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SAMMANFATTNING

Transportrådet redovisar årligen realpriset på bensin. De redovisningar

som finns gällande realprisutvecklingen på bensin för perioden 1960-1987

visar att det finns ett starkt samband mellan den årliga förändringen av

trafiken och årliga förändringar av realpriset på bensin. Syftet med detta

notat har varit att närmare belysa detta och även belysa hur detta

påverkar trafiksäkerheten.

De årliga variationer i realpriset på bensin som förekommit under

perioden 1970-1987 kan till stor del förklara de variationer som före-

kommit när det gäller årliga trafikökningar/bensinleveranser.

Realpriset på bensin är ett styrmedel för trafikutvecklingen och kan

betraktas som verkningsfullt. Prismekanismer och skatter har medfört

årliga variationer i realpriset, på bensin, som bidragit till att trafik-

utvecklingen under vissa år stagnerat eller t o m varit negativ för att

under andra är öka med 5-6 %.

I princip borde drastiska minskningar av realpriset på bensin undvikas

eftersom det kortsiktigt leder till en överkonsumtion av bilresor som

senare vid realprisökning återigen begränsas. Samtidigt uppstår trafik-

olyckstoppar och andra trafikproblem som en följd av denna variation av

bilanvändningen. Sänkt realpris torde också indirekt påverka hastighets-

nivån.

Samtidigt gäller att realprisökningarna av bensinpriset under perioden

1978-1981 effektivt bromsade trafikutvecklingen och bidrog till att anta-

let trafikskadade och trafikdödade minskade. Under 1986 och 1987 hade

emellertid realpriset på bensin återgått till det värde som rådde i mitten

på 1970-talet med stora trafikökningar som följd och därmed ökat antal

trafikskadade.

Variationen i realpris på bensin påverkar givetvis också kollektivtrafiken

som plötsligt får tillskott eller bortfall av resande, vilket försvårar

samhällets transportplanering och påverkar trafiksäkerhetssituationen.





1 BAKGRUND

Vid trafik- och transportplanering är det av stort värde att kunna bedöma

trafikutvecklingen. Bakom trafikutvecklingen finns en mängd faktorer -

Ökad befolkning, ökat körkortsinnehav, förändrade ekonomiska förhållan-

den, förändrade skatter och Skatteregler, bensinpris m m.

Rent generellt gäller att ekonomiska tillväxtfaktorer medför ett ökat

antal biltransporter. Flera av ovanstående faktorer är också starkt

korrelerade med varandra.

Bensinpriset utgör i verkligheten en begränsad del av bilkostnaden men är

i princip den kostnadspost som upplevs starkast av bilföraren/bilägaren.

Under 1970- och 1980-talet har variationerna i bensinpriset varit betydan-

de. I viss utsträckning gäller att bensinpriset påverkats av faktorer som

inte beror av förhållanden inom landet utan mera av priskonkurrens på den

internationella oljemarknaden. Till detta kommer de förändringar som

skett genom olika skatteökningar. För konsumenten är den totala

bensinkostnaden avgörande och en fråga är hur den årliga trafikutveck-

lingen påverkas av förändringar av bensinpriset.

Transportrådet har beräknat realpriset på bensin för perioden 1960-1987.

Fram till 1970 minskade realpriset med drygt 20 0/0 i förhållande till

realpriset 1960. Från 1970 och framåt har realpriset på bensin ökat fram

till år 1982 med 55-60 96 för att därefter minska. Se figur på nästa sida.
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Figur 1.

Det mest intressanta är att det finns ett tydligt samband mellan årliga

förändringar av realpriset på bensin och den årliga trafikutvecklingen

uttryckt i axelparkilometer på det statliga vägnätet eller totala bensin-

leveranserna. Realpriset på diesel har haft i stort sett samma utveckling

som bensinpriset. I den analys som redovisas har endast hänsyn tagits till

bensinpriset.
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2 BENSINPRIS OCH TRAFIKUTVECKLING

Den analys som utförts baseras på de årliga procentuella förändringarna

av realpriset på bensin, Vägverkets trafikarbetsskattningar samt leveran-

ser av motorbensin.

