabrikant, partiled, butik, kon-

sument.

Figur 2. Jämförelse mellan alternativa distributions-
kedjor.

 

Kvalitets-

nivå

  Normal
_ acceptans  K

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lägsta
acceptans

.'u

  

Kostnad

Distributionskedjan I kan tänkas motsvara en relativt
konventionell transportteknik med samlastning av skil-
da varuslag. Kvaliteten avtar successivt och kan ev. i
situationer med långa transportsträckor och långa lig-
getider m m nå ned till den uppställda lägsta accep-
tansnivån. Ett modernare distributionssätt (II) med
specialfordon och effektivare lastningsanordningar ger
lägre kvalitetsförluster men också högre kostnader.
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Liknande förlopp med andra förutsättningar kan beskri-
vas eller simuleras. På basis härav kan en ekonomisk
utvärdering ske av alternativa transportsätt, förpack-
ningslösningar och lagerbetingelser för kylda produk-
ter med beaktande av kvalitetskraven.

4. PROJEKTETS FORTSÄTTNING

4.1 Pågående arbeten

 

Parallellt med modellutvecklingen pågår undersökningar
baserade på empiriskt material avseende dels kvalitets-,
dels kostnadskomponenter.

Kvalitetsstudierna bygger på framtagna samband mellan
produktkvalitet och tid/temperaturförlopp av den typ
som tidigare framtagits för frysta produkter. Sådana
samband kan vara svårare att generalisera och uttrycka
matematiskt när det gäller produkter som kyldiskdistri-
bueras. I detta temperaturområde där biologiska och
inte minst mikrobiologiska livsyttringar har stort
inflytande på produkternas egenskaper är kvalitetsför-
ändringarna inte alltid regelbundet tid/temperatur-
beroende även om enskilda kemiska reaktioner är det.

För att fastlägga sambanden mellan kvalitetsföränd-

ringar i tid och temperatur behövs för det första lag-
ringstester vid konstanta temperaturer (inom de ramar
som fältförsöket har visat). Dessutom fordras för att
verifiera den s k TTT-hypotesens relevans lagring en-
ligt följande:

1. Lagringstest vid kommuterad lagring - detta innebär

att ordningsföljden av olika dellagringsförlopp
inte får inverka på slutresultatet.

2. Lagringstest för att verifiera additivitet - detta
innebär att temperaturvariationer i sig inte får
producera större eller mindre förändringar än vad
som kalkylmässigt kan beräknas ur det aktuella tid/
temperaturförloppet.

De vid laboratorieförsöken framtagna uppgifterna om
tid- och temperaturförhållandenas inverkan på produkt-
kvaliteten kan användas för att simulera effekten av
olika distributionsförlopp. Därutöver införs en ekono-
misk variabel på basis av särskilda kostnadsstudier.
Dessa bygger på bl a mätningar av arbetsförbrukningen
i följande steg i distributionskedjan.
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Fabrikant: pålastning
transport

Partilager: inlastning

leveranskontroll
lagring
plockning
pålastning
transport

Butik: inlastning/mottagning
varupåfyllning

Arbetskostnadernas storlek bestäms genom tids- eller

frekvensstudier. Genom observationer och intervjuer
fastställs värden på övriga kostnadsslag, bl a lokal-
kostnad och lagerränta. Resultaten uttrycks i kronor
per distribuerad enhet resp använd transportsträcka
för skilda produktslag.

4.2 Användningsområden

 

Utöver de ovannämnda testen och empiriska studierna
planeras i en senare etapp att utvidga projektet att
avse andra produktområden och andra kvalitetsegenskaper.

Avsikten är också att i denna etapp studera effekten i
kvalitets- och kostnadshänseende av alternativa för-
packningsmetoder och hållbarhetsbehandlingar. Man skulle
exempelvis kunna undersöka möjligheterna att för vissa
produkter kunna förkorta distributionskedjan och använda
förenklade transport- och förpackningsmetoder samtidigt
som man uppnår godtagbara kvalitetsförhållanden till
begränsade hanteringskostnader. Synpunkter på ändrad
lagstiftning kan komma fram ur undersökningen. Detta

behöver i så fall detaljstuderas.

Med detta underlag bör det vara möjligt för fabrikan-
ten/distributören att bedöma effekten av planerade för-

ändringar i varudistributionen under beaktande av kva-

litetskraven. Det är således möjligt att utveckla ett
gemensamt dataprogram med olika empiriska värden in-

lagda med vars hjälp det enskilda företaget kan plane-
ra och dimensionera sin transportapparat. Det blir ock-
så lättare att vid behov bemöta kritik från exempelvis
massmedias sida i frågor som rör kvalitetsnivå och pris-
sättning.

Material av denna typ är också betydelsefullt vid ut-
formning av bestämmelser rörande högsta temperatur vid
lagring och transport av kylda produkter.
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TRADITIONELLA RUTINER - OTRADITIONELLA I'DOKUMENT . HUR KAN
TRANSPORTDOKUMENTEN ANPASSA SlG TILL MORGONDAGENS RUTINER?
Mats Ezson Hjorth
e universitetslektor
Rättsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Varför valet av denna rubrik? Därför att, enligt mitt och många

andras förmenande, vi inom en snar framtid kommer att få en ut-

veckling som framtvingas av transportbranschen själv. Kraven på
våra transportörer kommer att ställas högre och konkurrensen
inom transportsektorn kommer tveklöst att tillse nya lösningar
inom dokumentationsbiten.

Det är ett faktum att vi i dag fortsätter att hantera våra tra-
ditionella dokument i form av papper i mängder som sänds kors
och tvärs över vår jord. Det är rent märkligt att det inte tidi-
gare kommit mer sofistikerade lösningar, och det har faktiskt
gjorts en del försök, vilket jag återkommer till nedan. Vi upp-
lever en accelererande teknisk utveckling parallellt med att
lagstiftningen till synes är statisk, och en av de invändningar
som man ofta möter även från jurister är: Hur kommer en domstol
att ställa sig i en fråga där man försöker använda gällande lag
på något som inte direkt passar in på den? Utan någon jämfö-
relse i övrigt vill jag kort referera det berömda avgörandet
Tor Mercia där vår Högsta domstol vred klockan tillbaka tio

år. Fartyget ifråga hade tagit ombord ett antal trailers i
Rotterdam för en resa till Göteborg. Samtliga trailers var
TIR-plomberade och täckta med kapell. Under resan, då det rådde
relativt hårt väder, kom lasten på en trailer i svängning och
plötsligt lossnade delar av lasten på en trailer, vilken rasade
ut ur kapellet och skadade lasten på en bredvidstående trailer.
Redaren bedömdes vara ansvarig för att lasten på den trailer som
skadade den andra inte var kontrollerad vilket ju i och för sig
närmast var en omöjlighet då den var plomberad och endast skulle
kunna öpnnas med hjälp av tullmyndighet. Dessutom är det tvek-
samt om man överhuvudtaget skulle kunnat upptäcka den brist-
fälliga förpackningen.

Vad vill jag nu belysa med detta? Jo, den gällande lagen har
inte vid denna tidpunkt tagit hänsyn till modern ro-ro-trafik.
Transporttekniken hade utvecklats, medan lagstiftningen stått
stilla.

Skulle nu denna situation kunna hända igen, t ex när någon inte
utställer en konventionell fraktsedel utan låter informationen
i denna överföras per telekommunikation eller annat tekniskt
sätt?

Självklart kan man inte ge ett säkert svar, men så länge en
transportör inte ger kunden sämre rätt än vad han har rätt till
enligt tvingande lag, skulle jag tro att en domstol skulle accep-
tera modernare rutiner.
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Vi använder oss i dag av rutiner och dokument som såg världens
ljus för lång tid sedan. För sjötransporter har det i århundra-
den utställts konossement och vad avser landtransporter (järn-
;vägstransporter) uppstod fraktsedlarna redan på 1800-talet. Låt
oss kortfattat gå igenom vad dessa dokument innebär.

Konossementet är ett pappersdokument, där själva pappersbiten i
sig har ett värde, eller rättare sagt symboliserar ett värde,
men papperet i sig utgör bevisning på detta värde. Man kan tala
om dess funktioner . För det första utgör vad som är angivet i
dokumentet en bevisning för vad transportören har tagit i sin
vård. Detta är för kunden mycket väsentligt då kärnan i trans-
portöransvaret ligger i det s k vårdansvaret. Gäller det frågan
om vilken mängd gods så talar man om redovisningsansvar etc. För
det andra är konossementet omsättningsbart. Med detta menar man

att dokumentet ifråga kan säljas och köpas som vilken lös egen-
dom som helst. För att uppnå detta anses dokumentet ha vissa
egenskaper vilka i korthet utgör följande:
- det är negotiabelt, vilket innebär att om en förvärvare i god
tro köper det kan transportören inte föra motbevisning i de i

dokumentet angivna uppgifterna, följaktligen gäller det för
transportören att prestera enligt innehållet i dokumentet;
- det är ett legitimationspapper, vilket innebär att en inneha-
vare med vederbörlig överlåtelsekedja är den berättigade motta-
garen av lasten;
- det är ett presentationspapper, vilket innebär att man genom
att förete själva konossementet är berättigad att utfå lasten;

- det är ettvärdepapperi teknisk mening, vilket innebär att do-
kumentet skall återställas i utbyte mot lasten;
- det är invindikabelt, vilket innebär att man har skydd mot
överlåtarens borgenärer i händelse av dennes konkurs.

     

För de icke sjöburna lasterna har det sedan lång tid tillbaka
utställts fraktsedlar av allehanda slag. Skillnaden mot konosse-
mentet är enorm vad avser de nyss nämnda konossementsegenska-
perna.

Fraktsedeln var från början ett dokument som helt enkelt var ett
meddelande från avsändaren till mottagaren och då liksom nu
följde med godset under transporten. Den utvecklades sedermera

till att utgöra en bevisning av vad transportören tagit emot

och därvid är den delvis likställd med konossementet. Den tjänar
i dag också som bevisning om de villkor som transporten är under-
kastad. Internationellt utformades fraktsedeln i den s k ClM-
konventionen, alltsåckn:europeiska järnvägsfördraget. Detta
skedde 1890, alltså för närmare hundra år sedan. Under förhand-

lingarna diskuterades det huruvida man skulle enligt sjörätts-
lig modell ha ett negotiabelt dokument, men det genomfördes inte.
I stället konstruerade man fraktsedeln utifrån en modell av den
tyska och franska fraktsedeln som den då var använd. Modellen
bestod av en funktion som benämns förfoganderätt . Denna I'rätt
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som egentligen är en legitimation för avsändaren att kunna in-
gripa under en pågående transport, genom olika begäranden om
godsets hantering, som exempelvis att omdestinera godset, utpeka
en ny mottagare etc.

För att kunna ingripa i en sjötransport där det utställts konos-
sement krävs att man innehar samtliga original, då man regel-
mässigt utställer tre original av konossementet, s k full set.

För att under en järnvägstransport ha rätt att få förfoga krävs

att man som avsändare innehar den s k dubbletten, vilken alltså

är en del av fraktsedeln som återställs till avsändaren efter
det att transportören tagit emot godset för transport. Det skall
nogsamt understrykas att det endast är den ursprunglige avsända-
ren som har denna rätt vid innehavet av dubbletten. Han kan allt-
så inte överlåta dubbletten och därmed göra en tredje person för-
fogandeberättigad. Man brukar här tala om förfoganderättens posi-
tiva egenskap, rätten att kunna ingripa. Men om dubbletten har
överlåtits på någon annan talar man om den negativa sidan, dvs
där avsändaren är avskuren från en rätt att kunna ingripa i en
pågående transport.

Här kommer så nästa led in i dokumentens praktiska användning.
Ser man till konossementet har det inte bara varit överlåtbart
i den meningen att det cirkulerar mellan köpare och säljare.
Det är numera så att dess förnämsta nytta är att tjäna som säker-
het vid finansiering, dvs där någon vid avvecklingen av köpe-
avtalet lånar ut pengar, exempelvis en bank. Öppnar köparen rem-
burs och banken betalar ut till säljaren vad denne skall ha, tar
banken emot konossementen vederbörligen överlåtna på banken. När
köparen fullgör sin del och betalar banken så överlåter banken
konossementet på köparen som därmed kan hämta ut godset. Så
långt är allt gott och väl. Det stora problemet som vi i dag har

att lösa, är att godset numera undantagslöst kommer fram långt
tidigare än någon köpare kan komma åt godset. I fraktsedels-
fallet sker remburstransaktionen så, att banken ställs som mot-

tagare och dubbletten tillställs banken som därmed vet att ingen
kan komma att ingripa under transporten. Även här uppkommer tids-

problemet, då dokument måste förflyttas i rummet oftast med post-
gång vars utveckling sannerligen inte är positiv ur snabbhets-
synpunkt..Man frågar sig, om det överhuvudtaget är lönt att
satsa enorma belopp på en transportteknik som sedan punkteras av
att ett antal papper inte kan förflyttas fort nog.

Med det ovan sagda som bakgrund skall jag nu gå in på vad som
har gjorts och vad som eventuellt skulle kunna göras. Redan i
slutet av 60-talet utvecklade Atlantic Container Line det s k
Datafreight. Det är ett mycket enkelt system som bygger på att
man inte överhuvudtaget sänder några dokument mellan säljare och
köpare. Transportören matar i sin dator in all vederbörlig infor-
mation om godset. När fartyget närmar sig destinationsorten låter

man en avi gå automatiskt till mottagaren om var denne kan hämta
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godset. Detta system som jag mycket förenklat har beskrivit det,
kan inte användas vid finansiering då någon säkerhet för en bank
inte kan finnas. Nästa utvecklingssteg var att försöka bygga in
en finansieringsfunktion i det befintliga systemet. Vad man här
gjorde var att imitera den vanliga fraktsedeln som den ovan be-

skrivits. Skillnaden var bara den att det inte fanns något pap-

per. Samma dator men med den stora skillnaden att avsändaren av-
talsvis avstod från all rätt att ingripa i transporten. Man sätte
Så köparens bank som mottagare och därmed förhindrade man trans-
portören att kunna utlämna godset till någon annan. När så köpa-
ren betalt, överlät banken rätten till godset på köparen. Detta
system har löst problemen till den gräns att det inte lämpar sig
för vidareöverlåtelser av sändningen.

Ett annat system som närmare försökte lösa överlåtelse och vida-
reförsäljningsproblematiken är det s k lntertanko, ett norskt
projekt. Här behöll man de traditionella dokumenten men i stället
för att tillställa köparen konossementet lät man medelst kurir-
flyg ställa det till ett centralt organ som registrerade det,

och då ursprungsköparen/mottagaren sålde godset vidare registre-
rades varje förvärv för att när lasten slutligen nått fram, den

senaste förvärvaren kunde med välsignelse från registermyndig-
heten utfå godset och konossementet tillställdes transportören.

