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VTIs och' TFBs Forskardagar del 2
Rapportsammans tål/ning a v föredrag vid forskardagarna
i Linköping 7989-07 - 70-- 7 7 beträffande
- gods transporter och ma

- Vägunderhåll - för väghållaren e//er trafikanten?

--

transportpo/it/ken och samhällsekonom/n
storstadens trafikprob/em - workshop
parkeringsprob/emet
praktisk vägforskning i full ska/a
EG:3 inre transportmarknad och Norden
planerings- och prognosme toder/model/er
historiska och organisatoriska aspekter på transportsystemet

FÖRORD
Forskardagarna 1989 som arrangerades av Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
samt Transportforskningsberedningen (TFB), samlade såväl forskare som avnä-

mare inom transportforskningsområdet.
Detta Meddelande tillsammans med VTI Meddelande 590 utgör dokumentationen
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.

1990 års forskardagar har planerats till 1990-01-10--1 l.
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Jennie Thalenius, Chalmers Tekniska Högskola
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LOKALISERINGS- OCH TRANSPORTPLANERING
Mikael Rönnqvist, Linköpings Tekniska Högskola
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90-talet

KAFFE

AVSLUTNING

18.00

Resenärerna
Dir Claes Orwallius, Västsvenska handelskammaren.

Flygplatserna
Flygplatschef Anders Kärrstedt. Gällivare flygplats/
SwedairAB.

Kommunerna och regionalflygbolagen.
Wilhelm Jansson, Kommunförbundet.

16.00
Regional- och kommunalekonomiska
effekter
av
flygtrafik.
Oversikt
Näringslivschef Leif Eriksson, Lidköpings kommun.

15.30

Flygplanen inför år 2000
(forts).
Dir Ulf Edlund, Saab-Scania
AB.

Vad betyder tekniken för utveckling av marknader och
val av nya flygplanstyper?
Dir Ulf Abrahamsson, SAS.

Flygplanen inför år 2000.

FLYGTEKNIKUTVECKLING

SAS visioner inför 90-talet.
Dir Anders Svidén, SAS.

Dir Barbro Fischerström, Arlanda Flygplats.

på

LUNCH

Flygtrafiken
(forts).

1 3.30

12.30

11.30
Flygtrafiken på 90-talet avreglering och marknadsutveckiingens decennium?
Prof Lars Nordström, Handelshögskolan,
Göteborg.
Departementsrád Jan-Olof
Selén,
Kommunikationsdep.

Ringqvist,

KAFFE

Stintzing

LUNCH

Nya alternativa bansystem
för persontrafik.
Henrik
Swahn,
Kungliga
Tekniska Högskolan.

18.00

18.00
AVSLUTNING

Samhällsekonomiska analyser för valmellan transportsystem.
Gunnar Lind, Transek.

Identifiering av marknadssegment.
Sten Forsberg, Borås Lokaltrafik.

KAFFE

Statens

rättskem laboratorium.

WayneJones,

Promille och analysmetoder.

Promilleoch rättvisa.
Hans Klette,
Lunds Universitet.

Uppsala Universitet.

Diskussion.

-

18.00
AVSLUTNING

Behövs en promiliesänkning?

Artur Solarz, BRÅ.

-

- Polisens övervakning metoder. resurser, effekter.
Håkan Jaldung, RPS.

-

-

Lars Åberg,

1 6.00
- Bilförares beslutsfattande och trafikonykterhet - en enkätstudic.

15.30 ' KAFFE

-

15.30

trafiken?

Diskussion.

-

15.00
Nollpromilie i
För och emot.

Norska erfarenheter trafiksäkerhetshandboken, Målvi -metoden.
Rune Elvik, Tøl.

-

1 3.30
- Trafikolyckornas
kostnader - Nya metoder.
Ulf Persson, LTH.

12.30

- Alkoholens roll i trafiken.
Problem- och kunskapsbeskrivning.
Hans Laurell, VTI.

Kostnads-/Intäktsanalytiska
problem med persontrafik
påjärnväg.
Dr Ulf Halloft, SJ.

AVSLUTNING

Utvärdering av 1987 års
trafiksäkerhetsprogram.
Göran Nilsson, VTI.

-

- Samhällsekonomiska
kalkyler för valav trafiksäkerhetsåtgärder.
Bengt Mattsson,
Högskolan iKarIstad.

Bakgrund - prioriteringsbehovet.

-

Prioriteringar av trafiksäkerhetsåtgärder.

1 1.30

Ordförande: Avd dir PerOlov Roosmark, TFB.

