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SAMMANFATTNING AV INTRYCK FRÅN STUDIERESA I NORGE RÖRANDE VÄG-

TULLAR

av

Hans Erik Pettersson



Resan genomfördes i början av juli 1989. Under resan besöktes

Bro- og tunnelselskapet i Bergen, Ålesund og Giske Bruselskap i

Ålesund samt företagen Køfri och Micro design i TrondheimlResan

bekostades av TFB och företogs inom ramen för projektet. Demon-

stration och test av system för bilavgifter.

BERGEN

Syfte

Syftet med Bergens vägavgiftssystem är att dra in pengar för att

påskynda utbyggnaden av vägarna i Bergenområdet. Det finns ett

avtal med staten som säger att om.man drar in 40 milj. Nkr per år

så bidrar staten med lika mycket. Någon uppskrivning av detta

belopp har ej skett sedan starten 1986. Detta gör att någon höj-

ning av avgiften ej varit aktuell sedan starten. Beroende på den

ökande trafiken går verksamheten i dag med ett överskott på c:a

13 milj Nkr.

Objekt som.avgiftsbelagts

 

Avgift tas ut för passage in till det centrala Bergen. Beroende

på de mycket speciella geografiska förhållanden som råder kring

Bergen krävs endast 6 tullsnitt för att kontrollera all inåtgå-

ende trafik.

Teknik för avgiftsinkrävning

 

Varje tullsnitt består i princip av ett körfält för manuell be-

talning och ett för den trafik som har någon typ av periodbiljett

- antalet körfält kan givetvis variera de mest trafikerade tull-

snitten har fyra körfält för den inåtgående trafiken. Vid varje

körfält finns en enkel hytt därpersonalen som svarar för den

manuella betalningen sitter. I det fall körfältet är reserverat

för trafik med någon typ av periodbiljett är hytten tom.



Drygt 60 000 fordon per dygn - under vardagar mellan 0600 och

2200, vilket är den tid under vilken man tar avgift - passerar in

mot Bergen. Motsvarande siffra för det mest trafikerade snitten

är c:a 20 000 fordon per dygn. Som mest klarar man c:a 400 - 500

fordon i timmen i de manuella körfälten.

Alla motorfordon utom mopeder och bussar i linjetrafik betalar

avgift.

Tunga fordon dvs fordon tyngre än 3.5 ton betalar dubbel avgift.

För lätta fordon gäller följande avgifter:

Enkelbiljett 5:-

Kuponghäfte m. 20 kuponger 90:-

Månadskort 100:-

Halvårskort 575:-

Helårskort 1100:-

Periodbiljetterna är knutna till fordon och måste förses med for-

donets registreringsnummer för att vara giltiga.

57% av trafikanterna använder sig i dag av periodkort. Under rus-

ningstid är kortandelen 80-90%.

Mindre kapacitetsproblem uppstår vid månadsskiftena då många väl-

jer att förnya sitt periodkort i samband med månadens första in-

passering.

Teknik för övervakning

 

Övervakningen sker genom ett stickprovsförfarande som innebär att

man varje dag videofilmar trafiken i något snitt under fyra

timmar - den längsta tid den norska data inspektionen givit till-

stånd att registrera. Registreringen av fordonen sker med hjälp

av en kamera som är placerad omedelbart till vänster om körfältet

på 3 mzs höjd. Registreringen sker endast bakifrån för att und-



vika att föraren identifieras. De videofilmade fordonens regi-

streringsnummer läggs in på en datafil som kan jämföras med en

fil över alla fordon som har periodbiljetter. I de fall man fin-

ner fordon som saknar periodbiljett sänds ett krav till fordonets

ägare på 200 Nkr.

Man räknar med att 1.5 - 2 % av dem som.skall betala avgiften

smiter undan, det gör 1000 - 1200 fordon/dag. Av dessa upptäcker

man med det övervakningssystem.man har 3 - 4%.

Med ett elektroniskt system där endast de som ej har betalat

registreras räknar man med att få ner andelen fuskare till cza

0.5%.

Videofilmning sker ej i fältet för kontantbetalning vilket vissa

trafikanter upptäckt. Passerar fordon utan att stanna i detta

körfält skall personalen anteckna registreringsnumret, vilket

dock ofta är svårt att hinna med.

Man säger sig inte ha några större problem att avläsa registre-

ringsnumren från videofilmen. Arbetet är doch tidsödande och man

räknar med en arbetsinsats på c:a 2,5 manår/år.