Parallellt med ovan nämnda försök till lösningar har även en ame-

rikansk bank, Chase Manhattan, introducerat ett system som i
delar påminner om lntertanko.

I Sverige, som är ett föregångsland i dokumenthänseende, har
SWEPRO utvecklat en sjöfraktsedel. Den är traditionell såtill-
vida att det fortfarande är papper. Dock att utlämningsmekanismen
inte finns på konossementsvis då det är en fraktsedel, men den
tar bort delar av förseningsproblematiken. Den får dock bara ses
som ett mellansteg inför en ren datateknisk lösning.

Vad behöver då göras för att förenklingar skall komma till stånd?
Först måste lagstiftningen anpassas så att den inte förhindrar
en utveckling. Stora ansträngningar görs i åtskilliga interna-
tionella fora för detta. Men som allt internationellt förenk-
lingsarbete är det många motstridiga intressen att ta hänsyn
till. För det andra måste transportbranschen vara intresserad av
att själv driva på i dessa frågor och där det inte finns legala
hinder, våga något mera.

På banksidan som i sig tävlar med transportnäringen om vem som
är mest konservativ i ordets ursprungliga betydelse har just kon-

kurrenssituationen varit hälsosam. SE-banken introducerade nyli-
gen paperless collection , vilket är ett system där man spar
uppemot två veckor i hanteringstid för inkassouppdrag. Förhopp-
ningsvis är det bara ett första steg.
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Låt oss avslutningsvis återvända till konossementsfunktionerna
och se hur de skulle kunna automatiseras i en datafunktion.
Vad avser bevisning torde det inte innebära något problem. Vad
som är bevis på ett papper, är även ett bevis på information in-
lagrad i ett minne.

Den negotiabla funktionen påverkas inte heller vad jag kan se
av att själva papperet försvinner vad avser invändningsrätten.
Legitimations- och presentationsegenskaperna torde även de vara
lösta då den som har access till informationen i egenskap av
mottagare kan styrka detta.

Svårare är det med värdepappersegenskapen, den att lämna doku-
mentet i utbyte mot godset. Här får man tillse att någon form av
kvittensfunktion läggs in.

Kvarstår så summan av dessa egenskaper i den formen att dagens
konossement är överlåtbara och skall kunna överlåtas. Hur över-
låter man en rätt knuten till en lagrad information? Det har
framställts teorier om datorer som kommunicerar med varandra och
där man vid överlåtelse har olika former av kvittenser så att
när en överlåtelse skett inget mer kan ske, den så att säga
spärras. Rent tekniskt är problemen säkert möjliga att lösa,
bara viljan finns. På fraktsedelssidan är det betydligt enklare
och inom exempelvis flyget finns redan system där dokumentatio-
nen är klart förenklad. Jag tror att tiden talar för en snar
förenkling.
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JÄRNVÄGEN OCH TRAFIKPOLITIKEN

Lars Hansson

Forskningsledare
TEM, Lunds Universitet

1. TRAFIKPOLITIKENS HUVUDBETINGELSER

De grundläggande portalprinciperna i svensk trafikpoli-
tik har först och främst byggts upp kring problemställ-
ningar och tillämpningar för landtransportmedlen, dvs
biltrafiken och järnvägstrafiken. Under lång tid och i
en inte oväsentlig utsträckning har de trafikpolitiska
frågeställningarna varit präglade av de problemställ-
ningar som järnvägen haft genom konkurrensen med bil-
trafiken. Efterkrigstidens två stora trafikpolitiska
utredningar, 1953 års trafikutredning och 1972 års
trafikpolitiska utredning, manifesterade i 1963 och 1979
års trafikpolitiska beslut, är belysande exempel på detta.

1.1 Järnvägen och konkurrensen med bilismen

Den politiska markeringen av järnvägens särskilda roll
framträder tidigt: Redan 1923 utfärdades en förordning
om behovsprövning av linjetrafik eller lokaltrafik med
automobil. Vid prövning av ansökan om tillstånd till
sådan trafik skulle "hänsyn tagas till behövligheten

och lämpligheten av den ifrågasatta trafiken". Inne-
börden av detta skall ses mot bakgrund av det betänkande
som 1920 års automobilsakkunniga lagt fram 1922 med för-
slag till förordning om motorfordon samt den prOposition
som lades fram i anslutning därtill (proposition 1923:124).
Vid riksdagsbehandlingen av propositionen framfördes i
en motion att man skulle förebygga osund konkurrens mel-
lan järnvägsföretag och automobiler. Detta innebär att
"tillstånd till linjetrafik och lokaltrafik icke borde
medgivas, där fråga vore om trafik mellan orter, som an-

tingen stode i omedelbar järnvägsförbindelse med varandra
eller där annan järnvägsförbindelse mellan de berörda
orterna funnes och tåglägenheterna vore sådana, att all-
mänhetens krav på bekväma förbindelser vore skäligen till-
godosedda ... .

Lagutskottet framhöll med anledning av motionen att önske-
målen redan var tillgodosedda genom att hänsyn skulle

tagas till "behövligheten och lämpligheten". Utskottet
uttalade dessutom att "om konkurrens kan tänkas uppstå
mellan en ifrågasatt linje- eller lokaltrafik med automo-
bil och ett järnvägsföretag, ångbåtslinje eller dylikt,
bör järnvägsföretagets eller ångbåtslinjens ägare höras,
innan tillståndet beviljas". Riksdagen godkände detta ut-
talande.
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I början av 1930-talet fick järnvägen konkurrens på ett
nytt område. Den yrkesmässiga lastbilstrafiken, som ti-
digare omfattat huvudsakligen lokalkörning med lättare
lastbilar, expanderade nu genom att tyngre lastbilar kom
in i bilden. Gods började transporteras på landsväg i
stället för på järnväg och sjöfart. De svårigheter som
järnvägen och den inrikes sjöfarten därmed fick resul-
terade i att man 1932 tillsatte en trafikutredning i
syfte att studera åtgärder för att uppnå en "sund regle-
ring av förhållandet". Utredningen föreslår i sitt slut-
betänkande (SOU 1935:12) "att automobiltrafiken i all-
mänhet bör givas företräde ifråga om transporter på
kortare avstånd, järnvägarna däremot på längre".

När propositionen (1936:161) lades fram angavs följande
premiss: "Allenast till den del den yrkesmässiga last-
bilstrafiken bedrives på längre avstånd och därvid så
gott som undantagslöst under konkurrens med de övriga
trafikmedlen äro nyssnämnda förpliktelser avsedda att
bliva gällande". Mot detta anförde andra lagutskottet
att "Teknikens fortsatta framsteg kommer med all sanno-
likhet att ytterligare höja bilarnas användbarhet. Det
måste anses vara ett samhällsintresse, att ett effektivt

utnyttjande av den tekniska utvecklingen icke genom stat-
liga åtgärder omöjliggöres eller väsentligen försvåras."

I början av 1930-talet hade järnvägarna hamnat i en all-
varlig ekonomisk kris. 1934 och 1935 hade man dock en
kraftig återhämtning med "ett ej oansenligt driftöver-
skott". Detta gav lagutskottet anledning att antaga "att
farhågorna för att automobiltrafiken skulle äventyra järn-
vägarnas existens, åtminstone ifråga om de viktigare bland
dem, varit betydligt överdrivna". En ny trafikutredning
tillsattes 1936. I sitt betänkande 1938 framhöll utred-
ningen att man ej borde lägga konstlade hinder i vägen för
biltrafikens sunda utveckling.

Under kriget tillkom restriktioner för bilismen. Enligt
1940 års förordning fordrades särskilt tillstånd för be-
drivande av yrkesmässig biltrafik gällande linjetrafik,
beställningstrafik eller godstransportförmedling. Till-
stånd skulle endast ges om trafiken befanns vara behövlig
samt i övrigt lämplig. Konkurrensförutsättningarna föränd-
rades. Järnvägstrafiken fick ett kraftigt uppsving, och
driftöverskotten blev de största i järnvägens historia.

Efter kriget råkade järnvägarna ånyo in i ekonomiska
problem. 1950 års långtidsutredning (SOU 1951:30) utta-
lade vissa farhågor för en snedbelastning av samhälls-
ekonomin genom en oproportionellt snabb ansvällning av
bilismen. 1953 tillsattes en trafikutredning, där det i
direktiven framhölls följande: "Till följd av bl a bil-
trafikens expansion har järnvägarna kommit att ställas
inför allt större ekonomiska svårigheter, vilka ter sig
allvarliga icke minst i betraktande av att de framträder
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redan under rådande högkonjunkturförhållanden ...".
Orsakerna till järnvägens ökade sårbarhet för konkur-
rensen från bilismen ansågs dels vara av teknisk natur,
dels en följd av de trafikpolitiska betingelserna.

1953 års trafikutredning anser att samhället vid sina
trafikpolitiska åtgöranden bör acceptera den förutsedda
utvecklingen på bilismens område. En sund utveckling av
transportapparaten ernås bäst genom att järnvägarna be-
frias från sina speciella förpliktelser - inom ramen för
upprätthållandet av en tillfredsställande transportför-
sörjning för landets olika delar. I 1963 års trafikpoli-
tiska beslut (prop 1963:191) beslutades om en nyoriente-
ring av den statliga trafikpolitiken i syfte att skapa
ett mer konkurrensfrämjande system på transportmarknaden.
De konkurrenshämmande regleringarna skulle i möjligaste
mån avvecklas.

1972 tillsätts en ny trafikpolitisk utredning. I direkti-
ven anförs att man "i vidare utsträckning än som förut-
sattes vid 1963 års trafikpolitiska beslut måste förena
den marknadsmässiga rörelsefrihetenmed en planmässig sam-
ordning och styrning". Den gällande trafikpolitiken menar
man "kan få till följd antingen att samhällsekonomiskt
motiverade investeringar inom en trafikgren inte kommer
till stånd eller att deras finansiering framtvingar en
avgiftsnivå som leder till att investeringarna inte effek-
tivt utnyttjas". Såväl direkt som indirekt framgår att
hela problemställningen är aktuell för järnvägstrafiken.

Trafikpolitiska utredningen följs upp av 1979 års trafik-
politiska beslut. Det principiellt viktiga beslutet är
att kostnadsansvaret som begrepp för kravet att täcka
trafikgrenarnas totala kostnader slopas, vilket i första
hand berör järnvägstrafiken.

1.2 Järnvägen och kostnadsansvaret i ett "samhälls-
ekonomiskt perspektiv"

  

Järnvägens taxepolitik och kostnadsansvar har alltid varit
ett kärt ämne för samhällsekonomisk analys. Grunden för
detta är kostnadsstrukturen med "stora" infrastrukturkost-
nader och "små" driftkostnader. Fram till bilismens genom-
brott gav detta järnvägarna en monOpolställning. Frågan
gällde då i vilken utsträckning samhällsekonomiska argu-
ment var motiverade för statlig kontroll av järnvägen i
syfte att förhindra bl a "oskäliga" vinster. När konkurren-
sen från bilismen växte fram övergick frågeställningen i
stället till att samhällsekonomiskt analysera huruvida det
förelåg skäl att begränsa denna trafik i syfte att förhindra
"oskäliga" förluster för järnvägen. Gemensam utgångspunkt
i den samhällsekonomiska analysen var hela tiden frågan om
samhällsekonomiskt relevanta taxor och resursutnyttjande.
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1932 års trafikutredning belyser de samhällsekonomiska
argumenten på ett synnerligen pedagogiskt sätt. I flera
exempel belyser man "konflikten" mellan en prissättning
för att erhålla kostnadstäckning och en prissättning
för att utnyttja anläggningarsamhällsekonomiskt riktigt.
Utredningen menar att automobiltrafiken odisputabelt fram-
kallat en sänkning av transportpriserna. Därav är det lätt
att förstå den popularitet och tillfredsställelse som
automobiltrafiken väckt inom näringslivet. Utredningen
ställer sig dock följande fråga: "Men har därigenom från
det helas, från samhällets synpunkt sett den totala trans-
portkostnaden och särskilt kostnaden för de transporter,
vilka livligast varit utsatta för konkurrens, ökats eller
minskats?"

Enligt trafikutredningen består den reella kostnaden för
en transport med ett nytillkommet trafikmedel inte endast
av det debiterade fraktpriset, om transporten hade kunnat
äga rum med anlitande av ett äldre sådant. Anledningen till
detta är följande: "En för trafikanten lika reell, ehuru i
sammanhanget icke synbar kostnad är det belopp, han med
anledning av transportens överflyttning till det nya tra-
fikmedlet kan komma att nödgas utgiva såsom bidrag till
täckande av det äldre trafikmedlets fasta kostnader."
Trafikutredningen framhåller därför att man innan man lyck-
önskar sig själv till nedsättningar i det på fraktsedeln
debiterade beloppet bör hålla i minne den höjning man har
att vänta på skattsedeln.

Innebörden av det anförda visas genom bl a följande schema-
tiserade exempel: TranSporter över ett inom en kommun be-
läget sund sker med en kommunalt ägd bro. För att täcka
räntor och amortering för det i brobyggnaden nedlagda kapi-
talet krävs 25 000 kr. Detta klarar man av med en broavgift
på 2 kr per passerande bil. Förslag väcks om att ersätta
bron med en färja, vars kostnader beräknas kunna täckas
genom en avgift på 1,50 kr. För bilägarna skulle detta
komma att medföra en prissänkning på 25%. Förslaget synes
fördelaktigt för bilisterna. För kommunens del är det dock
annorlunda. Utgiften på 25 000 kr för den gamla bron är ju
för kommunen lika ofrånkomlig som förut; skillnaden blir
endast att den för framtiden kommer att uttagas i form av
skatt i stället för genom broavgift.

För år 1933 beräknas att järnvägarnas kostnader vid sjun-
kande trafik är fasta till drygt 2/3 av dess sammanlagda
utgifter. Endast omkring 100 mkr av 320 mkr är möjliga ut-
giftsbesparingar vid en trafikminskning. Dessutom konsta-
teras att järnvägens föränderliga kostnader vid stigande
trafik är "inom vissa gränser mycket låga".

För automobiltrafiken gäller helt andra förutsättningar.
Företagens kostnader för trafikens bedrivande utom möjligen
administrationskostnaderna ökar i samma prOportion som tra-
fiken. Antager man att hälften av bilskatterna bidrager till
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en fast andel av vägkostnaderna, finner man att 4-5% av
bilarnas samtliga kostnader är fasta.