SALS 5
TRAFIKSÄKERHET

VAL AV TRANSPORTSYSTEM.
Nytt linjesystem i Malmö.
Göran Lundblad, Malmö LOkaltrafik.

Effekten av regelbundna avgångstider.
P-G Andersson, Lunds Tekniska Högskola.

Rodel Stintzing,
Arkitekter AB.

Bytespunkter buss-tåg.

16.00

Älvs-

LUNCH

1 3.30
Värdering av standardfaktorer i kollektivtrafiken.
Staffan Widlert, AB Storstockholms Lokaltrafik.

12.30

stockholms Lokaltrafik.

Ingemar Lundin, AB Stor-

ATTRAKTIVARE
KOLLEKTIVTRAFIK.
Framtida framkomlighet för
innerstadsbussar.

S 200 i Totalresan - ett
projekt under realisering.
P-A Dahlin, projektledare
snabbtåg, SJ.

borgstrafiken.
Anders Hansson, SJ.

Stenerik

Samtrafik med THM.

16.00

15.30

Gemensamma
informations- och distributionssystem.
Bengt
Lewén,
projektledare, SJ.

13.30
Krav och utveckling på terminalsidan.
Lisa Warsén, TFK.
Kurt Hultgren, SJ.

1:30 LUNCH

SJs syn på totalresan.
Karl-Erik Strand, Divisionschef persontrafik, SJ.

1 1.30
Tåg och banor för 2000-talet olika alternativ för den
långsiktliga utvecklingen.
PrOf
Evert
Andersson,
Kungliga Tekniska Högskolan.

Ordförande:
Utvecklingschef Björn Hamilton, SJ.

PERSONTRAFIK PÅ JARNVÄG

1 1.30
TFB:s planer för engångsanslaget tiil kollektivtrafikens
utveckling.
Bengt Holmberg, Transportforskningsberedningen.

TOTALRESAN OCH DESS

FLYGTRAFIKENS BETYDELSE FÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGEN
Ordförande:
Dir
Harald
Schröder, Saab-Scania AB.

KRAV PÅ UTVECKLING AV

SAL C

KOLLEKTIVTRAFIK
Ordförande:
Utvecklingschef BO Wallin, AB Storstockholms Lokaltrafik.

SALS 1

KONSERTSALEN

TRAFIKPOLITIK OCH TRANSPORTFORSKNING, Statssekreterare Gunnel Färm, '1
JÄRNVÄGENS FRAMTID OCH FOU-BEHOV, Generaldirektör Stig Larsson, SJ.

9.30 Kaffe och registrering l Folkets hus, Konsertsalen, för samtliga deltagare.
1 0.30 INLEDNING. Generaldirektör Hane Sandebring. VTI, och överdlrektör Bengt Holmberg, TFB.

Program tisdagen den 70januari 1989

OCH

LUNCH

18.00

AVSLUTNING

Orjan Jonsson, Linköpings
Tekniska Högskola.
Transportplanering
med
persondator.
Kaj Holmberg, Linköpings
Tekniska Högskola.
Diskussion.

Nätverkskonstruktion.

Lokaliserings- och
transportplanering samt kostnadsstrukturer i transportnätverk.
Mikael Rönnqvist, Linköpings Tekniska Högskola,
Ruttplanering.
Maud
Brenninger-Göthe,
Linköpings Tekniska Högskola.

Luleå, och Göran Bergendahl, Göteborgs Universitet.

KAFFE
16.00
METODUTVECKLING
MA-ekonomi och metodik.
Sven Axsäter, Högskolan i

15.30

BITRAFIKENS
UTVECKLINGSPOTENTIAL
Godstransporter på järnväg
- en internationell jämförelse. Peter Cardebring, VTI.
Organisation av och systemiösningar för kornbitrafik med exempel från Europa.
Lars Sjöstedt och Thore
Hagman,
Chalmers Tekniska Högskola.
Kostnadsstruktur och kostnadseffektivitet i olika kombitekniker.
Arne Jensen,
Göteborgs
Universitet.
Effektiva
kombiterminaler
- utvärdering av teknik för
omlastning järnväg-landsväg. Ole Viktor, TFK.
Diskussion.

JARNVÄGENS OCH KOM-

1§.30 _

12.30

Diskussion.

Term Göteborg.