I tabell 1 redovisas de årliga procentuella förändringarna av realpris på

bensin, Vägverkets trafikarbetsskattning samt leveranser av motorbensin

Tabell 1. Årliga procentuella förändringar av realpriset på bensin,
trafikarbetet på det statliga vägnätet samt totala bensin-
leveranserna i Sverige.

 

Realpris Trafikarbetet Bensin-
på bensin på det statliga leveranser

vägnätet (VV) (Hela Sverige)
96 96 96

1970-1971 + 3,9 + 5,0 + 2,3

1971-1972 - 3,7 + 5,0 + 4,0

1972-1973 + 2,6 + 5,0 + 5,6

1973-1974 +15,2 - 3,0 - 7,8

1974-1975 - 4,9 + 8,0 +11,8

1975-1976 + 1,7 + 5,0 + 5,7

1976-1977 - 7,4 + 2,8 + 3,9

1977-1978 + 5,5 + 2,1 + 2,8

1978-1979 + 8,1 + 0,8 - 0,6

1979-1980 +18,3 - 3,0 - 3,3

1980-1981 + 7,3 - 0,5 - 1,5

1981-1982 + 2,5 + 1,4 + 0,7

1982-1983 - 3,3 + 1,8 + 2,6

1983-1984 - 6,0 + 3,3 + 4,0

1984-1985 + 2,7 + 0,9 + 0,7

1985-1986 -15,9 + 6,2 + 5,0

1986-1987 - 3,2 + 5,1 + 3,4

 



Värdena i tabell 1 har analyserats med hjälp av följande linjära regres-

sionsmodell för perioderna 1970-1987 respektive 1975-1987.

yi = a + bxi

där

yi = den procentuella förändringen avseende trafik på det statliga
vägnätet eller bensinleveranser i Sverige år i jämfört med
året innan.

xiz den procentuella förändringen av realpriset på bensin år i
jämfört med året innan.

Period a - b tb R2

1970-1987

y = Procentuell
förändring av + 3,09
trafik per år

0,286 - 4,70 + 0,60

y = Procentuell
förändring av + 2,83
bensinleveranser
per år

0,375 - 4,21 + 0,54

1975-1987

y = Procentuell
förändring av + 2,37
trafik per år

0,245 - 4,92 + 0,71

y : Procentuell
förändring av + 2,17 - 0,265 - 4,52 + 0,67

bensinleveranser

per år

R2, som beskriver den andel av den ursprungliga variansen av trafiken

resp bensinleveranser som elimineras då hänsyn tas till realpriset på

bensin, visar att det finns ett starkt samband mellan de procentuella

årliga förändringarna av trafiken och motsvarande förändringar i real-

priset på bensin (t = Students t-test, t0,95(11) = 2,20. tb > t0,95(11)

innebär att b är signifikant i 0 på risknivån 5 %).

Modellens utgångspunkt är att realprisets förändring i förhållande till

föregående år påverkar trafikutvecklingen. Det kan även antas att beslut

om bilanvändning fattas mera långsiktigt och till en del beror av real-

prisets förändring året innan.



Vi får då en ny modell

yi = a + bxi + cxi_1

där Xi-l är den årliga procentuella förändringen av realpriset på bensin

året innan.

Den senare modellen ger följande resultat för perioden 1975-1987.

Period a b tb c tC R2

1975-1987

y: Procentuell

förändring
av trafik

per år

+ 2,41 - 0,21 - 4,88 - 0,10 - 2,40 + 0,82

Procentuell

förändring
av bensin-

leveranser

per år

+ 2,22 - 0,22 - 4,41 - 0,12 - 2,38 + 0,80

Realprisförändringen av bensinpriset året innan har även den en signifi-

kant inverkan (risknivå 5 %).

Interceptet (a) = den genomsnittliga årliga trafikutvecklingen för perioden

förändras inte jämfört med den tidigare modellen.

I följande två tabeller redovisas residualerna - skillnaden mellan trafik-

utvecklingen enligt vägverket och modellens predikterade värde och

motsvarande för bensinleveranser för perioden 1975-1987 enligt ovan.



Tabell 2a. Årlig procentuell förändring av trafikarbetet (TW), det
predikterade värdet samt residualen.