Slutsatsen i 1932 års trafikutredning är följande:

"Den viktigaste orsaken till den nuvarande krisen
på kommunikationsväsendets område är, sett ur den
synvinkel, från Vilken densamma i detta sammanhang
betraktas, i korthet att fördelningen av trafiken
mellan de konkurrerande transportmedlen för närva-
rande sker huvudsakligen på grundval av tranSport-
priset... Detta pris uppbygges på grundval av vart-
dera trafikmedlets kostnader. Kostnaderna äro för
båda transportmedlen dels fasta, dels föränderliga.
Järnvägens kostnader äro till övervägande del fasta,
biltrafikens däremot till större delen föränderliga.
Då trafikkunden till ett lägre pris än järnvägens
anlitar biltrafiken, gör han visserligen en bespa-
ring i det honom närmast debiterade fraktbeloppet.
Samtidigt går emellertid det allmänna och därmed
- i förut angiven utsträckning - skattebetalarna
miSte om det bidrag till täckande av järnvägens fasta
kostnader, som anlitandet av järnvägarna skulle hava
medfört. Denna det allmännas förlust är, bortsett

från trafiken på de kortaste distanserna, vida större
än den vinst för trafikanten, som skapats genom sänk-
ning av de nominella frakterna, och därigenom skapas
i sista hand även en förlust för samhället."

Ett halvsekel senare återkommer ett motsvarande samhälls-
ekonomiskt synsätt i trafikpolitiken. 1972 års trafik-
politiska utredning framhåller att "trafikavgifter base-
rade på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna är en
viktig princip för att uppnå samhällsekonomisk effekti-
vitet vid ett decentraliserat beslutsfattande". För SJ
gäller att de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för
utnyttjande av bannätet är avsevärt lägre än SJs kostnader
för detta. Trafikpolitiska utredningen konstaterar därmed
följande: "För att uppfylla sitt kostnadsansvar tvingas
alltså SJ att för i varje fall betydande delar av sitt
transportservicesortiment tillämpa en samhällsekonomiskt
ineffektiv prissättning."

I 1972 års trafikpolitiska utredning klargörs problemati-
ken kostnadsansvar och samhällsekonomi utifrån ett rabatt-

försök som SJ genomförde i Norrland under en 15-månaders-
period 1969/70. I en situation med överkapacitet sänkte

SJ priset från i genomsnitt 163 kr till 130 kr. Genom detta
ökade antalet resor från 27 600 till 33 300. För SJs del
innebar det minskade biljettintäkter på 170 000 kr, dvs
ett försämrat kostnadsansvar. Från en samhällsekonomisk ut-

gångspunkt innebar det emellertid ett bättre resursutnytt-
jande.
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Biljettpris

Ökning i samhälls-
nytta (konsument-
överskott) vid pris-

163 - - -- - - - -- - ---- sänkning då överskotts-
L gg kapacitet föreligger

13 0 ------------ - .
§22;

2:252?

Antal
g ""* resenärernu- ,_

27 60 33 300

Figur 1 Effekterna av en prissänkning för SJ vid över-
kapacitet (Norrland 1969/70). Konsumentöver-
skottet ökar med 835 000 kr då den tillgängliga
kapaciteten utnyttjas bättre.

 

Utan några direkta merkostnader för SJ tillkom 5 700 resor
som i genomsnitt Värderades till 146,50 kr (betalnings-
viljan lägst lika med det aktuella priset och högst lika
med det tidigare priset), vilket innebar en sammanlagd
extra nytta på 835 000 kr. Ur fördelningssynpunkt innebar
prissänkningen en förbättring för de tidigare resenärerna
på 910 0001u:(27 600 x 33 kr) och de nytillkommande på
95 000 kr (5 700 x mellanskillnaden av betalningsvilja
och faktisk betalning, dvs 146,50 - 130 = 16,50 kr), medan

SJ värderade det som ett företagsekonomiskt minus enligt
ovan på 170 000 kr. Totalt erhåller vi som tidigare
+ 835 000 kr, ett belopp som kan tolkas som en "ökning
av kakans storlek", dvs att vi gemensamt utnyttjar en
resurs bättre.

Cirkeln i "samhällsanalytiskt" resonemang sluts när 1932
års konstaterande att uteblivna täckningsbidrag för järn-
vägen i slutänden ändå belastar skattebetalarna återfinns
i 1985 års järnvägspolitiska beslut (prop 1984/85:114):
Genom den nya investeringsmodellen, som innebär att staten
tar ett ökat ansvar för järnvägens infrastrukturkostnader,
täcker statsmakterna i förväg en del av SJs kostnader för
infrastrukturen "i stället för att såsom hittills täcka
ett oundvikligt underskott i efterhand".
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2. DET TRAFIKPOLITISKA KOSTNADSANSVARET

De senaste decenniernas trafikpolitik har utformats av
två omfattande utredningar med efterföljande riksdags-
beslut: 1953 års trafikutredning som följdes av 1963 års
trafikpolitiska beslut samt 1972 års trafikpolitiska ut-
redning som föregick 1979 års trafikpolitiska beslut.
Gemensam utgångspunkt för trafikpolitiken under denna
period har varit "att skapa betingelser för en samhälls-
ekonomiskt riktig utveckling och fördelning av transport-
arbetet". Frågan om trafikgrenarnas kostnadsansvar har
därvid varit av särskild betydelse.

I 12§§_år§_E§sâikselifiêkê_ês§l22 betonades fri konkur-
rens på lika villkor samt full kostnadstäckning för varje
trafikgren. Tanken bakom dessa krav är att fri konkurrens
(normalt) styr resursanvändningen till de områden där den
ger störst sammanlagd nytta. Trafikföretag erbjuder sina
respektive transporttjänster vilka konsumenterna har att
välja mellan. Priserna informerar om den resursförbrukning
som görs samt om den nytta som konsumenterna har. Om de
olika trafikgrenarna konkurrerar på samma villkor, dvs
ingen verksamhet gynnas genom subventioner eller att en
konkurrent "överbeskattas", kommer trafikens resursåtgång
(kostnader) och tranSportkonsumenternas värderingar (för-
säljningsintäkter) att bestämma trafikgrenarnas omfattning.

I l222_å§§_252§2529l2Eiêrê_§s§l2§ ges kostnadsansvaret
en väsentligt annorlunda tolkning. Denna omprövning moti-
verades redan i direktiven till 1972 års trafikpolitiska
utredning, där man menade att fullt kostnadsansvar "kan
få till följd antingen att samhällsekonomiskt motiverade
investeringar inom en trafikgren inte kommer till stånd
eller att deras finansiering framtvingar en avgiftsnivå
som leder till att investeringarna inte effektivt utnytt-
jas". I utredningen konstateras att "trafikavgifter base-
rade på de samhällsekonomisma marginalkostnaderna är en
viktig princip för att uppnå samhällsekonomiskt effekti-
vitet vid ett decentraliserat beslutsfattande".

I regeringens proposition om en ny trafikpolitik ges en
sammanfattande beskrivning av synen på kostnadsansvar,
när föredragande kommunikationsministern anför följande:

"Jag ansluter mig därför till trafikpolitiska utred-
ningens förslag att det strikta trafikgrensvisa kost-
nadsansvaret enligt 1963 års riktlinjer bör slopas för
vägtrafiken och järnvägstrafiken och att det totala
avgifts- och skatteuttaget från trafikanterna i prin-
cip prövas fritt med hänsyn till alternativa finan-
sieringsmöjligheter och till bl a de finanspolitiska,
fördelningspolitiska och regionalpolitiska konsekven-
serna. Jag delar också uppfattningen att de rörliga
avgifterna bättre skall anpassas till beräknade sam-
hällsekonomiska marginalkostnader."
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I figur 2 ges en översiktlig bild av 1963 och 1979 års
trafikpolitiska kostnadsansvar. Kostnadsposterna d och e,
vilka ingick i 1963 års kostandsansvar, omfattar de totala
(direkta) statsfinansiella kostnaderna. Kostnadsposterna

c och d, vilka ingår i 1979 års kostnadsansvar, omfattar

statsfinansiella och externa marginalkostnader. Förutom
direkta kostnader omfattar 1979 års kostnadsansvar också
en "icke-kostnad". Kostnadsansvaret för denna post uppstår
genom att marginalkostnaden för trängsel-, miljö- och hälso-
effekter är större än genomsnittskostnaderna. Avgifter base-
rade på marginalkostnader innebär då att trafikantkollekti-
vet betalar mer än de totala kostnaderna för effekterna
ifråga.
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DET TRAFIKPOLITISKA KOSTNADSANSVARET

 

 

a) Icke-marginella externa
effekter

 

  

I b) Marginalkostnader som över-
| stiger genomsnittskostnader

-

_
-
-
_

       

1979 års
c) Marginella externa kostnadsansvar

effekter

d) Finansiella (budgetmässiga)
1963 års marginalkostnader
kostnads-
ansvar e) Övriga finansiella (budget-

mässiga) kostnader

Exempel påkostnader:

Bilärêfib Qêrsyägsfrêfik
a) Buller Buller, vibrationer

b) Om hälso- och miljökost- -
naderna för avgaser är
1 mdr kr + avgiftsuttag

på 1,3 mdr kr

c) Olyckskostnader Olyckskostnader

d) Trafikberoende vägslitage Vagnaxelberoende under-
hållskostnader

e) Kostnad för snöröjning Kostnader för trafik-
ledning

Yaga; åêaaäf
a) Ingrepp i miljö och landskapsbild m m

b) - -

c) - -

d) - -

e) Vägbyggnadskostnader Investeringar i ökad spår-
standard, signalanlägg-
ningar m m

Figur 2 En jämförelse av 1963 och 1979 års trafikpolitiska
kostnadsansvar.
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3. DET SAMHÄLLSEKONOMISKA KOSTNADSANSVARET

Den infrastruktur i transportapparaten som vi har i form
av järnvägar, landsvägar, vattenleder, hamnar, flygplat-

ser m m utnyttjas bäst om enbart de samhällsekonomiska
marginalkostnaderna debiteras transportkonsumenterna vid
val av transportmedel. Detta är en gammal princip i sam-
hällsekonomisk teori. Redan Knut Wicksell (1851-1926),
på sin tid en av världens mest framstående nationalekono-
mer, kommenterade kostnadsansvaret på följande sätt:
"Varje brev, varje telegram,varje järnvägskolli som för-
blir obefordrat, varje resa som uraktlåtes, emedan man för
ifrågavarande tjänst begär mer än den kostnadsökning som
den i och för sig föranleder, utgör faktisktett olöst
samhällsekonomiskt problem, som skulle kunna lösas och
som borde lösas rationellt".

1979 års trafikpolitiska beslut innebär att man inte ser
budgetbalanser för vägtrafik och järnvägstrafik som tra-
fikpolitiskt intressanta utan snarare utifrån fördelnings-
politiska aspekter m m. I samband härmed används termen
"kostnadsansyar" för det samhällsekonomiska marginalkost-
nadsansvaret, medan de totala avgifter och skatter som
levereras in frikopplas från samhällets totala kostnader
och i stället fastställs som en politiskt betingad "betal:
niggsskyldighet". Denna uppdelning av kostnader och kost-
nadsansvar synes helt stå i överensstämmelse med de syn-
sätt som nationalekonomer av facket traditionellt framfört
i trafikekonomiska analyser. Företrädare för bilismen har
å andra sidan kraftfullt ifrågasatt det begränsade kostnads-
ansvaret.

Det är ett helt grundläggande krav för den som "ifråga-
sätter" 1979 års trafikpolitiska kostnadsansvar att ha
klart för sig bevekelsegrunderna för samhällsekonomisk
marginalkostnadsprissättning. Det är ett minst lika vik-
tigt krav för den som "försvarar" 1979 års princip att ha
klart för sig under vilka förutsättningar som marginalkost-
nadsprincipen är giltig.

Exemplifieringen av principen om marginalkostnadsprissätt-
ning i avsnitt 1.2 kan verka övertygande. Det trafikpoli-
tiska beslutet att avlasta SJ en viss del av sina kapital-
kostnader för bannätet, i syfte att ge SJ möjlighet att
anpassa priserna inom persontrafiken i riktning mot margi-
nalkostnaderna - förefaller befogat. Sanningen är emeller-
tid mer komplicerad än så! Några slutsatser kan vi inte dra
förrän vi studerat eventuella bieffekter på andra transport-
marknader. Avlastas järnvägstrafiken fasta kostnader för
bannätet måste vi studera hur den konkurrerande trafiken
påverkas av detta.

Förutsättningarna för marginalkostnadsanpassad prissättning
som rättesnöre i trafikpolitiken är begränsade. Axiomatiskt
gäller de endast under följande villkor:
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(a) allt utnyttjande av transportinfrastruktur debiteras
med marginalkostnader

(b) inga externa effekter förekommer

(c) alla skatter och avgifter som ingår i betalnings-
skyldigheten utdebiteras som "klumpsummor", dvs de
ger inga snedvridande incitament

(d) finansieringen av de kostnader som en trafikgren av-
lastas enligt betalningsskyldigheten sker med "klump-
summeskatter", dvs skatter som inte ger upphov till
några snedvridande incitament.

Ingen av dessa förutsättningar är uppfylld i verkligheten.
Det innebär att rekommendationer om prissättningsnormer
får göras utifrån ett "second-best" perspektiv, med hänsyn
till att andra aktiviteter prissätts samhällsekonomiskt
felaktigt. Det är då inte längre säkert att man uppnår en
sammanlagd bättre samhällsekonomi genom att åtgärda en
enskild marknadsimperfektion. Den minskade störningseffek-
ten i ett avseende kan motvägas av en ökad störning i ett
annat avseende.

På transportmarknaden utkrävs ett kostnads- och betalnings-
ansvar i två led, med undantag för privatbilismen. Samhället
i egenskap av stat och kommun debiterar transportörer för
att transportinfrastruktur tillhandahålls och utnyttjas.
Transportörerna i sin tur debiterar transportköparna (gods-
kunder och resenärer) för respektive verksamheters totala
kostnader. I första ledet är den trafikpolitiska principen
att vi skall ha ett kostnadsansvar baserat på samhällseko-
nomiska marginalkostnader vid utnyttjandet av infrastruktu-
ren och en betalningsskyldighet baserad på politiska över-
väganden för tillhandahållandet av infrastrukturen princi-
piellt relevant (med reservation för second-best problema-
tiken). I nästa led övervältras emellertid både kostnads-
ansvaret och betalningsskyldigheten på transportköparna
genom att taxorna som offereras tillsammantaget måste gene-
rera motsvarande intäkter (för trafikgrenarna).

I slutänden är det naturligtvis transportkunderna, inte
transportutövarna, som har att betala för de fasta kostnader
som samhället debiterar trafikgrenarna. Ju mer en trafikgren
avlastas fasta kostnader, desto lättare blir det att offe-

rera sina tjänster och vinna kunder på konkurrenternas be-
kostnad. Betalningsskyldigheten blir därmed direkt en fråga
om samhällsekonomisk effektivitet! Se vidare Hansson (1985a,

1985b).