MELLAN OLIKA TRANSPORTMEDEL.
Resursanvändning och val
av
transportlösning
vid
gränsöverskridande transporter.
Jennie Thalenius, Chalmers
Tekniska Högskola.
Skogsindustrins uttransporter
konkurrens, roll,
energi- och aspekter vid
olika transportuppläggningar.
Göran
Efraimsson,
Mari-

KONKURRENSYTOR

SALS 2
GODSTRANSPORTER OCH MA
Ordförande: Avd dir Tor Eriksson,TFB.
11.30
GHÄNSÖVERSKRIDANDE
TRANSPORTER - UTVECKLINGSTRENDER,
MARKNAD

parametrars

LUNCH

It ex

VTT,

KAFFE

18.00
AVSLUTNING.

ratoriet, Danmark.

Stig Hemdorff, Vejdatalabo-

Beiäggningsregisteranalys.

Tillståndsanalys.
Rein Schandersson, VTI.

Lars Leden, VTT, Finland.

Åldersanalys.

16.00

15.30

Hastighetsanalys.
Kristian Sakshaug, SINTEF,
Norge.

Litteraturstuoie.
Lars Leden, VTT, Finland.

Bakgrund.
Gunnar Carlsson, VTI.

(TOVE-projektetl.

Kallberg,

Trafiksäkerhet
och
vägytans egenskaper - ett
nordiskt samarbetsprojekt

kostnader.
VeIi-Pekka
Finland.

dubb. beläggningl påverkan
på transportsystemets

Olika

13.30

12.30

Optimalt däckval för tunga
fordon.
Mårten Johansson, TFK.

ponenter.
BO Simonsson, VTI.

Vägslitaget och dess kom-

1 1.30

Karl-Olov Hedman, VTI.

Ordförande: Forskningschef

TRAFIKANTEN?

SALS4
VÄGUNDERHÅLL - FÖR
VÄGHÅLLAREN ELLER

OCH

pris-

A

All

A'

KAFFE

AVSLUTNING

18.00

16.00
Diskussion.
Den nya trafikpolitiken -principer
och
genomförande.
Inledning: Jan-Eric Nilsson.

1 5.30

analys -- alternativ till resp
komplement till ObjektanaIys.
Olof Gunnarsson, Chalmers
Tekniska Högskola.

i

studie av användningen av
objektanalys.
StockNilsson,
Jan-Eric
holms universitet.

Samhällsekonomisk bedöm-

ning i praktiken -- en fall-

universitet.

Thomas Sterner, GötebOrgs

Bensinkonsumtionens
känslighet.

versitet.

Arne Karyd, Göteborgs uni-

politik.

LUNCH

13.30
Illusioner i svensk järnvägs-

12.30

Prissättning av kollektivtrafik.
Kjell Jansson, Stockholms
universitet.

Ján Owen Jansson, VTI.

Priser på persontransporter
på järnväg.

1 1.30

MIN
'
Ordförande avd dir Per-Ove
Hesselbom, TFB.

SAMHÄLLSEKONO-

SALS 6
TRANSPORTPOLITIKEN

LUNCH

år

8-0

Bengt Holmberg,

VD Olof Nordell.

KAFFE

18.00
AVSLUTNING

'15.30

turvårdsverket.
Repr från Saab-Scania.

Civ ing Eva Jernbäcker, Na-

marström, VTI.

Forskningsledare Ulf Ham-

TFB.

Överdir

lnledare:
SLTF.

Thunberg, VTI.

13.30
Kollektivtrafikens möjligheter ett rädda miljön.
Ordf
Forskn chef Börje

SAL B

mörkertrafik
Säkrare
Hur?
Gabriel Helmers & S-O
Lundkvist, VTI.

Gabriel Helmers
Lundkvist, VTI.

Slitage och konsekvenser.

Vindrutor.

16.00
SIKT OCH MÖRKERTRAFIK

13.30
Trafiksäkerhet för barn och
ungdom. Forts.

12.30

lnledare: Lagar som tillvaratar barns rättigheter.
Barnombud
Marianne
Borge, Oslo.
Trafikundervisningen i förskolan.
Bo Johansson, Uppsala Universitet.
Föräldrars trafiksäkerhetsarbete - Myt och verklighet, Pia Björklid.
Hur fortsätter vi trafiksäkerhetsarbetet inför 90-talet?
Krister Spolander, NTF.

rarutbildning i Stockholm.

Ordförande: Docent Pia
Björklid, Högskolan för lä-

workshop.

ungdom inför 90-talet -

SALS7
11.30
Trafiksäkerhet för barn och

III

REGIO-

BETY-

KAFFE

LUNCH

15.30
AVSLUTNING
KAFFE

Provningsanstalt.