För att registreringarna skall bli så bra att en acceptabel av-

läsning är möjlig krävs doch att mycket arbete läggs ned på trim-

ning av kamerautrustningen. Individuell intrimning på varje in-

stallationsplats krävs och man måste då ta hänsyn till rådande

ljus och väderleksförhållanden. I mörker används en infraröd be-

lysning. Man använde ursprungligen ett VHS-system vilket doch ej

fungerade tillfredsställande varför man över gick till något man

kallade Jumatic, vilket om jag fattat det hela rätt är beteck-

ningen på bandspelaren. Det har framgått även vid kontakter med

Philips direkt och vid besöket i Ålesund att kvalitén på band-

spelaren är av avgörande betydelse för avläsbarheten. En viktig

egenskap hos den bandspelare man använde var att den möjliggjorde

en steglös reglering av bandhastigheten vid uppspelningen. Till

bandspelaren var även kopplad en enhet som gjorde det möjligt att

ta ut en hårdkopia av enregistrerad bild.



Ovrigt

Inga förändringar av mängden trafik i Bergens centrum har kunnat

konstateras som.ett resultat av att avgiftssystemet införts. Inte

heller någon ökning av kollektivtrafiken har kunnat konstateras.

Administrationen av avgiftssystemet liksom även förvaltningen av

de medel som inkasseras till dess de investeras i vägsystemet

skötes av ett privatbolag Bro- og tunnelselskapet AS" . Bergens

kommun äger drygt 24%, Hardalands Fylkeskomune drygt 27% medan

resterande andel är i privat ägo. Bolaget har funnits sedan 1953

och har varit engagerat i flera bro- och tunnelprojekt.

Vaktstyrkan för att klara den manuella avgiftshanteringen utgöres

av 24 personer. Den totala kostnaden för systemet ligger på c:a

15% av intäkterna.

Kommentarer

 

Man räknar med att så småningom övergå till någon typ av elektroê

niskt system i Bergen. Det nuvarande systemet genomfördes under

stor tidspress där tiden från beslut om att ett avgiftssystem

skulle införas till dess att det var genomfört låg på 6-7

månader.

ÅLESUND

Syfte

I Ålesund är syftet med avgiftssystemet att täcka räntor och

amortering för en redan gjord väginvestering.



Objekt som avgiftsbelagts

Den gjorda väginvesteringen består av ett bro-och tunnelsystem

som förbinder ett antal öar utanför Ålesund med fastlandet. Den

bofasta befolkningen på dessa öar är c:a 6000 personer, på en av

öarna ligger Ålesunds flygplats. Systemet utgöres av tunnlar på

tillsammans en längd av drygt 12 km och en bro på 550 m.

Teknik för avgiftsinkrävning

Tullsnittet har lagts omedelbart efter den tunnel som förbinder

systemet med fastlandet. Detta gör att bron och de två tunnlar

som.ligger utanför fastlandsförbindelsen kan brukas fritt dvs det

är endast om.man skall till eller från fastlandet som man behöver

betala.

Tre alternativa metoder för att inkassera avgiften för fordon

användes:

- Kontantbetalning vid passagen .
- Trafikanten köper ett magnetkort som tillåter 30 passager
- Trafikanten lånar en premidbricka (Philips system) mot en de-

position på 200 Nkr och betalar i förskott för 30, 350 eller
700 passager. Vid passagen identifieras brickan om den är pla-
cerad på insidan av fordonets högra sidoruta och systemet
minskar det resterande antalet passager som brickinnehavaren
har med en.

Ursprungligen gällde premiden som en periodbiljett men man

tvingades frångå detta då alltför många missbrukade systemet ge-

nom. att låna brickor av varandra. Priserna framgår av nedanstå-

ende tabell där priset per passage anges för de olika betal-

ningssätten.



Betalningssätt Kontant Magnetkort Premid

 

Antal turer 1 30 30 350 700

 

Lätt fordon under 3.5 ton 42:- 37:- 37 ;- 27 :- 18 :-

 

Tungt fordon 3.5 ton

ener mer eller reg- för 82:- 72:30 72 :30 52:50 35 :10
9 passagerare eller mer

men kortare än 8 rn.

 

Tungt fordon 3.5 ton

eller mer eller reg. for 190 :_ 168 :_ 168 z_

9 passagerare eller mer

och längre än än 8 m.

121 :40 81 :70

 

Me 17:-

 

 

 

 

 

Som framgår av tabellen ges stora mängdrabatter, enligt uppgift

alltför stora, eftersom de gör att man för tillfället drar in

alltför lite pengar, taxehöjningar är därför att vänta.

Som en kuriositet kan man notera att priset även differentieras

beroende på fordonens längd. Detta beror på att bron och tunn-

larna ersätter ett antal färjor på vilka det var rimligt att dif-

ferentiera tarifferna beroende på fordonslängd.