 

'l'W Tpred Residual

% % %

1975-1976 + 5,0 + 2,6 + 2,4

1976-1977 + 2,8 + 3,8 - 1,0

1977-1978 + 2,1 + 2,0 + 0,1

1978-1979 + 0,8 + 0,2 + 0,6

1979-1980 - 3,0 - 2,2 - 0,8

1980-1981 - 0,5 - 1,0 + 0,5

1981-1982 + 1,4 + 1,2 + 0,2

1982-1983 + 1,9 + 2,9 - 1,0

1983-1984 + 3,3 + 4,0 - 0,7

1984-1985 + 0,9 + 2,4 - 1,5

1985-1986 + 6,2 + 5,5 + 0,8

1986-1987 + 5,1 + 4,7 - 0,4

 

Tabell 2b. Årlig procentuell förändring av totala bensinleveranserna (B),
det predikterade värdet samt residualen.

 

B Bpred Residual

% % ' 96

1975-1976 + 5,7 + 2,4 + 3,3

1976-1977 + 3,9 + 3,7 + 0,2

1977-1978 + 2,8 + 2,5 + 0,3

1978-1979 - 0,6 - 0,2 - 0,4

1979-1980 - 3,3 - 2,8 - 0,5

1980-1981 -1,5 - 1,6 - 0,1

1981-1982 + 0,7 + 0,8 - 0,1

1982-1983 + 2,6 + 2,7 - 0,1

1983-1984 + 4,0 + 3,9 + 0,1

1984-1985 + 0,7 + 2,4 - 1,7

1985-1986 + 5,0 + 5,4 - 0,4

1986-1987 + 3,4 + 5,3 - 1,9

 



Av residualerna i tabell 2a för trafikförändringar enligt vägverket fram-

går att det är i första hand 1975-1976 som avviker med större trafik-

ökning än förväntat utifrån modellen. Det motsatta gäller 1982-1983

samt 1984-1985.

Även residualerna för bensinleveranser i tabell 2b avviker 1975-1976 med

större bensinleveranser än förväntat, medan 1984-1985 om 1986-1987 har

mindre bensinleveranser än förväntat.

Det är i detta sammanhang viktigt att notera att de förändringsskattning-

ar som gäller trafikarbetet har en noggrannhet på i 1 %. Motsvarande

osäkerhet gäller för beräkningen av förändringen av realpriset på bensin

mellan olika år. När det gäller bensinleveranser som gäller det hela riket

torde noggrannheten i förändringsskattningen också vara av storleks-

ordningen : 1 %.

Den genomförda analysen visar att den genomsnittliga procentuella tra-

fikökningen för perioden 1975-1987 är 2.4 % per år medan den genom-

snittliga bensinförbrukningen ökat med 2.2 °/o per år då hänsyn tagits till

förändring i bensinpris.

Den s k priselasticitetskoefficienten när det gäller bensinleveranser -

bensinprisets inverkan på trafikutveckling och bensinleveranser är mellan

0,2 och 0,3, vilket innebär att en minskning av realpriset på bensin med

4 °/o mellan två år ökar bensinleveranserna alternativt trafikarbetet med

storleksordningen 1%. En årlig ökning av realpriset på bensin med

storleksordningen 10 °/o innebär att trafiken inte ökar medan en årlig

minskning av realpriset på bensin med storleksordningen 10 96 innebär att

trafiken kan förväntas öka med 5 0/0.

De absoluta värdena av förändringarna av realpriset på bensin mellan år

är i genomsnitt drygt 6 % under perioden 1975-1987, vilket innebär att i

förhållande till övriga faktorer spelar bensinpriset en betydande roll för

den årliga trafikutvecklingen.

Ovanstående analys av bensinprisets inverkan på trafikutvecklingen är

givetvis inte invändningsfri, men de stora fluktuationer som förekommit

under senare år förstärker resultatets trovärdighet.



Givetvis speglar bensinprisets variation till en del tillgång och efterfrågan

men lika betydelsefulla är också de olika energiskatter som införts under

1970- och 1980-talet.