OCH

Magnus Holmgren, Statens

Metod för mekanisk provning av viltstängsel.

Kompositmaterial för krocksäkra stolpar.
' Thomas Johannesson, Linköpings Universitet.

Behöver cykelhjälmar för
barn även skydda käkar/
tänder?
RerLövsund.

Stols- och bältesparametrars relativa betydelse för
skaderisken för framsätesskador i bil vid kollisioner.
Gert Nilsson, Chalmers Tekniska Högskola.

TRAFIKMEDICIN
Ulf
Läkare
Ordförande:
Björnstig, Umeå regionsjukhus.
Skadefall vid viltolyckor i
Västerbotten 1985-88.
Läkare Martin Björck, Kirurgiska kliniken, Skellefteå.

13.30

12.30

dersson, Institutet för framtidsstudier.

lnledare: Prof Åke E. An-

Den osäkra framtiden - Reår
bortom
gionalflyget
2000.

10.30
Paneldiskussion
Harald
Dir
Ordförande:
Schröder, Saab-Scania AB.

10.00

lösa olika flygplatsers problem med glykol och urea.
Dr Rudolf Martinell, KTH.

Översikt av olika försök att

Energiförbrukning och avgasutsläpp - en jämförelse
mellan olika färdmedel.
Forskningschef Börje Thunberg, VTI.

Samspelet mellan flygmateriei. linjenät och infrastruktur.
Göran Norström, Luftfartsverket.

08.30
Flygplatsmiljö - ett flerdimensionellt problem.

NALA UTVECKLINGEN
Ordförande: Harald Schröder, Saab-Scania AB. -

DELSE FÖR DEN

FLYGTRAFIKENS

SAL B

TRANS-

KAFFE

.

LUNCH

AVSLUTNING
KAFFE

15.30

OCH

13.30
Kombitrafik.
- järnvägens möjligheter.
Arne Jensen,
Docent
Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.
Gert
- terminalstruktur,
Johansson, chef affärsområde kombi, SJ.

12.30

-

bokning av godstransporter, Mats Nyblom,
SJ.
- nya infosystem, Lennart
Sundström, SJ.

portorganisation.

Tekniska förutsättningar för
att klara en förbättrad trans-

10.30
Den internationella utvecklingen av järnvägens transportorganisation.
SBB,
Lehman,
Max
Dr
Schweiz.

10.00

Marknadens krav
Björn Ljungström, TSD.
Kaj Ringsberg, industriell
Logistik AB.

ter.

08.30
Järnvägens möjligheter och
förutsättningar.
Christer Beijbom, divisionschef för SJs godstranspor-

PORTORGANISATION INFÖR ZOOO-TALETS BEHOV
AV GODSTRANSPORTER
Ordförande: Anders Lundberg, chef för stab strategisk utveckling, SJ.

JÄRNVÄGENS

SALSG
\

'

FINANSIE*

KAFFE

Effekter av olika kommu-

LUNCH

AVSLUTNING
KAFFE

15.30

Vätgasdrift.
Pernestâl,
Kjell
EnergiteknikAB.

OCH

Studsvik

Två-motorbussar och miljöförbättringar på äldre bussar.
Rolf Berg, AB Storstockholms Lokaltrafik.

Översikt.
Ragnar Thörnblom, Transportforskningsberedningen.

13.30
aussem OCH MILJÖN.

12.30

ners åtgärder för att styra
omfattning och servicenivå.
Lars-Gunnar Krantz, HanGöteborgs
delshögskolan,
Universitet.

Färdtjänsten i förändring -

FÄRDTJÄNST.

10.30
Några svenska'och utländska erfarenheter av differentierade taxor.
Lars Hansson, SJ.

10.00

Finansiering och drift av
buss- och järnvägstermina-ler.
Lars Källström, TFK + VTI
Transportforschung GmbH,
Hamburg.

Privat finansiering av investeringar i kollektivtrafiken.
Kenneth Dahlqvist, Skanska.

Länstrafik och samhällsekonomi.
Göran Tegnér, Transek.

8.30

EKONOMI OCH
RING.

stockholms Lokaltrafik.

Ordförande:
Utvecklingschef Bo Wallin, AB Ster-

SAL C
KOLLEKTIVTRAFIK

Program onsdagen den 7 7 januari 1989
Per-

KAFFE

Effekter, tillstånd
utveckling.
Göran Nilsson, VTI.

och

LUNCH

beHastighetsnivâns
roende av övervakningsintensitet, toleransgräns
och påföljd.
Gunnar Andersson, VTI.