Huruvida trafikgrenarna betalar sina infrastrukturkostnader
eller ej är således inte enbart en fördelningspolitisk fråga.
Olika betalningsskyldigheter torde ha mer eller mindre sned-
vridande effekterpå konkurrensmöjligheterna mellan trafik-
grenarna. För godstrafiken är detta av en helt avgörande
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karaktär. Detta har inte beaktats i trafikpolitiken och
analysen av frågan om ett relevant samhällsekonomiskt

kostnadsansvar.

4. RIKTLINJER FÖR EN NY TRAFIKPOLITIK

Efterkrigstidens två stora trafikpolitiska beslut från
1963 och 1979 är vad beträffar kostnadsansvaret Väsens-
skilda till sin natur. Ändå har utgångspunkten i de båda
trafikpolitiska utredningar - tillsatta 1953 och 1972 -
som legat till grund för besluten varit att ge samhälls-
ekonomiskt riktiga trafikbetingelser. Förståelsen av de
väsensskilda rekommendationerna kan man endast få om man
separerar två grundläggande "pusselbitar" i den samhälls-
ekonomiska analysen:

(1) Vad är samhällsekonomiskt relevanta kostnader?

(2) Vilka kostnader bör trafikgrenarna täcka med skatter
och avgifter?

1963 års trafikpolitiska beslut har blivit synnerligen hårt
kritiserat av nationalekonomer. Det finns dock starka skäl
att modifiera och nyansera denna kritik. Helt klart är att
1963 års beslut bortsåg från väsentliga kostnadskomponenter
vid definitionen av samhällsekonomiska kostnader. Däremot
har beslutet väsentliga förtjänster i såväl analys som slut-
satser m a p hur trafikgrenarna fungerar i ett konkurrens-
perSpektiv, dvs den verklighet trafikgrenarna faktiskt arbe-
tar i. Någon motsvarande analys föreligger inte i 1972 års
trafikpolitiska utredning.

I 1953 års trafikutredning definieras den samhällsekonomiska
kostnaden som "den till själva transportmomentet hänförliga
kostnaden" samt tilläggskostnader för emballage, upplagring
m m. Här finns ingen som helst anspelning på trafikens
externa kostnader. I detta avseende fullföljer 1972 års
trafikpolitiska utredning ett samhällsekonomiskt princip-
resonemang och anger väsentliga externa effekter som t ex
olyckskostnader och trängselkostnader. Detta innebär en
väsentlig förutsättning för samförstånd i frågan om trafik-
grenarnas kostnadsansvar: De principiella grunderna för att
beräkna och acceptera samhällsekonomiska kostnader och in-
täkter har alltmer vunnit terräng i trafikdebatten.

Värderingen av samhällsekonomiska kostnader för trafikolyckor
är ett bra exempel på att uppfattningarna kommit närmare var-
andra. Bilindustriföreningen tar numera upp denna kostnads-
post vid sina beräkningar av bilismens inkomster och utgif-
ter. Det gjorde man inte för tio år sedan. Idag diskuterar
KAA-utredningens värdering av miljö- och hälsoeffekter. De
ifrågasätts visserligen. Det intressanta är emellertid att
det inte är principerna i första hand, utan snarare den empi-
riska kunskapen om effektsamband och värderingar som kritiseras.
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Om några år kommer förmodligen kostnadsberäkningar av
miljö- och hälsoeffekter att vara vedertagna i balans-
räkningarna. Den springande punkten i den aktuella och
framtida diskussionen om trafikgrenarnas kostnadsansvar
kommer inte att vara frågan om vilka samhällsekonomiska
kostnader och intäkter som de olika trafikgrenarna ger
upphov till. Frågan gäller i stället i första hand vilka
kostnader som trafikgrenarna skall betala samt hur de
skall betalas.

Den grundläggande principen är att frågan om kostnads-
ansvar kan ses från följande två utgångspunkter:

(1) Vilket kostnadsansvar bör gälla för historiska
kostnader?

(2) Vilket kostnadsansvar bör gälla för framtida kost-
nader?

Den principanalys som 1932 års trafikutredning gör (av-
snitt 1.2) är relevant i det speciella perspektiv som
gäller vid stora "brytpunkter" i en dynamisk utveckling.
I detta perspektiv är frågan aktuell huruvida alla bok-
föringsmässiga kostnaderverkligen är samhällsekonomiskt
relevanta kostnader. Däremot kan det diskuteras när man
når ett stadium i utvecklingen över tiden, där fasta och
rörliga kostnader ingår som "naturliga moment" i företa-
gens kostnader. Den analys som 1972 års trafikpolitiska
utredning gör är synnerligen generell, och gäller för
flertalet verksamheter i samhället. Det är från denna
utgångspunkt som 1953 års trafikutredning och 1963 års
trafikpolitiska beslut anger sina riktlinjer. Detta be-
lyses bl a genom följande resonemang:

"Ur rent företagsekonomisk synpunkt kan emellertid en
avgiftssättning på enbart mindrekostnadsbasis inte
alltid godtas. Trafikföretaget måste eftersträva
totalkostnadstäckning, vilket innebär att täckning
måste sökas också för den kostnad som kvarstår sedan
från totalkostnaden för hela transporttjänstproduk-
tionen dragits de olika separata produktionsgrenarnas
mindrekostnader. Denna kvarstående kostnad benämnes
av utredningen residualkostnaden. I denna kan exempel-
vis ingå kostnaden för investeringar i sådana trafik-
anläggningar, som inte behöver förnyas - vare sig det
gäller värdebeständiga anläggningar eller sådana som
beräknas ej komma att utnyttjas efter viss tid. Då
emellertid endast mindrekostnaderna ur samhällsekono-
misk synpunkt bör läggas till grund för avgiftssätt-
ningen, uppstår problemet hur trafikföretagen inom
ramen för en samhällsekonomiskt riktig trafikuppdel-
ning skall täcka sina residualkostnader.

Till en del kan detta ske genom att trafikföretaget

utnyttjar den marginal, som finns mellan mindrekost-
naden - transportavgiftens undre gräns - och den övre
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gräns för transportavgiften, som bestämmes av efter-
fråge- och konkurrenssituationen. Trafikutredningen
anför att järnvägens residualkostnad torde vara väsent-
ligt högre än motsvarande kostnad inom motorfordons-
trafiken. Med nuvarande system för motorfordonsbeskatt-
ningen synes det sannolikt att motorfordonstrafikens
residualkostnad kan uttas inom ramen för tidigare
nämnda marginal och problemet skulle då för landtrans-
portmedlens del begränsa sig till frågan om fördelningen
av järnvägstrafikens residualkostnad i den del den inte
faller inom den angivna marginalen. Inom järnvägens
fjärrtrafiksektor torde emellertid ett avsevärt utrymme
finnas för täckning av residualkostnaden. För eventuell
resterande del av denna kostnad återstår till sist för
järnvägen att söka täckning inom den trafiksektor, där
en mera monOpolistisk taxesättning alltjämt skulle vara
möjlig."

Kostnadsansvaret är således en fråga om att dra gränsen
mellan kostnadsansvar i ett statiskt/historiskt perspektiv
och ett dynamiskt/framtida perspektiv. Är de samhällsekono-
miska resonemangen från 1930-talet respektive 1980-talet
lika relevanta? Svaret är inte ett självklart "ja"l I dagens
trafiksituation torde problemskrivningen ovan enligt 1963
års synsätt vara relevant, särskilt som inte järnvägen
längre dras med "sunk costs" som snedvrider kostnadsbilden.
Det klassiska problemet finns i så fall snarast inom hamnar-
na (se avsnitt 5).

Slutsatsen är att en syntes av 1950-60 talens "marknadsin-
riktade" trafikpolitik och 1970-80 talens "samhällsekono-
miskt" inriktade trafikpolitik synes synnerligen relevant.
1953 års trafikutredning och 1972 års trafikpolitiska utred-
ning respektive 1963 och 1979 års trafikpolitiska beslut har
såväl storaförtjänster som avgörande brister. På några av-
görande punkter gäller följande:

(a) 1979 års trafikpolitiska princip om att inkludera
trafikens externa effekter är ett synnerligen viktigt
inslag. Detta är en frågeställning som överhuvudtaget
inte berördes i 1963 års beslut.

(b) 1979 års trafikpolitiska princip om en marginalkostnads-
anpassad prissättning är generellt sett riktig. Fråge-
ställningen var inte lika aktuell i 1963 års beslut,
eftersom det i stor utsträckning är inslaget av externa
effekter som ställer krav på detta underlag.

(c) 1963 års trafikpolitiska princip om fullt kostnads-
ansvar är som grundläggande ekonomisk princip riktig.
Konkurrensproblematiken, som är en viktig frågeställ-
ning i 1953 års trafikutredning, berörs inte direkt
i 1979 års trafikpolitiska beslut.
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1963 års princip om samhälleliga "köp" av tjänster
från transportföretag som utför dessa på icke kommer-
siella grunder, men som ändå bör erbjuda dessa av
samhälleliga skäl,.är riktig. Enligt 1979 års prin-
cip kan dessa åtgärder idag "döljas" genom att be-
talningsskyldigheten omformuleras eller anpassas
till faktiska årsredovisningar.

En samhällsekonomiskt riktig syntes av dessa avgörande punk-
ter blir följande:

Det trafikpolitiska kostnadsansvaret bör baseras
på samhällsekonomiskt marginalkostnadsanpassade
avgifter och taxor inom ramen för en princip om
fullt kostnadsansvar för varje trafikgren. Vid den
praktiska tillämpningen av kostnadsansvaret måste
frågan om konkurrensneutralitet beaktas från fall
till fall.

Omformuleringen av det trafikpolitiska kostnadsansvaret
innebär riktigare incitament i trafikpolitiken, bl a på
följande punkter:

(1)

(ii)

(iii)

Varje definition av marginalkostnad kan ifrågasättas.
W A Lewis, nobelpristagare i ekonomi, uttrycker det
på följande kärnfulla sätt: "There is no such quantity
as the 'marginal cost' of output; there is not even
a simple choice between two guantities, short- and
long-run cost; there is a large variety of costs to

choose from, depending merely on how far ahead you
choose to look, and this collection of costs itself

varies from day to day, ascurrent commitments alter".

Om definitionen av marginalkostnad inte påverkar det
totala kostnadsansvaret, skapas inga incitament till
felaktiga bedömningar.

Marginalkostnadsprissättningen av trängseleffekter
samt "överuttaget" vid debiteringen av hälso- och
miljöeffekters kostnader kommer lättare att accepte-
ras om man faktiskt bara betalar för de kostnader som
är externa. Detta är också den grundläggande tanken
bakom marginalkostnadsprissättningen. Beskattnings-
effekten är inte vad som åsyftas.

Kopplingen mellan kostnadsansvar och betalningsskyl-
dighet blir också uppenbar i de fall en trafikgren
betalar en definitionsmässig marginalkostnad i form
av fasta avgifter. Detta gäller t ex de materiella
olyckskostnaderna, som idag täcks via bilisters för-
säkringskostnader. Enligt den trafikpolitiska princi-
pen ingår de därmed inte i kostnadsansvaret. Kostnads-
ansvarighetsprincipen bör naturligtvis vara att man
studerar alternativa försäkringsformer, inte att man
höjer drivmedelsskatterna.
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Frågan om konkurrensneutralitet komplicerar tillämpningen
av kostnadsansvaret. Hur stor del av vägtrafikens intäkter
och kostnader skall separeras för privatbilismen respek-
tive lastbilstrafiken? Är överbeksattningen av bilismen en-
bart en överbeskattning av privatbilismen? Om så vore fallet
är t ex konkurrensproblematiken gentemot järnvägen inte lika
självklar. Det är nämligen för godstrafiken som frågeställ-
ningen är av primärt intresse! Detta är helt nya utgångs-
punkter för en samhällsekonomisk analys av transportmark-
naden.

5. DEN AKTUELLA JÄRNVÄGSPOLITIKEN

I 1985 års järnvägspolitiska beslut (prop 1984/85:114;
Riktlinjer för järnvägspolitiken) förs ett ekonomiskt/poli-
tiskt resonemang med slutsatsen att SJ (ytterligare) bör
avlastas vissa av sina kostnader. Till mycket stora delar
är de resonemang som förs i denna proposition generellt
tillämpbara på trafikgrenarnas ekonomiska förutsättningar.
Vill man hårddra det hela kan man påstå att "järnvägs-
problemet" principiellt sett idag är mer aktuellt för ham-
narna än vad det är för SJ.

På en viktig punkt skiljer sig dock järnvägstrafiken och
dess förutsättningar från hamnarnas. Det gäller persontra-
fiken. Här har statsmakterna och trafikpolitiken vissa mål
om en "tillfredsställande transportförsörjning", som snarast
kan tolkas som en fördelningspolitisk målsättning - för per-
sontrafiken. Av denna anledning kan det vara motiverat att
riksdagen köper transporttjänster av SJ, dvs genom en
"kollektivbiljett" garanterar ett trafikutbud på trafiksvaga
banor. Detta inslag i trafikpolitiken får dock inte utvidgas
till en generell järnvägspolitik, som snedvrider konkurrens-
förutsättningarna på godstransportmarknaden.

I järnvägspropositionen sägs att "SJs möjligheter att minska
sina kostnader i en lågkonjunktur, när efterfrågan på trans-
porter avtar, är begränsade eftersom SJ även då har fullt
betalningsansvar för bannätets fasta kostnader" (5 15).
Detta ses som "en viktig skillnad i förhållande till fram-
för allt lastbilsföretagen som lättare kan minska sina kost-
nader för utnyttjandet av vägnätet genom att anpassa fordons-
parkens användning till förändringar i efterfrågan". Beskriv-
ningen kan möjligtvis vara riktig för enskilda transportörer,
,men inte för trafikgrenar i sin helhet.

En avlastning av infrastrukturkostnader kan i vissa situa-
tioner vara motiverad för historiska kostnader. Järnvägen
belastas emellertid till ringa del av sådana kostnader. I
själva verket innebär 1985 års järnvägspolitiska beslut att
samtliga kvarvarande infrastrukturkostnader för bannätet,
1 270 mkr, avskrivs. Det klassiska "järnvägsproblemet" har
därmed inte försvunnit ur trafikpolitiken - det gäller allt-
jämt för sjöfarten och luftfarten.
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Har då inte avlastningen av fasta kostnader för SJ några
konkurrenseffekter? Nej, inte enligt 1979 års trafikpoli-
tiska beslut. Problematiken ärckxüçsynnerligen aktuell
enligt parterna på transportmarknaden. Även i den före-
liggande järnvägspropositionen ges ett erkännande till
dessa tankegångar: "När det gäller investeringar som inte
hör till infrastrukturen är det nödvändigt att ålägga SJ
ett strikt betalningsansvar för att därigenom ge "trafik-
företaget SJ" konkurrensförutsättningar likvärdiga de som
gäller för SJs konkurrenter" (s 21). Formellt innebär det
inte något avsteg från 1979 års principer. Däremot kan det
tyckas vara spetsfundigheter att klassificera t ex signal-
anläggningar som hörande till järnvägens infrastruktur och
t ex investeringar i elanläggningar hänförs till trafik-
rörelsens fasta anläggningar medan delar av teleanlägg-
ningarna hänförs till båda investeringsanslagen.