Sammanfattningsvis gäller attminskningen av realpriset på bensin mellan

åren 1982 och 1987, - 24 96, bidragit till en trafikökning som är 5.7 °/o-

enheter större än om 1982 års realpris bibehållits och bensinleveranserna

är 5.1 %-enheter större.

Totalt innebär detta storleksordningen drygt 2 miljarder fordonskilometer

och drygt 200 000 m3 bensin mer 1987 än vad som skulle varit fallet om

realpriset på bensin varit oförändrat från 1982 till 1987.



3 TRAFIKUTVECKLING OCH TRAFIKSÄKERHET

Trafiksäkerhetsmässigt gäller i förhållande till en situation med 1982 års

realpris att det årliga antalet trafikskadade i trafiken ökat med storleks-

ordningen drygt 3 % från 1982 till 1987 till följd av den gynnsamma

prisutvecklingen på bensin.

Saklogiskt finns ett samband mellan trafikutvecklingen och antalet trafik-

olyckor och trafikskadade. Ökad trafik ger fler trafikolyckor och ett ökat

antal trafikskadade förutsatt att inga andra förändringar uppträder.

Vid jämförelser mellan år framgår inte ovanstående förväntade samband

särskilt tydligt dels beroende på andra förändringar i trafiken dels på

skillnaden i yttre förhållanden, som kan ge upphov till riskskillnader i

trafiken mellan olika år.

På samma sätt som bensinprisets inverkan på trafikutvecklingen har

analyserats har trafikutvecklingens inverkan på antalet trafikskadade

blivit föremål för analys.

Analysen avser den årliga förändringen av totala antalet trafikskadade

samt totala antalet skadade bilister enligt den officiella statistiken för

perioden 1975-1987.

yi=a+b-Ti

där Ti : den procentuella förändringen av trafikarbetet på det statliga
vägnätet år i jämfört med året innan.

Period

1975-1987 a b tb R2

y = Procentuell
förändring av - 1,42 + 0,56 + 1,22 + 0,13

totala antalet

trafikskadade

per år

y = Procentuell
förändring av - 1,92 + 1,13 + 1,79 + 0,24

totala antalet

skadade bilister

per år
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samt

Yi: a+ bBi

där Bi = den procentuella förändringen av totala bensinleveranserna år i
jämfört med året innan.

Period

l975-l987 a b tb R2

y = Procentuell
förändring av - 1,49 + 0,66 + 1,61 + 0,21
totala antalet
trafikskadade
per år

y = Procentuell
förändring av - 1,93 + 1,26* + 2,30* + 0,34
totala antalet
skadade bilister
per år

* b signifikant på risknivån 5 %.

Det är endast vid analys av sambandet mellan den årliga förändringen av

totala antalet skadade bilister och bensinleveranser som ett signifikant

samband erhålles.

Residualerna i den senare analysen framgår av tabell 3.
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Förändring Predikterat Residual Förändring
i antal värde i bensin-
skadade leveranser
bilister
% 96 % %

1975-1976 +10,2 + 5,3 + 4,9* + 5,7

1976-1977 - 4,6 + 3,0 - 7,6 + 3,9

1977-1978 - 1,6 + 1,7 - 3,3 + 2,8

1978-1979 - 6,9 - 2,7 - 4,2 - 0,6

1979-1980 - 4,7 - 6,1 + 1,4 - 3,3

1980-1981 - 6,6 - 3,8 - 2,8 - 1,5

1981-1982 + 2,1 - 1,0 + 3,1 + 0,7

1982-1983 + 2,4 + 1,4 - 1,0 + 3,6

1983-1984 + 6,6 + 3,1 + 3,5 + 4,0

1984-1985 + 7,8 - 1,0 + 8,8* + 0,7

1985-1986 + 4,6 + 4,4 + 0,2 + 5,0

1986-1987 - 3,1 + 2,4 - 5,5 + 3,4

 

Analysen visar att även under år då bensinleveranserna ökat har antalet

trafikskadade bilister minskat. Detta gäller i första hand 1976-1977 men

även 1977-1978 och 1986-1987.

1976 och 1985 uppvisar betydligt fler trafikskadade bilister än förväntat

och 1977, 1979 och 1987 betydligt färre trafikskadade bilister än för-

väntat. I figur 2 redovisas det erhållna regressionssambandet samt

motsvarande värden för olika år.