I de fall man är passagerare i bil som betalar med magnetkort

eller premid passerar man gratis i övriga fall betalar man för

passagen även som busspassagerare. Man kan köpa en enkelbiljett

- 10:- för vuxna och 5:- för barn - eller ett klippkort med 12

klipp - 100:- för vuxna och 50:- för barn. Man har dessutom möj-

lighet att köpa ett månadskort - 145:- - och för skolbarn finns

ett skolkort som gäller för ett helt läsår - 976:-.

Cza 3000 fordon per dygn passerar tullsnittet. 55% av fordonen

har premidbricka och 12% har magnetkort de resterande 33% av for-

donen representerar framför allt trafik till och från flyg-

platsen.

Orsaken till att man sökte en automatisk betalningsmetod av typ

Philips premid trots att trafikmängderna är så små var att man



till varje pris ville undvika att få köer in i tunnlarna vid

tullstationen. Risken för köbildning var uppenbar då tullsnittet

ligger på en vägsträcka om c:a 500 m mellan två av tunnlarna.

Vid tullstationen finns tre körfält i vardera riktningen. Kör-

fältet längst till höger användes endast för fordon med premid-

bricka. Det vänstra körfältet användes för fordon med magnetkort

och av dem.som skall betala kontant. Det mittersta körfältet kan

användas på båda sätten, vid mitt besök användes det dock inte

alls.

Magnetkortet stoppas in i en slits i väggen på den kur där per-

sonalen som säljer enkelbiljetter sitter.

Omedelbart till höger om det högra körfältet sitter tre antenner

på olika höjder för avläsning av premidbrickor på varierande höj-

der. I gatan finns en nedfräst givare som registrerar närvaron av

fordon och c:a 25 m framåt i körriktningen finns en signal som

kan ge grön och gul signalbild. Registreras ett fordon med giltig

bricka ges grön signal. Registreras ett fordon utan brickaeller

med ogiltig bricka ges gul signal.

Teknik för övervakning

 

I de fall ett fordon passerar i körfältet för fordon med premid-

brickor och får gul signal videofilmas fordonet bakifrån med en

kamerauppställning av samma typ som användes i Bergen. Man använ-

der samma videoutrustning i Ålesund som i Bergen, men i Ålesund

är det inte fråga om något stickprovsförfarande utan alla fordon

som får gul signal registreras å andra sidan är det endast dessa

som registreras. I de fall en olovlig passage skett krävs for-

donsägaren på 200:- i böter. Jag lyckades inte få någon uppgift

om andelen olovliga passagermen intrycket var att det rörde sig

om en mycket liten andel. De flesta av de fordon som videofilma-

des var fordon vars ägare hade flera fordon men endast en premid-

bricka och glömt att flytta över brickan från det ena fordonet

till det andra.



Ovrigt

Statens vägvesen svarar för underhållet av tunnel ochbrosyste-

met. Fylket har bidragit till bro och tunnelprojektet med en en-

gångssumma på 20 miljoner med motiveringen att man slipper kost-

naden för ett antal färjor. Resterande kostnad c:a 700 milj

finansieras via lokala banker och det är dessa pengar som skall

tas in via vägavgifterna. För inkasseringen av vägavgifterna sva-

rar "Ålesund og Giske Bruselskap A/S". Kostnaderna för inkasse-

ringsverksamheten ligger på c:a 10% av intäkterna, vilket man ser

som allt för högt med tanke på de relativt höga avgifterna.

TRONDHEIM

I Bergen och Ålesund besökte jag de företag som svarar för så väl

inkrävning av vägavgifterna som förvaltningen av de medel som

flyter in.

I Trondheim besökte jag i första hand konstruktören av det system

som användes för inkrävningen av avgiften, firma Microdesigne,

och jag fick även även kontakt med det företag som svarar för

inkrävningen, men ej förvaltningen, av inkrävda medel, finma

Køfri. Køfri levererar i sin tur de medel som flyter in till i

detta fall Trøndelag Bomveiselskap A/S.

Syfte

Även i Trondheim är syftet med vägavgiften att finansiera

väginvesteringar.

Objekt som avgiftsbelagts

 

Den avgiftsbelagda vägen är utfarten norrut på väg E:6 som ges

motorvägsstatus. Hittills har en mil motorväg byggts och under de

närmaste åren skall ytterligare två mil byggas.