I propositionen påpekas att SJ ibland beskyllts för att
medvetet dumpa priserna för att därigenom kunna öka sina
marknadsandelar. Föredragande statsrådet förutsätter emeller-
tid "att SJ i varje enskilt fall tar ut ett pris som inte
bara ger särkostnadstäckning utan också ett tillräckligt
bidrag till de gemensamma kostnaderna" (s 30). Det är ett
analogt resonemang med det tidigare anförda citatet från
1963 års trafikpolitiska beslut. En naturlig fråga blir då
om och varför det skulle föreligga skillnader mellan avvi-
kelser från marginalkostnader i de båda fallen. Från trans-
portkundens sida är det inte så!

I 1972 års trafikpolitiska utredning (SOU 1978:31) konsta-
teras att vägtrafiken har en extra belastning utöver de
marginella kostnaderna på ca 50%. För SJ är motsvarande på-
slag ca 200%, vilket utredningen finner vara "en avsevärd
kostnadsbelastning" (s 125). Dessa bedömningar har sedan
legat till grund för en debatt om rättvisa och likhet i ut-
tag av avgifter för infrastrukturen. Bränfeldt & Låftman
(1983) citerar beräkningar gjorda av SJ godsavdelning, som
jämför lastad vagn och tur mellan järnväg och väg. Lastbilen
skulle då få betala 30-40 kr för infrastrukturen och järn-
vägen 340 kr. Denna skillnad på 300 kr ger med 3 milj vagns-
lager en extrakostnad för järnvägen på ca 1 miljard. I sam-
band med KAA-arbetet (DsK 1985:2) gör SJ beräkningar som
visar att man med samma avgiftssättning per bruttotonkm för
SJs utnyttjande av bannätet som gäller för den yrkesmässiga
vägtrafikens skattebelastning endast skulle behöva betala
ca 700 milj kr i trafikavgifter mot beräknade totala infra-
strukturkostnader på ca 1 940 milj kr. Med hänsyn till att
driftersättningen samtidigt skulle minska med ca 160 milj kr
innebär det att SJs resultat skulle förbättras med drygt
1 miljard kronor.

Bränfeldt & Låftman säger att "för en utomstående bedömare
är det svårt att avgöra om jämförelsen är relevant". Frågan
är varför en sådan jämförelse skulle vara relevant. Har an-
delen fasta kostnader i relation till de totala kostnaderna
relevans när man diskuterar kostnadsansvar t ex för ett par-
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keringshus, där i stort sett alla kostnader är fasta?
Samma sak gäller radio och TV. Marginalkostnaderna är
synnerligen relevanta för att bestämma hur avgiftsutta-
get bör ske, inte huruvida man skall täcka de uppkomna
kostnaderna med avgifter eller ej.

I tabell 1 nedan jämförs de faktiska avgiftsuttagen för
respektive trafikgrenar med de avgiftsuttag som skulle
föreligga vid en marginalkostnadsprissättning. Vid en
sådan jämförelse förefaller sjöfarten mer "missgynnad"
än övriga trafikgrenar. Som anförts ovan är emellertid
denna typ av jämförelser ovidkommande för att bestämma
det relevanta kostnadsansvaret. I annat fall skulle man
kunna vändapå resonemanget och t ex kunna anföra att det
är bättre att godstransporterna går med lastbil i stället
för järnväg, eftersom de indirekta kostnaderna (de "fasta"
kostnader som automatiskt följer med trafikrörelserna) för
landsvägstrafik är lägre än vad de är för järnvägstrafik.

Tabell 1 En jämförelse av faktiska avgiftsuttag för
trafikgrenarnas infrastruktur 1982/83 och
motsvarande avgiftsuttag vid en marginal-
kostnadsprissättning.

Avgiftsuttag vid

Faktiskt marginalkostnads-

Eäêâikgäsa åYSlâEêEEEêS E§i§§ä222i99_____

Järnväg 1 940 230

Vägtrafik 12 315 9 236

Sjöfart 1 393 75

Luftfart 496 91

(Källa: KAA)

Samhället har omgärdat SJ med restriktioner och speciella
trafikförutsättningar. Kostnadsansvaret har ingenting
ä priori att göra med dessa förutsättningar. Däremot bör
man mot bakgrund av detta formalisera de marknadsmässiga
spelreglerna, där staten och kommuner köper specificerade
tjänster. Liksom för t ex taxi bör det ske genom ex ante
beslut, inte som korrigering av "residualer" i ett ex post
perspektiv. På samma sätt är det synnerligen tveksamt att
direktavskriva 20% av infrastrukturinvesteringarna i affärs-
banenätet. Detta strider mot alla ekonomiska principer. Det
är inte heller jämförbart med den direktavskrivning på 100%
som gäller för E-nätet idag. Här får man nämligen förutsätta
att man tar ställning till förutsättningarna, dvs den sam-
hälleliga nyttan, från fall till fall.

Möjligheter till formaliserade köp från statsmakternas sida
ges också i järnvägsbeslutet. Man utesluter inte "att det
även i framtiden kan uppstå behov av att av samhällsekonomiska
skäl genomföra vissa strategiska investeringar i bannätet även
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Om den företagsekonomiska lönsamheten är otillräcklig.
SJ har fått i uppdrag "att årligen i anslagsframställ-
ningen redovisa i vilken omfattning förräntning inte

kan ske av sådana ofta större och väl avgränsade inves-

teringar i affärsbanenätet som SJ anser nödvändiga för
att verket skall kunna tillgodose statsmakternas krav
på ett väl fungerande järnvägssystem" (sid 21).

I själva verket är detta bara en bekräftelse på de for-
mella grundprinciper som gäller för SJ:s verksamhet
alltsedan 1963 års trafikpolitiska beslut:

(a) Grunden för SJ:s agerande på transportmarknaden
är att man helt och hållet skall bedriva sin verk-
samhet som ett affärsföretag med företagsekonomiska

principer.

(2) Samhällsingripanden i SJ:s verksamhet får inte leda

till företagsekonomiska resultatförsämringar.
Varje ingripande skall ske på helt "marknadsmässiga"
villkor, dvs statsmakterna "köper" tjänster av SJ.

Det är en grundläggande ekonomisk princip, såväl före-
tagsekonomiskt som samhällsekonomiskt, att ersättningar
för åtaganden och tjänster bestäms ex ante (i förväg).
Detta är också en tanke som finns i 1985 års järnvägs-
politiska beslut. Även om det aldrig fattats några
trafikpolitiska beslut om att ersättningar för åtagan-

den skall regleras ex post (i efterhand), har detta

gällt i praktiken för SJ. De resultatbriser som regel-
mässigt uppstått har lika regelmässigt avskrivits. Vid
flera tillfällen har dessutom en del av det ingående

statskapitalet avskrivits. Detta har emellertid inte
varit lika vedertaget, utan man har varje gång sett

det som "engångsåtgärder" (finansiella rekonstruktioner).

Från och med budgetåret 1985/86 kommer formellt helt
nya principer att gälla för SJ. I de fall underskott
uppstår i verksamheten skall detta tas upp i balansräk-
ningen: "Eventuella likviditetsunderskott p g a under-
skott i verksamheten skall täckas genom lån i riksgälds-

kontoret för vilka SJ belastas med ränta och återbetal-
ningsskyldighet" (sid 24). Formellt innebär detta att
man inte längre accepterar möjligheten till ex-post
regleringar. Ex-ante principen framgår också av att den
nya investeringsmodellen i förväg täcker en del av SJ:s
kostnader för infrastrukturen i affärsbanenätet istället
för såsom hittills i efterhand.

Genom det järnvägspolitiska beslutet utkristalliseras
en både politisk och principiellt ekonomiskt viktig ut-
formning av SJ:s intäkter. I fortsättningen skulle in-

täktssidan i sin grundform bestå av följande:
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(1) Persontrafikintäkter

a) Biljettintäkter
b) Ersättningar från länstrafikbolag m m

c) Ersättningar från staten

(2) Godstrafikintäkter

(3) Ersättningar för kommersiellt ej motiverade in-
vesteringar i infrastrukturen

(4) Ersättningar för övriga tjänster

I princip gäller detta redan idag för det ersättnings-
berättigade nätet. Detta E-nät skall inte belasta SJ re-
sultatmässigt. Under budgetåret 1985/86 erhåller SJ där-
för 1 226 mkr för drift av icke lönsamma järnvägslinjer,
som i princip skall tillgodoräknas post 1 G i uppställ-
ningen ovan. Investeringarna i E-nätet, som idag inte

tillförs statskapitalet (248 mkr), skulle på samma sätt
tillgodoräknas post 3. I övrigt ersätts SJ redan idag

för åtgärder även på affärsbanenätet. För drift av vissa
olönsamma stationerersätts man med 2 mkr (post 4). SJ
får ersättning för vissa kostnader för plankorsningar

(38 mkr) samt bidrag till ökad säkerhet vid korsning
järnväg-landsväg (14 mkr), vilka skulle tillföras post 3.
Ersättningen för Sst lågpriser i persontrafiken (70 mkr)
samt ersättningen för kommersiellt ej motiverade pensio-
närs- och studeranderabatter (90 mkr) skulle tillföras
post 1 c. Investeringar i sysselsättningspaket tillförs
post 3 när de berör infrastrukturen (30 mkr) och post 4
när det gäller trafikrörelsens fasta anläggningar (8 mkr).

Ytterligare några exempel på "köp av tjänster" existerar
idag, vilket visar att det är frågan om en etablerad
princip.

Det ligger utanför föreliggande principdiskussion att
här analysera de långsiktiga ekonomiska effekterna för

SJ av 1985 års järnvägspolitiska beslut. En tentativ
slutsats är emellertid att den prognosticerade resultat-
bristen för SJ på 2-3 miljarder kr vid mitten av 1990-
talet relativt marginellt påverkas av de nu föreslagna
åtgärderna. Direktavskrivningen på 20% betyder en av-
lastning på ca 150 mkr, och den finansiella rekonstruk-
tionen (avskrivning av statskapitalet på 1 270 mkr)
innebär en resultatförbättring i samma storleksordning.
Förändringen från avskrivning på återanskaffningsvärde
till avskrivning på anskaffningsvärde ger kortsiktiga
positiva effekter, men kommer - som SJ själva anger-
att relativt snart ge betydande räntekostnader. Till-
sammans med den nya principen för att täcka eventuella
resultatbrister ligger det nära till hands att SJ även
framöver kommer att uppvisa en resultatbrist.
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Ytterligare en aspekt av hittillsvarande (och eventuella
framtida) resultatbrister är att de formellt inte skall
kunna uppkomma. E-nätet belastar inte SJ företagseko-
nomiskt sett. Det omfattar 63% av banlängden men står

bara för 10% av gods- och persontransportarbetet. Uti-
från detta perspektiv kan man arbeta med en konstruktion
som ger ersättning för kommersiellt icke lönsamma tjänster.
Dagens verklighet är att det är affärsbanenätet som ger
upphov till resultatbristerna. Frågan är då vilken del
av bannätet som faktiskt är kommersiellt betingat idag.

Ju mindre den del av järnvägsnätet som kan klassificeras

som affärsbanenät blir, desto större blir utmaningen att

definiera och värdera de bevekelsegrunder som idag finns
för att man behåller järnvägstrafiken i-nuvarande om-
fattning.

Samtidigt som ersättningen till SJ formaliseras torde kon-
kurrensproblematiken bli lättare att handskas med. Per-
sontransportnarknaden är ett område där fördelningspo-
litiska och sociala ambitioner ständigt är aktuella. I
sådana situationer kan den samhällsekonomiska effekti-
viteten uttryckt i betalningsviljor spela en underordnad
roll.

Trafikpolitikens målsättning omen tillfredsställande
transportförsörjning måste mot bakgrund av ovan tolkas

helt olika för godstrafiken och persontrafiken. Till-
gången till t ex kollektiva trafikförbindelser har ett
"egenvärde" i sig. Några sådana "egenvärden" kan aldrig
vara aktuella för godstrafiken. Godstransporttjänsterna
måste utvärderas efter sina egenskaper och kostnader.
Samhället har i princip ingen anledning att "tycka" till
fördel eller nackdel för vissa av dessa transporttjänster.
Den slutlige konsumenten av godstransporttjänsterna har
bara intresse för att transporterna utförs så bra och
billigt som möjligt.

Innebörden av detta är att godstrafikens kostnadsansvar

måste klargöras. Idag finns knappast något sådant under-
lag. Det enda som SJ och åkeribranschen idag är överens

om är att man själva är överbeskattade. Med dagens trafik-
politik och föreliggande beslutsunderlag kommer vi aldrig
att få någon bekräftelse på vems påståenden som är mest
underbyggda. Med den skisserade trafikpolitiska inrikt-
ning som givits ovan skulle förutsättningarna klargöras

bättre.

Sammanfattningsvis är det således följande två stora
problemställningar som måste klargöras bättre i den
fortsatta järnvägspolitiken:
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(1) Hur stor del av vägtrafikens och järnvägstrafikens

kostnader och intäkter kan hänföras till person-
trafiken respektive godstrafiken? För godstrafiken

är detta en viktig frågeställning. SJ skattefinan-

sieras via statsbudgeten, vilket ger godstrafiken

på järnväg konkurrensfördelar! Skattefinansieras
lastbilstrafiken via "mjölkkossan" privatbilism,
vilket ger godstrafiken på landsväg konkurrensför-
delar?

(2) Får vi det bättre om SJ läggs ned helt och hållet
(= ingen järvägstrafik som ger företagsekonomiskt

underskott)? Om inte, vilka är då bevekelsegrunderna

för att behålla företagsekonomiskt olönsam järnvägs-

trafik? Detta ställer krav på statsmakterna, vilket
också påpekas i det järnvägspolitiska beslutet:
"Statsmakterna måste ... bättre än hittills formu-
lera vilka mål som skall gälla för de tjänster som
köps av SJ ... Det är också nödvändigt att de sam-
hällsekonomiska effekternaav de tjänster som staten
köper av SJ belyses på ett tillfredsställande sätt".
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BESKRIVNlNBS* OCH åNALYSHETDDER FÖR BUSSTERHINåLER
Professor S [Hof Gunnarsson och Psgkolog Camilla Torell

Trafikolanering, Arkitektur, CTH (TACTH)

l. lNLEDNlNE-i

Bossterminal enligt Transoorträdet '2219822
* En knutpunkt som är utgångsstation för flera buss-:linjer och där

det finns möjlighet att bgta mellan olika linjer eller mellan olika

traiiksgstem.