Att det saklogiskt finns ett positivt samband mellan antalet skadade

bilister och trafikens storlek (här bensinleveranser) är ställt utom alla

tvivel. En rimlig hypotes är att antalet trafikskadade förändras i takt

med trafikens förändring. Samtidigt påverkas emellertid skaderisken

mellan år av åtgärder eller skillnader i väderlek och väglag. Åren 1977,

1978 och 1979 är sådana exempel. Varselljuslagen infördes 1. oktober

1977 och fick full effekt under 1978. Under 1979 sänktes hastighets-

gränsen 110 km/h till 90 km/h under sommaren och hösten. 1976, 1985 och
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Figur 2. Samband mellan årliga procentuella :förändringar av totala
antalet trafikskadade bilister och bensinleveranser.
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1987 avvek väderleksmässigt från åren innan. Det är emellertid oklart om

detta är en förklaring.

Om vi exkluderar dessaår förändras regressionssambandet något. Regre-

ssionsekvationen blir y = - 1,12 + 1,48 B istället för y = - 1,93 + 1,26 B.

Resultatet antyder därför att procentuella förändringar av bensinleveran-

serna ger upphov till större procentuella förändringar i antalet skadade

bilister.

Om även 1981 exkluderas erhålles regressionsekvationen y = 1,23 B dvs

proportionalitet dvs större procentuell förändring av antalet skadade

bilister än procentuell förändring av bensinleveranserna. Det skall dock

konstateras att inte i något fall är regressionskoefficienten i de tre

regressionsanalyserna skild från 1,0 - dvs direkt proportionalitet. Detta

innebär att vi inte kan förkasta hypotesen att antalet trafikskadade

bilister förändras i direkt proportion mot förändringar av biltrafikens

storlek.

Att använda årliga procentuella förändringar istället för att använda

absoluta nivåer på realpriset på bensin, trafikarbete, bensinleveranser och

antalet trafikskadade i regressionsanalysen har vissa fördelar. De två

största fördelarna är:

1. Interceptet (a) beskriver den genomsnittliga årliga förändringen.

2. Varje jämförelse mellan två på varandra följande år störs inte av
tidigare år.

En nackdel är att de procentuella förändringarna har relativt sett

avsevärt större osäkerhet än absoluta värden.
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Om vi återgår till de inledningsvis erhållna resultaten avseende den årliga

trafikutveckligen som för perioden 1975-1987 var 2.4 % för trafikarbetet

och 2.2 % för bensinleveranserna då effekterna av de årliga förändringar-

na av realpriset på bensin eliminerats framstår höjningen av realpriset på

bensin under perioden 1978-1981 som en avgörande faktor för den

minskning av antalet trafikskadade som inträffade under denna period.

Från och med 1983 och fram till 1987 har realpriset minskat till den nivå

som gällde i mitten på 1970-talet med stora trafikökningar och ett ökat

antal trafikskadade som följd.

I figur 3 redovisas index i förhållande till 1975 för realpriset på bensin,

trafikarbetet på det statliga vägnätet, bensinleveraner, totala antalet

trafikskadade samt totala antalet skadade bilister 1975-1987.

En försiktig prognos rörande trafikutvecklingen visar således att bibe-

hållande av nuvarande realprisnivå på bensin resulterar i en årlig ökning

av trafiken med storleksordningen 2 % men att realprisökningar kan bidra

till en mindre årlig ökning samtidigt som realprisminskningar kan bidra till

årliga trafikökningar som är betydligt större. Det senare ställer stora

krav på att effektiva trafiksäkerhetsåtgärder införs för att antalet

trafikskadade inte skall öka.

När det gäller förändringar av antalet trafikskadade är förändringar av

hastighetsnivån av betydelse. Även här torde realpriset på bensin spela en

roll. Det är därför sannolikt att den hastighetsutveckling som skett under

1980-ta1et påverkats av det fallande realpriset på bensin.
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Figur 3. Index för realpris på bensin, trafikarbete på det statliga
vägnätet, bensinleveranser, totala antalet trafikskadade samt
totala antalet skadade bilister 1975-1977. Index 1975 = 1000.