Teknik för avgiftsinkrävning

Tullstationen är placerad på E:6 vid norra utfarten från

Trondheim. Man betalar vid passage av tullstationen i båda rikt-

ningar. Stationen har sex körfält tre i varder riktningen. Det

högra körfältet är reserverat för trafikanter med ett Køfriabon-

nemang", vilket innebär att passagen registreras automatiskt (se

nedan). Det vänstra körfältet är reserverat för trafikanter som

betalar kontant vid inpasseringen. Det mittersta körfältet kan

användas antingen på det ena eller andra sättet, Vid mitt besök

användes det mittersta körfältet inte alls.

Køfrisystemet liknar i princip premidsystemet men med några vä-

sentliga skillnader. Systemet är passivt dvs. de brickor trafi-

kanterna har är inte försedda med något batteri. Brickan fästes

på insidan av vindrutan bakom backspegeln. Vid passagen reflek-

teras med hjälp av radar en för brickan unik kod som registreras

av en antenn som är placerad ovanför körfältet. Närvaron av for-

don registreras med en givare i vägbanan. Cza25 m bortom givaren

i körriktningen finns en signal som kan visa röd, gul eller grön

signalbild.I det fall fordonet har en giltig bricka ges normalt

grön signal.

I de fall brickan är ogiltig eller saknas ges röd signal. Gul

signal kan tex ges som påminnelse till trafikanter, som har en

giltig bricka med få återstående passager eller kort återstående

tid, beroende på om brickan har karaktären av periodbiljett

eller klippkort". I det aktuella fallet användes endast klipp-

kortsvarianten där man kan köpa 25, 50, 100, 250 eller 500

"klipp". Trafikanten betalar en depositionsavgift på 150 :- för

brickan.

I Trondheim har man även givit en möjlighet till efterskotts-

betalning vilket framför allt utnyttjas av vissa firmor.

Motorcyklar passerar fritt i det aktuella tullsnittet. Brickan är

testad i hastigheter upp till 160 km/h utan några problem.
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I dag har 20 till 30 % brickan. Vid rusningstid utgör brick-

andelen c:a 50%. Andelen brickabonnemang är växande och väntas

bli väsentligt större när motorvägen är helt utbyggd. I dag är

priset 10:- för lätt fordon och 25:- för tungt fordon.

Teknik för övervakning

I de fall trafikanten får röd signal videofilmas fordonet bak-

ifrån. kamerauppställningen har ungefär samma geometri som i

Ålesund och Bergen. Den trafik som passerar det manuella

betalningsfältet får först röd signal och efter det att han beta-

lat ges grön signal. I det fall trafikanten passerar mot röd sig-

nal i fältet för manuell betalning sker en videoregistrering.

Av de fordon som videoregistreras sparas två digitalt lagrade

bilder.

Övrigt

I Køfri-systemet talar man om ett perifert och ett centralt

datorsystem. Det centrala systemet hanterar i princip en abon-

nentfil där följande uppgifter lagras:

- abonnentens namn,
- adress,

- telefonnummer,

- fordonets registreringsnummer,
- fordonstyp.

Man skiljer på lätta fordon och tunga fordon typ av abonnemang

- dvs antal resor man önskar betala för i förskott önskat betal-

ningssätt - automatisk dragning från postgiro eller bankkonto

eller betalning via av Køfri utsänd bank- eller postgiroblankett

om automatisk dragning valts lagras även postgiro- eller bank-

kontonummer numret på den bricka som abonnenten har antalet åter-

stående passager.

Det perifera systemet dvs det som finns i anslutning till den

enskilda tullstationen hanterar i princip två typer av filer en

statusfil och en loggfil.
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Statusfilen har information om brickornas ID-nummer vilken bil-

klass brickan gäller för och vilken signal som skall ges då

brickan passerar.

Röd signal om giltigheten gått ut eller brickan spärrats pga tex

stöld, gul signal i det fall föraren skall påminnas om att det är

dags att förnya abonnemanget och i övriga fall naturligtvis grön

signal.

Loggfilen registrerar samtliga passager och anger den tullstation

och det körfält där passagen sker, datum och passeringstidpunkt,

brickans ID-nummer och den signalbild som faktiskt gavs. På

loggfilen registreras även de passager som gjorts i fältet för

manuell betalning eftersom loggfilen användes som underlag för

den trafikstatistik som produceras.

Det är följaktligen endast genom en samkörning av loggfil och

abonnentfil som man kan få uppgifter om enskilda fordons passa-

ger. Av integritetsskäl begränsar man möjligheten till sådana

samkörningar i största möjliga utsträckning. Samkörningar är dock

nödvändiga för uppdatering av abonnentfilen vilket i sin tur är

nödvändigt för uppdatering av statusfilen.

Kommentarer

 

Mycket talar för att Køfrisystemet kommer att installeras i Oslo

även om den politiska turbulensen kring denna fråga i skrivande

stund är stor.