* Eiusstern'linalerna har ofta även rrniijligheter till godshantering.

* Förotom ia'äntsal finns även utrgn'mien för f :firaroersmial och trafik-

ledning.

Eiussterminal enligt LlEiUSS-BS

* Anläggning som utgör ändounkt för en eller flera busslinjer.

* Busstrafiken skall ha en sådan omfattning att den kräver särskilt

mnråde som avskilt från väg och gata och som är tillgängligt

för' allmän fordon strafi l-ii.

åvsedd för m'nstigning mellan regionala och lokala iärdmedel.

Elussterrninal l:enligt TntrTHl

* Rumsligt system för trafikantservice i samband med bgte

mellan bussar och annat färdmedel-

'v'l betonar vidare att:

* Bussterminalen utgör en viktig servicefunktion i kollektiva

trafiksgstem- Terminalens läge och utformning bidrar till att

göra sgstemet attraktivt och effektivt. Stor omsorg måste

därför ägnas åt att skapa en bussterminal, som tillgodoser

högt ställda krav på säkerhet, bekvämlighet och service för

resenärer, trafikpersonal och övriga intressenter-

'* Bussterminalen utgör också en viktig stadsfunktion, som i så

stor utsträckning som möjligt måste integreras med andra

stadsfunktioner och inpassas i stadsmiljön-
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aut-2:a. svnsATT PÃ EFFEkTiviTET

Tiii en hussterminai här många intressentenfbrukare.

stenären: närhet, service, bekvämiighet, säkerhet.

Den handikadeade: särskilda krav.

Eiesäkander'angärare: närhet, service: hek*-.-*ämtighet.

Bussfäraren: arbetsmiijä, service.

Badetranstuartkunden: titigängiighet, service.

Trafikfäretagetz service, ekanami, fiekihiiitet.

Terminaiägaren: aniäggnings- ashdriftekdnami.

kundiäge, hekvämiighet.

üghäiiaren: aniäggnings- ash driftekamrm, trafiksäkerhet.

drm'nunen: stad :5: f Link ti en, mi i 3' d.

Brnkririgtnaende: mit fä.

fian kan anlägga aiika sgnsätt på hur en bussterminai skatt utfarmas den

drivas ftmktianeiit den effektivt:

* Stadspianetekniskt t"inars:ina terminaien i staden utan större intrång den
störningar?!

* Trafiktekniskt li"erdna trafikfiäden friktidnsfritt sam mäjiigt")

* Samhäiisekdnamiskt li"if_insarnhet eniigt atzjektanaigsens i: riru::ii:ier":t

* Färetagsekanan'iiskt '?bra service fär trafikanterna, bra arbetsmiiiä

fär persmiai en")

* ...kiridisktsüirganisatariskt I?färdeia ansvaret '-.tiktigtfi

Berdende på vem sam är intressent?brukare mäste därf är en beskrivning av

ftmktien ash effektivitet has en hu:.=.:stern'nnai gäras i aiika termer t

Pianeraren Fi:':retag_ _:e2_t= Resenären Persanaien

'v'tätgäng * Praduktian * Servieegrad * Arbetsmiijä

* Trafikarhete * Ekanami * Tiitgängtighet *1 Tri vsei

* Säkerhet * Lhanieveise

* nn _iäp'z' verkan *5 Trggghet

dessa egenskaper går att beskriva i mätbara stdrheter (Tha. ii. De

metader sem krn användas fär heskri'zming ash anaigs är:

4-

323 Uteservatianer ash registrering tt med videdkamera)

3) H atern ati k: si mui eri ng ta v fi üden :i
4 interv _i Lier, gruapsamtai

Fiera egenskaper kan beskrivas med hårddata medan andra, främst kring

Liam et s a tri sei ash trggghet, måste ha sera :5: på mi tikdat insamlade

gena rn in ter i I.: er aan grup asam t ai. Här he kri vs nägra erfarenheter deh

resuitat från TFEi..-"IIZTH-pru: _iektet "Ldkaiisering den utfarrm'dng av

tafs-.stermi nai nämt i gen i :I gtätgäng, '2:1 traf i kat gakar,
hrukarti i t fredsst ät i et 4:? det eendeaheservati aner,

5) ni aneri ngsn'ni'nten.
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TåEl. l. Exempel på mått på enaussterrm'nals effel=:tl*-ritet.

Ytåtgång
mg favgångshållplats
- Brutto

- Netto

Trafikarbete

Fordon k: rndggn
Fordonspassagerfdggn resp mastim

Eångpassagerfdggn resp mastim

åntal angdrare.-*"dggn resp mastim

Produktion

.antal avgående pussarfdggn resp mastim

4* .antal anl=:ommande p:_lssar.-"dggn resp mastim

åratal passr'dggn resp mas-:tim

*- .âsntal godsleveranserfclçggn resp rnastlrn

Företagsekonomi

ngesintalatt.-*'år
Butt'ksomsattnlngr'år
Driftlatostnad.-"år
Etantaollitet

Samhällsekonomi

Totall=:ostnad

Eantaoilttet

Säkerhet ':relaterat till trafllz:aroetel

åratal l:::onflll:: fordon-forzzlonr'dggn resp ma:=-=:.tim

l::ionfll'l=:ter gående-fordonr'dggn resp maratlm

till gelnjrfslmdade fordon-t'ordonfdggn resp mal-:ti rn

lilldeltarfsltadade gående-fordonfdggn resp rna: =:.tlm

Miljö - avgaser

EZEI-oldrag tmg.fm3:l. *'dggn vid hpl resp fasad
Mitä-bidrag tegel'rnåjlfdggr: vid hpl resp fasad

mljñ - buller
.jaa om hpl tjutomhesê
dBA l terminal lilnornrmsl
dE; d 1' a sad (u tomhusl

___au-u-a-s-u-_nan-...--u-nm-.un--ø-m--a..-ung-___c-uu-a--u __nm--__u.o__-n-aq_--__
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'rTÃTGÃNB

?tar i en bueeterminal utgörs: av:

Terminang Terminalpgggnad

- Tetalgta tpruttal - Tatalgta
- Trafikgta tnetta) - 'tranteal
- Plattfarmar - Personalutrgn'n'nen

- Kargtar - Servi eentrgmmen

- Parkering, angaring

- Grangtar

Terrninalgtan kan uppdelae på tptalgta (pruttpl pen den egentliga trafikgtan

tnettal.

En genamgång ett lill-tal av detmeeterminaler_. eam planerats: eller

anlagte på senare '..u'iear att gtatgånger '..a'arierar kraftigt.

Brutto: 3122": " 100123 .fat-'gångehpl
- . . . . ...I : 'I'

Netto: gar.) - Stil.) mi- x'avgangelipl

tape. min. enligt Ll-BLSSz l l?" mil

Faktarer earn minskar gtåtgången främst:
* Fiat-4:a in- pen utladrningar (utan liiiü':'-evat'igat'l.

* Separat avetigningenållplate.
Larnell- eller kantuppsiallning.

Uppetallningeplateer utanför terminal.

*5 Dubbelutngttjande av avgångenållplateer (kampaktterminal:l

TRåFlFÅUL'i'CKDE'

Palierapparterade plgekar låtit-83 har anal__eerate för 12:5 41:3

bueeterminaler. Under denna period fanns: algel::ar media :sl-:ad de

perenner. .éinalgeen ger följande algeke- een elzzadetal.

El
i5.

I

.

.__uu-_uu-n-.C--n_--o_n_u-___aa-___unu---nu-______--o_--_-_..__u-___u_m_-_n__

_-_uu_-__-_-a_r-__-i.----_------_-------u____-I-_uu-__.n--_-_-_u__*---

Anm. 1: ?i anger hfgeta värde

analgeen visar att det inträffar relativt få algel=z1dr inarn en bueeterminal.

Det enda eignifil=zzanta earriparniet att ju retar'e terminal dee-ta etarre

alg::l=::eriel=:. Olgczl=z1eanalgeen ger inget underlag för att uttala att en eler; tgp

av a t i' a rrn ni ng :5: a l: ra re n en annan. td arn i' a r a i; ni tt 5 F if: ra ri ntarej; ae ri.
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5.l .allmänt

Eiussterminaler beslzzrivs vanligen i termer kapacitet een effektivitet,

mer sällan i termer brukartillfredsställse, trivsel, bekvämlighet den

service. En tulssterrninal fungerar emellertid inte pptimalt am man inte tar

nänsgn till brukarna den deras bendv.

När det gäller märmiskans i.u::ple'a.-'elser_. behav den hur han fungerar, finns

inga sehablpner, sam man kan använda sig i planeringsarbetet

bussterminal. l det följande tas några av demetdder, sam kammit till

användning i TFEi.-"'EITH-pri:zjektet "Lakalisering den utfdrmning

bussterminaler" för att Lmdersöka den analgsera relatidner mellan

bussterminal den de persbner sam brukar den.

lvleti:u:lvalet är självklart beraende på vem den vad man skall studera. Den

första frågan är: vem utngtt jar telesterniinalen? De tepretiska brukarna av

terminaler är:

* resenärer;

* bussförare den annan traiikperspnal;

* persdne sam möter eller följer av resenärer;

* de "dsgnliga brukarna, sam kan utngttja terminaler: men aldrig gör det;

* iake önsl=:*=.iärda ngttjare av terminaler; "rt-laget", privatbilister sta;

[ie paxan närrmda brukarna kan i sin tur delas in i alika tmdergruppe ' sam

sällan- resp rutiru'esenärer, liandikajzipade, turister, pendlare dsv. De

brukargrupper sam man i första hand bör studera, är resenärer den

traiil::persdnal_, likaså perspner sem har sin arbetsplats på eller i nära

anslutning till bussterminalen.

För att få en fullständig bild sem möjligt hur en tuissterminal
fungerar eller barde ftmgera, måste man beskriva :den analgs.. 'a

lll terminalen, ;IE-'It brukaren, samt 33! relatipnen mellan dessa (Fig. l).

Eierden de d am s all s t udera :5:an änds el i a me t cider.k 4

[TERruNAI'f;\\\\\\

"Tekniska' metoder

\ .

Beskrivning* pch

analgsmetpder

  

    

 

  
Beteendevetenskapliga

metoder

_ éø/
[BRUKARE

     

FHS. l. Fielödü'v'êl'älkl för beskrit-'nig den analgs av bussterminaler.
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Eirulzzarna bär analgseras utifrån deras behov, kapacitet och sgfte till

varför de befinner sig på bussterminalen. tillit-:a grupper skiljer sig åt vad

det gäller förmågan att bearbeta information, handskas med stress,

forilgtta sig, och färstå svenska etc. Beskrivning och analgs av olika

bruir;argruppers kapacitet ooh bei'sov bär li till grund for fär hur

informationen på enbussterrninal .sl-:all presenteras, hur hållplatser ooh

plattfm'mar skall utformas samt vilken service som bör finnas tillgänglig.

lnterv j uer oe h frågef ormul är

F är att f fram brukarnas sgn på och upplevelser av en tmssterminal är det

främst intervjuer o 1:: h frågefornwl om i:ommer ti il anändni ng. 'v'i d

intervjuer med perscmer som befinner sig på en tmssterminal har man inte

många minuter till sitt förfogande. intervjun måste därfär kraftigt

begränsas. En variant interni'juer under tomaresan. .även denna tgp

interv ju bär hållas kort, eftersom man riskerar att få avbrgta intervjun

om den intervjuade resenären skall stiga av bussen.

Telsfonintervjuer är ett tredje sätt att reda på folk åsikter am
tu.lssterniinaler. Denna metod är emellertid inte särskilt lämplig om man

vill ha information om en speciell tu.issi.errninal eller hållplats. Det kan ta

lång tid innan man träffar på i.illräi::lr.:ligt många personer som har
kännedom om platsen ii råga. Telefonintert-*juer fungerar desk bra om man

vill få en allmän uppfattning om hur hela kollei=:tivtrafiksgstemet fungerar

eller ll ha m änni k: or al l m än nasgn på hur en b ust ermi nal sk:all ra

utformad. Denna tg p a informati on k: an en :5: a ml as in med hjälp av

frågefornwlär. i samband med TFEi.-"lIITH-pr :ajektet har resenärer ash färare

inter'-. 'jl.iats om sin sgn på några utvalda bussterminaler.

Pa:.=.:sagerarintervjuer

intervjuer med resenärerna uppdelades '

hur terminalen fungerade, trggghet o n

trivsel, samt terminalens enskilda h llpl tser. Några frågor om

res-:enärernas bakgrtmd :ställdes :zrokså l oeh med att inte'vjuerna var

uppdelade i fristående avsnitt kunde de avbrgtas när som helst. Metoden

arwändes på En terminaler i gätetndrgsregionen och visade sig fungera bra.

ai rhet, service, belavämlighet,

,l

.5:

E: i l tående avsnitt som berörde

a

[1
:-
tj

Fäljande slutsatser kunde dras av dessa intervjuer med resenärer:

i) De int.er'-. °jl.iade resenärerna hade i gtterst liten omfattning funderat

aver hur en bu ssterrni nal b :3rde var utformad och de som re senärer

borde lr: unna krä a de h.

'2) Resenärernas bedärrming hur bra en bussterminalen fungerar

samvari erar po si ti vt med bed ärrmi ngen av inf ormati on., ser s e på

o u s s termi nal en , tris arnhet oc:h lr.: omf ort samt bed ämni ng enskilda

hållplatser. Eletgdelsen :att att slippa onädiga 'v.iäntetider och

f ärseningar betonades.

s, Utformningen av de enskilda hållplatserna är beroende hur länge

man måste vänta. ...lu kortare '..iäntetid desto enklare utrustning vid

hållplatsen.
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4,3 Tillgång pä töaletter *var det i särklass viktigaste ser*-.-'iceönskemälet.

5:3 Sittplatser :den uppvärmda eäderskgdd vintertid vill man ha. Befintliga

uäntekurer gav ej det skgdd som man kunde begära.

ä) Den viktigaste infermatipnen för resenärerna är busstiderna. 'v'id

hållplatserna skall det finnas tgdliga tidtabeller, sem är lätta att

läsa,uppsatta.

?i .Ät-'en em resenärerna anser att det räcker bra med skriftlig

infszzrmatiön brukar de vända sig till nägpn sem kan ge dem

infm'matienen muntligt, när det är nägpt de undrar

*i Eesenärernas bedömning av hur trggg den säker en btissterminal är i

hög grad beraende på' hur star de bedömer risken vara för att bli

antastade eller afredade. l'iånga resenärer menar att de endast är

trggga pä terminalen under dagtid.

"sä-"laget" är ett start prpblem på många bussterminaler. De farhägdr

sam finns att ett bra i.«'äder'sl::gdd tas över lösdri'-..'are nar uppenbart

feg för sig.

I
"
1

.
.
.
u
-
u
.
"

5.4 F öra ri nt ers' j uer

Eri.ippinter' .-'juer har visat sig vara en gtterst effektiv metpd för att få

infermaticm pm brukares sgn pä tmssterminaler. Benam att låta deltagarna

i en grupp diskutera sine emellan vad de tgeker een tänker am

bI.i::-:sterrninalen, får man även infarmatiön, som ligger utanför

inter ua rens kun s k ap :5: - sen in tresesf Sådan inf arma ti an missar man

treligen vid en traditienellt utförd intern.: ju. Denna intewjutgp kan med

fördel an' ,-'ärn:las i samband med planering en nu knissterminal. Detta

gäller f ramf öral lt grinepdiku :mer med förare, dm har bl. setermi nal en

se rn si n arbetsplats ex:n k än ner ti ll de pre bl e m eam fi nn ac:n a d pm

bf: l' l' öräf'n i? :3.

l TF Ew'lZITHupre_iektet har i? grupper med bussförare den annan

trafikperscmal interejuats öm bussterminaler i bl a Bötebörg, Steakhdlm

a i: n Ei brå e. [les a in t e ruj uer r sgnne rl i g n gi ande. M as k d el en md

metcnjen är att den inte ger k'-.='antitati'-.-'a data, men denna brist kan

a u ni äl pa s gen am att man, med gruppi nt ru), ue rn a pm un derl ag , k an

k en s t r uere f rä g i ermul är, a m s nde ut ti ll förarna i den be rörde g rup pe n.

D e sl U i. :52 at :5: r s a ni kan dras a grup pi nt j u erna r:

lil Eiussf'irarna har,_iämf ört med resenärerna, betgdligt mer nganserade

En: h gen:I: mt änk i. a äsi k: t. f' öm bu :5: t ermi nal Ei' u t. f örmni rig ö i: I*l fu n k: tl [i ii.

De kan, till skillnad från flertalet resenärer, göra jämförelse mellan

alika tnlssterminaler, dra fram sådant sem de tgeker är bra, den peka

på sådant a m de a n er fungerar däl i gt. [i s ut em nar förarna ideer am

nen förslag 'till öfldi'l ngar min förbättringar.

5*in En '-.u'äl f tu'igerande terminai skall, enligt förarna, vara så stör att

bu s am a får pl ai. a i: n slipper den trängas. l'*l nga pen n r uängar

gör att termianlen fungerar dåligt. ln- den utfarter skall så

ut f örm ede att bussarna smidigt kan kamma in a i: n ut.

0-.

R
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1::

Terminaltgpen har ingen betgdelse fär säkerheten sa änge man inte har
kentrbll över hur de gående rdr sig över terminalen.

4) Eiaekning på bussterminaler är enliusfarlig niarufx'-.-'er_, sam färarna

anser e i får fEu'ekm'ru'na på en terminal..
Färarna är måttligt intresserade att flekibla hållplatser birbende på

att de trdr att den tgpen hållplatser skulle fbrlänga restidenför en

del passagerare, då sarrmrdningen kallektistmfiken sarn'njlikt skulle

försämras. Flesibla hållplatser kräver en vänthall och muntlig

sam skriftlig inf drrnatipn drn bussarnas alt-'gäng fär att tmdanrdja

elsäkerhet hes resenärerna.

?3) Eiussfdrarna bedömer hur säker en terminal är utifrån trafikmässiga

aspekter.. sem är kppplade till terminalens utfprrrming dt:h. -"eller

fbtgängarnas beteenden.

till du rbrigare situaticmen är på en terminal destb större bbehag l.lpple'=. er

färarna när de skall kära in på den.
till) Terminalen skall, pm möjligt, vara fri från alla andra fprddn än bussar.

l l) Det skall finnas uppställningsplatser fär bussar i direkt anslutning till

terrni nal en.

li?) I anslutning till terminalerna bär det finnas brdentliga

perscmalutrgrrn'nen med rmäjlighet att dra sig undan ash i lite lugn een

re mellan passen. Perscmalutrgmmena skall vara beskaffade att de

kan fungera sam inf prrnaticmseentral den det naturliga stället fär

a äni ng.

få?) Färarna sig s _iälua sbrn inf drrnatdrer den seruieeperscmal. [le anser

att de skall ktn'ma ge infdrrnatipn pm det egna tmssbplaget eller

trafikfifwetaget.

M3* Färarna H lll: :E: :3 rn pasü gerna ha infe f' rnati bn :Z: rn i' Ell'EêEl'll nga i' En: h

trafil::hinder.

U
1

b BETEENDEDBSEWJÅTlElNEFt

-- s.: t ada in di ders beteenden anand :5: a en absatt an el i k :3

.2 g. 'vanligast är att man i fbruäg har bestämt vilken tgp händelser

palm-"eller beteenden sbrn skall reg istreras eller under vilka tidsinter* . 'all

handelsefxfsrlpppet :all registreras. kilclntinuerlig tetal:dissert-*atibn kan

enän där-E: fär att en allmän uppfattning a ad pm händer ett: :5: .kl

inf brrnati en ,. s e rn erhäl l g n ern denna tgp a bb sera ti dne r kan ligg a

grund l' ä r att bestrm'na l ka hndel ser.»"l:aeteenden s e rn s kall regi st

de mer strukturerade dbsertx'atienerna. En tred tgp - diskreta

ebser't-'atiener - går ut på att man studerar t sar slita! et är ståu'st, vilka

derskgdd s ern arnn'rnjls rnst _, and al i s eri n gen sker .ts

EI
'

tiil'i

feraai

I'
L
L
J

F
D

"vx'ideekarneran ett bra hjälpmedel, sem gär det mbjli gt att mer i detalj

aeh i lugn bah rp studera sa d sern händer. E n d d l:::arnera s k all de 1:: k

andas med urs ki l j ni ng. Ar rn a n intre serad a vad sern s k på en
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specifik del en bussterminal_. kan man sätta upp en '..Iidepkarnera sem

registrerar allt vad sem sker just där. .Är man därerrust intresserad

rärelserna på en terminal, kan det skäl i att placera en kamera .så

nägt upp sam möjligt för att med i'atgängar sem bussars

rärelser :iv-.rer tvissterminalen på filmen. l det färsta fallet bär

videabilderna användas sam kpntrpll den hjälp vid kadning registrerade

händelser. Man bär desk inte färlita sig helt den hållet till

filminspelningen utan samtidigt manuellt registrera vad sam händer.

Framförallt bör man betänka, att det tar aerhärt mgeket tid att bearbeta

insamlat material i efterhand, mer tid än vad tillskottet infarmatipn

kanske värt. Detta visar de erfarenheter sem gjdrts av videaiilrmiing på

bussterminaleri samband med TFEir'ETH-prpjektet. I det andra fallet,

däremot, gär videpkameran det möjligt att i detalj kartlägga plika rörelser

äver bussterminalen, nägat sam vi har aernbrt svårt att klara manuellt.

7 PLANEFHNGSMEITEN

Diskussicmsmbten sam planeringsinstrument kan användas för alla

brukargrupper. Deltagarna iniprmerrs am de planerade iärändringarna av en

befintlig terminal eller anläggning av en ng. Färslag am hur den nga

terminaler: är tänkt att ut presenteras fär gruppen. Resenärerna kan ha

sin sng på hur trivsam de tgeker att den nga tuissterminalen kan tänkas bli

med tanke på SEP-.il se En: h säkerhet. P Ei i'i'll'i'iü ätt kan bus :5: l drarna :ich

annan trafilsçperspnal ge sina sgnpunl=:ter. Detta är sannplikt ett av debästa

sätten att undvika allti'c'r stara planeringsmissar. Sem planerare beh

arkitekt har man inte alltid satt sig in i hur det att t kära buss på

sitt "mästerverk". En annan fördel med detta förfarande är att man

förankrat' ideerna lips brukarna på ett tidigt stadium. Genom att de får

möjlighet att påverka besluten har de lättare att acceptera den slutgiltiga

u t i' armni nge n.

Denna met ad med ka m bi nerad gru ppi nt er i u ac: h di kusiansmä t e nar

prövats i Luelå i ett pågående pri:i_iekt_. nämligen bgggande :av en ng

regienbussterminal. F är' att få en Luzipiattning vad iärarna trpdde em den

nga tmssterminalen fick de den först npggrant presenterad. Efter

presentatipnen fick de möjlighet att lägga sgnptmkter pä fär-slaget.

[iiskussibnen ledde till att vissa ändringar av utfcu'mningen kunde gäras,

likaså underlag i är en pri ariteri ng av vilka investeringar sem skulle gäras

iärst. För att gtterligare försäkra sig am att den nga tu.ls;=.:terminalen

skulle fungera bra ur maritima'ersgnpunkt rekpmmernrlerades ett fullskaleprcv-.i

:irried hjälp utlagda slipers,l innan plattiarmarna anlägga. Resultatet

l' rån dl ku Si' b nmäi. et pl' en i. erade :S: eden få i' en vari ga tjH :5: t em it :in: h

vissa de färeslagna idéerna kunde direkt leda till ändringar i

u t i' armni ngen.
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JÄRNVÃGENS POTENTIELLA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

1. Inledning

Den kollektiva trafiken i Sverige består av buss, tåg och flyg. Flyget

svarar för de längsta transporterna, bussen de kortare medan tågtrafiken

dominerar främst på regionala och interregionala sträckor.

Järnvägstrafikens andel av persontrafiken är ca 5 % vid personresor på 50

km:s avstånd och ökar till ca 25 0/0 .vid resor över 400 km.

I denna utredning undersöks om och i så fall var det finns en potentiell

utvecklingsbar marknad för järnvägen. Studien representerar den första

delen av ett projekt, vars program redovisas nedan.

Projektets syfte är att påvisa

- järnvägens potentiella marknad på olika rese- och transportavstånd,

särskilt där denna idag ej fullt exploaterats;

- järnvägens samhällsekonomiska fördelar för transport av passagerare;

- järnvägens möjligheter att genom investering i förbättrad service,

reshastighet, komfort och tidtabell stärka konkurrenskraften och öka

marknadsandelen.

2. Arbetets genomförande

 

Arbetet med den första delen av projektet har följande program.

Etapp 1

(l) Urval av representativa reserelationer av regional och interregional

art. Ortskombinationer inom ett som lämpligt bedömt trafikområde.

(2) Kartläggning av trafikutbud på utvalda relationer med avssende på

restid, tågbyten, turtäthet, resavstånd, järnväg respektive väg.

(3) Beräkning av trafikflöde med existerande utbud enligt empirisk

modell.
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(4) Jämförelse mellan aktuella flöden vid existerande trafikutbud med de

beräknade flödena enligt (3).

(5) Beräkning av potentiellt trafikflöde vid höjd servicestandard enligt

samma modell.

(6) Bedömning av potentiell trafikmängd som kan överföras från personbil

till järnväg respektive nyskapad trafik.

(7) Extrapolering av analyserad resemarknads potential till totala inrikes;

trafiken.

3. Resenärens val av transportmedel

 

Resenären i såväl interregional som regional trafik efterfrågar följande

kvaliteter och som regel i följande prioriterade ordning:

- Tillgänglighet i tid och rum

- Kort restid

- Service och komfort

- Lågpris

- God regularitet

- Information

Bilens attraktivitet relativt kollektiv transport framgår av bifogat dia-

gram i bilaga 1, som visar fördelningen på olika resavstånd enligt RVU 78.

Personbilens fördelar i de flesta fall avgör valet och såväl i lokaltrafik

som regional och interregional trafik är personbilen det helt dominerande

transportmedlet med totalt sett över 80 % av transportarbetet.

Undantaget från denna fördelning utgörs av lokaltrafiken i våra två

storstäder (Stockholm och Göteborg) med hög kollektivstandard samt på

resor över 400 km där 53 och SAS/LIN erbjuder fördelar i restid och

komfort på flertalet ortsrelationer.

Förbättrad service, högre komfort, höjd turtäthet och bättre information

bör medverka till en överföring av resenärer från bil till järnväg.
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4. Kan SJ öka sin marknadsandel?

 

Sedan 1978 har den kollektiva trafiken stärkt sin ställning något och ökat

sin marknadsandel på grund av följande åtgärder och ändrade villkor.

- Kraftigt stegrade bensinpriser

- Länskort till lågpris för regional busstrafik

- Lågprissatsning 1978/79/80 inom 53 och LIN/SAS

Den aktuella fördelningen framgår av diagrammet i bilaga 2, som visar

hur svag den kollektiva trafiken alltjämt står marknadsmässigt inom

området 50-400 km. Det finns all anledning att förmoda att en riktig

satsning från den kollektiva trafiken, främst SJ, bör kunna leda till en

ökad marknadsandel och begränsa bilismens andel till max 80 % på de

kortare avstånden och till max 70 % på avstånd 200-400 km. En sådan

satsning skulle innebära att 53 skulle kunna höja sin andel med bortåt

50 0/o på sträckorna 50-400 km.

Detta skulle i sin tur innebära en 30 %-ig ökning av hela 53:5 persontrafik,

vilket är mer än den trafik LIN och SAS tillsammans ombesörjer, räknat i

personkm.

5. Vilka åtgärder bör en förbättrad järnvägsservice innehålla?

Följande insatser bör starkt medverka till ökad attraktivitet.

a) Mer direktservice utan omstigning

b) Kortare restid

c) Högre turtäthet

d) Bättre terminalservice

e) Bättre åkkomfort

f) Bättre serviceinformation

Omsätts dessa servicekrav i ett nytt transportkoncept - "långpendeltå-

get" - kan mycket av tidigare nämnda marknadsökning uppnås.

De nischer man i första hand bör satsa på representeras främst av de

flöden som icke betjänas längs stambanorna utan desom har anslutning

till dessa eller är helt förlagda till övriga bandelar.
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6. Beräkning av potentiella flödestillskott

6.1 Urval av ortsrelationer

För att finna aktuell trafikpotential har, efter diskussioner med SJ, ett

trafikområde valts där representativa passagerarflöden inom distansområ-

det 50-400 km återfinns. Området representerar ett 300 km brett band

genom Sverige från Stockholm till Göteborg, se bifogad karta, bilaga 3.

Området omfattar ca 60 % av Sveriges befolkning (5,0 milj inv) med

utöver Stockholm och Göteborg, 9 tätorter med över 60 000 inv, 7

tätorter med 30 000-60 000 samt 17 övriga tätorter med minst 9 000

tätortsinvånare. I matris, bilaga 4, redovisas de ortskombinationer som

valts ut för studium.

Dessa omfattar som matrisen visar:

- Alla flödeskombinationer mellan de stora tätorterna > 60 000 inv, 55

st.

- Alla flöden mellan orter > 60 000 och orter med 60 000-30 000 inv, dvs

77 flöden.

- Urval av flöden mellan orter > 60 000 och orter < 30 000, 55 flöden.

- Urval av flöden mellan orter < 60 000 inv, 33 flöden.

Totalt studerades 220 flöden fördelade på distansområden enligt följande:

Antal ortskombinationer med resandeflöden

 

 

Avståndsgrupp Antal Bortfall på grund av Kvarstående

(vägavstånd Mn) ortskombin. Låg_ Länsbuss_ för analys

trafik trafik

  

49 26 l0 2 14
50-99 48 19 3 26
l00-l49 38 ll - 27

l50-l99 28 5 - 23
200-299 37 6 - 3l
300-399 33 2 - 3l

2 400 10 - - 10

220 53 5 162
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Med låg trafik avses här:

Vid avstånd < 150 km: mindre än två resande/dag i respektive riktning.

Vid avstånd > 150 km: mindre än en resande/dag i respektive riktning.

Bortfall på grund av länstrafiken gäller förbindelser där en majoritet av

kollektivresenärerna utnyttjar bussförbindelser inom länet. Här är det i

flera fall omöjligt att rätt beräkna resandefrekvensen på grund av

svårigheten att mäta länskortsresenärernas resfrekvens.

6.2 Datainsamling

För samtliga 220 relationer insamlades data beträffande:

- resavstånd med bil;

- resavstånd med järnväg:

- restid i genomsnitt med tågförbindelser;

- turtäthet, antal förbindelser per vardag;

- tätortsbefolkning i orterna, se bilaga 5;

- skatteunderlag i respektive tätort, se bilaga 5;

- antal resande per år (1983) med SJ.

Tabelleringen av dessa data för samtliga 220 flöden finns i råmaterialet

och bifogas icke rapporten.

6.3 Metod för beräkning av potentiellt flöde

Den grundläggande hypotesen i analysen har varit att resandeflödets

storlek följer gravitationsmodellen, dvs att trafikflödet varierar direkt

med produkten av orternas trafikgenererande kraft och omvänt med

motståndet mot förflyttningen.

Matematiskt uttrycks detta enligt följande:

T.. = k Pixpj
U 0797_ Ku'

ii
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där: Til. : trafikflödet med järnväg mellan orterna i och j,

Pi respektive PJ. : orternas trafikpotential,

KO : skalkoefficienten beroende på val av storheter,

Kil. = servicestandardfaktorn för utbudet och

Mij : förflyttningsmoståndet.

Potentialerna P1 och Pj mäts genom tätortsbefolkningens storlek. Skatte-

underlaget utgör ett mått på ortens ekonomiska aktivitet. I tabellen,

bilaga 5, redovisas tätortsbefolkningens storlek respektive skatteunderlag

för de 35 utvalda orterna.

Tij anger antal resenärer per år med 53, exklusive länstrafikbolagens

resenärer.

M..
U

färdtiden då denna är den utslagsgivande faktorn vid val av transportme-

del.

som representerar motståndet mot förflyttning uttryckes bäst genom

Kil. representerar servicegraden och har här beräknats genom regressions-

analys, se diagram, bilaga 6.

6.4 Järnvägsresornas varierande servicegrad

De av marknaden mest värderade servicevillkoren är följande:

- direktförbindelse utan omstigning;

- hög turtäthet med regelbundna avreseintervall;

- kort restid, dvs hög färdhastighet;

- god komfort.

Med utgångspunkt från ovanstående önskemål kan 53 över det analyserade

nätet anseserbjuda fyra skilda serviceklasser enligt följande:

Klass 1: Direktförbindelse på stambanan med högklassigt vagnmaterial,

hög turtäthet och hög färdhastighet.

Klass 2: Direktvagn men med tågbyte i anslutning till stambanan

respektive direktförbindelse på andra banor än stambanor och

därvid lägre färdhastighet men med relativt hög turtäthet.
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KLass 3: Ett byte av tåg och vagn vid de flesta förbindelserna.

Klass 4: Flera byten av tåg och vagn eller byte från tåg till buss där

järnvägsförbindelse saknas.

Det korta pendelresandet med flertalet resor under 100 km, särbehandlas

som en speciell pendelklass, klass 1 pendel.

Korrelationen mellan modellens beräknade flöden och verkliga flöden

ligger i de fem klasserna på lägst 0,92 vilket må anses mycket högt och

visar modellens giltighet.

Regressionsanalysens Kij-värden är enligt följande:

Klass 1 pendel : 4,0

Klass 1 : 3,0

Klass 2 : l,5

Klass 3 : 0,75

Klass 4 : 0,35

Ovanstående mått på Kil. visr hur snabbt 53:3 attraktionskraft på poten-

tiella resenärer sjunker när servicegraden går ner. Med likartade villkor i

övrigt - ortsstorleken, avstånd och pris - sjunker resfrekvensen med

järnväg med en halvering mellan klass 1 och klass 2, ytterligare halvering

mellan klass 2 och klass 3 och ytterligare halvering mellan klass 3 och

klass 4.

Som exempel ges följande flödeskombinationer av städer av samma

 

 

storleksordning.

Avstånd Antal
km resenärer/âr

Klass 1 Linköping - Södertälje 176 18 800

" 2 Eskilstuna - Linköping 159 10 000

" 3 Västerås - Nyköping 140 2 900

" 4 Borås - Jönköping 146 800
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6.5 Servicegraden Kil.

Den varierande servicegraden har i denna analys representerats av faktorn

Kij, dvs järnvägens servicestandard mellan orterna i och j. Givetvis utgör

detta ett förenklat antagande och innebär ett svårtolkat begrepp för

bedömning av effekten av olika serviceförbättrande åtgärder. Kil. skulle

kunna splittras upp i följande serviceelement

- antal byten

- turtäthet

- restid jvg/restid bil

- vagnkomfort

- terminalläge

- anslutningsservice

Inte minst restidsrelationen bil/jvg är en betydelsefull faktor för resenä-

rens val och såväl bansträckning som vägstandard påverkar relationen.

En fortsatt studie är därför önskvärd för att klarlägga ovanstående

faktorers separata inverkan. Resultatet av en sådan analys skulle ge

direkt anvisning på lämplig prioritering av insatserna för höjning av

servicestandarden.

Det må dock samtidigt noteras att syftet med denna första etapp

uppfyllts genom det översiktliga kartläggandet av den potentiella trafi-

ken. De höga korrelationstalen bekräftar detta. I ett sammanfattande

diagram 1 bilaga 6 visas relationen mellan beräknat och verkligt flöde för

samtliga 162 ortsrelationer, där ovan framtagna Kij-värden för respektive

klass åsatts. Korrelationen för regressionslinjen 1:1 är 0,970 ett klart

bevis på modellens giltighet.

7. Möjligt trafiktillskott vid höjd servicegrad

7.1 Beräknad tillskottspotential inom området

Vid insats av modern rullande materiel lämpad för långpendling med små

tågenheter, hög turtäthet och snabb terminalservice bör följande målsätt-

ning uppnås beträffande kvalitetsnivån.
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- Samtliga pendelkombinationer, klass 1, höjs till lägst 4,0.

- Samtliga övriga klass l-kombinationer höjs till lägst 3,00.

- Nuvarande klass 2-kombinationer höjs upp mot klass l-standard, dvs

lägst 2,50.

- Samtliga klass 3- och klass 4-kombinationer höjs upp mot klass 2, dvs

lägst 1,50.

    

 

 

    

 

 

Tabell 3

Milj personkm

Avståndsgrupp Nuvarande Tillskott %
person- vid höjd ökning
trafik servicegrad 4__

50 - 99 km 205 38 19

l00 - l49 km l48 77 52

l50 - l99 km 92 40 43

200 - 299 km 200 88 44

300 - 399 km i l99 97 48

> 400 km § 92 61 66

Totalt exklusive 936 401 43
Sthlm-Gbg

Sthlm-Gbg 267

Z 1 203

7.2 Stockholm - Göteborg

Denna ortsrelation behandlas separat på grund av dess speciella kon-

kurrensförhållanden till flyget. Kvoten Kil. är här 1,70 och med tanke på

den höga servicestandarden med hög turtäthet, hög färdhastighet och

bästa vagnmaterial borde värdet på servicegraden ligga högre. Detta tar

emellertid enbart hänsyn till konkurrensen visavi biltransport. Resandeflö-

det på SJ, 588 800 passagerare/år, uppnås i konkurrens med flyget som

registrerar en ännu större trafikvolym. Om man adderade de två flödena

och lät SJ + SAS representerande kollektiv transport spegla servicegraden

(dvs kvoten mellan beräknat och verkligt flöde) skulle denna överstiga 3,5

och därmed ligga väl i nivå med övriga klass l-relationer.
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7.3 Beräknad tillskottstrafik inom hela SSI-nätet

Den totala trafikmängden inom SJ är, om nuvarande entreprenadtrafik

undantas, 5,4 miljarder personkm representerande 1,59 miljarder kr i

intäkter*). Av denna trafik utgörs ca hälften, dvs 2,7 miljarder personkm,

på sträckor 50-500 km. Av denna trafik representerar de undersökta

ortskombinationerna 1 203 av 2 700 personkm, dvs 44 0/0.

Det finns all anledning att anta att samma potentiella möjligheter till

trafikökning finns på övriga delar av 53:3 nät, speciellt med tanke på att

vi där i högre grad rör oss på banor med lägre servicestandard, utanför

stambanesystemet. Man bör sålunda utan risk för felbedömningar kunna

anta att samma procentuella tillägg kan läggas på hela systemet. Detta

innebär ett potentiellt totalt tillskott, enligt tabell 3, på Ll-Ol:0,44 : 900

milj personkm representerande en intäktsvolym av ca 270 milj kronor.

8. Slutsatser

Denna utredning utgör en översiktlig bedömning av järnvägens potentiella

utvecklingsmöjligheter. Beträffande frågan om huruvida och var det finns

ett potentiellt trafikunderlag visar utredningar följande:

- att ett betydande potentiellt trafiktillskott kan erhållas på sträckor

mellan 100 och 400 km;

- att denna trafik dels skulle överföras från bilismen och dels erhållas

som nyskapad trafik;

- att medlet att skapa denna trafikökning på 53 är att sätta in nya

moderna långpendeltåg med direktgående, högfrekventa serviceen-

heter med god komfort.

*) (enligt 53:3 årsberättelse 1983)
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BILAGOR

l. Fördelningen mellan olika transportmedel baserat på RVU -78 och

transpcrtföretagens statistik.

2. Diagram: Aktuell fördelning av färdmedel 50-400 km.

3. Karta över representerade orter.

4. Matris över ortskombinationer.

5. Skatteunderlag och tätortsinvånareantal för varje repr ort.

O
\ . Regressionsanalys av servicegraden, Kil..

7. Reviderad bilaga 2.

8. Skiss av nyframtaget tåg ASEA-Traction.
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Inrikes persontransportarbetets fördelning
på avståndsklasser resp. transportmedel
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PERSONTRAFIKENS FÖRDELNING PÅ
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KARTA ÖVER REPRESENTERADE

 

ORTER

. Tätorter >60 000 inv

O Tätorter 30 - 60 000 inv

O Tätorter < 30 000 inv
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ORTRELATIONER

Tätorter (A) (B) (c) (D)

A > 60 000 inv c: ä
0» ru <1) ru a: m

830-60' inv 503 .A .ESS-o? :arsa: å ?ä 2
(>me Q'I--b-Jrö'r- :ruczroor- rama-c: +-018-30' inv igzäwzamzâm t'âfüäåf Jaa-,32:20 as»
ummanx-r-r-.xoro GJÃOt--I-QJ>CU Dungen-r- -r-.--0 9-19' inv saamasmsä Bäååäfåä .ga-:2:a :529,
mo:>:oz..n.us4r3m WZF-MDWZ ><>.4s4s4 22

(A) Stockholm
Götebørg ><
Uppsala ><><
Västerås ><><><
Örebro ><><><><

Norrköping X X >< X X
Linköping ><><><><><><
EskHstuna ><><><><><><><
KaHstad ><><><><><><><><
Jönköping ><><><><><><><><><

Borås ><><><><><><><><><><

(B)Södertä1je ><><><><><><><><><><>< X X
Nyköping ><><><><><><><><><><>< ><
Trollhättan ><><><><><><><><><><>< ><><
Karlskoga ><><><><><><><><><><>< ><
UddevaHa ><><><><><><><><><><>< ><
Skövde ><><><><><><><><><><><
Motala ><><><><><><><><><><><

(C) Kungsbacka ><>< x x
Varberg >< ><>< ><
Lidköping >< >< >< ><>< ><

Katrinehom >< >< >< X X X

Kristinehamn >< >< >< >< ><
AHngsås X X X X ><><

Enköping >< ><><><>< ><

Köping >< ><><>< ><

NÄSSjÖ ><>< >< ><>< ><

(D) Mariestad >< X X

Falköping ><>< X X X

Kumla X X X X
Strängnäs >< >< >< ><><
Arboga >< ><>< ><
Mjölby >< ><>< ><
Degerfors X X ><
Tranås X X X X ><
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4983

    

/

Skatteunder- Tätort Skatteunder- Tätort
Ort lag l 000 inv Ort lag l 000 inv

potential potential

Primärorter Sekundärorter

Klass A Klass C
> 60 000 inv l8 000-30 000

Stockholm 567 l l39 Kungsbacka 9,5 26,8
Göteborg 2l5 532 Varberg 8,7 24,8
Uppsala 42,8 l08,5 Lidköping 8,4 24,0
Västerås 39,5 99,2 Katrineholm 7,8 20,9
örebro 34,4 88,0 Katrineholm 7,6 20,9
Norrköping 33,8 90,0 Alingsås 7,4 2l,5
Linköping 32,0 75,8 Enköping 7,3 20,9
Eskilstuna 27,5 73,7 Köping 7,2 l9,6
Karlstad 27,4 69,3 Nässjö 6,6 l8,l
Jönköping 27,2 7l,4
Borås 23,9 60,9

Klass 8 Klass 0
30 000-60 000 9 000-18 000

Södertälje 23,2 53.5 Mariestad Ghz l7,3
Nyköping l7,6 44,7 Falköping 5,8 l6,0
Trollhättan l6,5 42,6 Tranås 5,4 l6,9
Karlskoga l4,6 35,9 Kumla 5,2 l5,9
Uddevalla l3,7 36,6 Strängnäs 5,0 l3,6
Skövde l3,3 34,0 Arboga 4,5 l2,5
Motala l0,7 3l,8 Mjölby 4,4 l3,0

Degerfors 4,0 l2,3

  

Klass A x klass A = 55 flöden

Klass 8 x klass A x 2 flöden t orter i klass 8 = 77 flöden

Klass C x (6 flöden per ort) = 55 flöden

Klass 0 (5 flöden per ort) = 33 flöden

X 220 flöden
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