15.30

OCH

Diskussion.
-

AVSLUTNING
KAFFE

Effekter av Dämpa-farten-kampanjen.
Krister Spolander. NTF.
-

- Norska erfarenheter av
automatisk hastighetsövervakning.
Egil østvik, Tøl.

-

13.30
- Polisens övervakning metoder, resurser, effekter.
Håkan Jaldung, RPS.

12.30

- Hastigheteproblemet ur
förarens perspektiv.
Roger Johansson, VTI.

samhällets perspektiv.
Gunnar Carlsson, VTI.

- Hastighetsproblemet ur

-

11.30
Hastighetsproblemet.

-

bildbehandModern
Iingsteknik - ett hjälpmedel för avancerad trafikanalys.
Rolf Johansson, KTH/
Lars Ekman,LTH.
m Diskussion.

10.30
- UV-Ijus i mörkertrafik.
Kåre Rumar, VTI.

10.00

PROMETHEUSoch
DRIVE-projekten ur trafiksäkerhetsmässig synvinkel.
Christer Hydén, LTH.
- System approach.
Ove Svidén, SVIDEA/
Gösta Gynnerstedt, KTH.
»- Beteendevetenskapligt
till
forskningsbehov
grund för teknikutvecklingen.
Käre Rumar, VTI,

-

08.30
Modern teknologi i trafiksäkerhetens tjänst - behov
och möjligheter.

Ordförande: Avd dir
Olov Roosmark, TFB.

SALS 5
TRAFIKSÄKERHET

SALSZ

KAFFE

LUNCH

AVSLUTNING
KAFFE

15.30

OCH

lnledare:
Parkeringsbehovet - Bertil
Hellman, VBB Göteborg.
Prissättning - Jan Owen
Jansson, VTI.
Anläggningar - Olof Gunnarsson, CTH.
Information - Sven-Allan
Bjerkemo, VBB Malmö.
Overvakning - Lars Bäckbom, Stockholms gatukontor.

13.30
PARKERINGSPROBLEMET
- WORKSHOP
Ordförande: 80 E Petterson,
AB Storstockholms Lokaltrafik.

12.30

Inledare:
Trafikbehovet - Stig Nordqvist, Nordplan.
Styrmedel - Staffan WidIert, SL.
Finansiering - Ulf Strömqvist, Temaplan.

10.30
Diskussion

10.00

Per Als, Trafikministeriet,
Danmark.

Gustav Nielsen, Tøl, Norge.

Nordiska erfarenheter.

08.30
Ordför
ch inledare:
Direktör
E Pettersson,
AB Storstockholms Lokaltrafik.

STORSTADENS
TRAFIKPROBLEM - WORKSHOP

KAFFE

LUNCH

åt-

accelererad

fullskale-

15.30

AVSLUTNING
KAFFE

OCH

provning ett alternativ?
Bo Simonsson, VTI.

Är

asfalttöjningsFältbaserat
kriterium.
Lennart Djärf, VTI.

'13.30
friktionsBeläggningars
egenskapen
Kent Gustafson, VTI.

12.30

Grundvattensänkande
gärder.
Lars Bäckman, VTI.

Bengt-Åke Hultqvist, VTl.

Cementbruksbunden makadam som bärlager.

10.30
Failviktsmätning på instrumenterade vägar.
Leif G Wiman, Håkan Jansson, VTI.

10.00

Systematisk tillståndsuppföljning av vägar och gator.
Bo Simonsson, VTI.

8.30
Långtidsuppföljning
av
spårbildning och jämnhet.
Leif G Wiman, VTI.

Tord Lindahl, VTI.

nuläge

KAFFE

LUNCH

Lars

15.30
AVSLUTNING
KAFFE

Ordförande:
ström.

någon forskning?

OCH

Nord-

Diskussion.
Vad gör vi nu? Behövs det

Vad gör transportköparna?
Dir Bo Carlsund, Industriförbundet.

bundet

Dir Rune Osterlin, Jerre Rail.
Åkeriernas roll.
Dir Lars Hallsten, Åkeriför-

Järnvägens roll.

13.30
proSpeditionsnäringens
blem och möjligheter.
Prof Jerzy Tarkowski, Chalmers Tekniska Högskola.

12.30

Vilka aktörer blir kvar? Vilka
roller kommer dessa att
spela efter 1 992?
Forskningsledare
Lars
O
Handelshögskolan,
Rask,
Växjö.

Vilka konsekvenser får en
avreglerad EG-marknad för
nordisk och svensk godstransportmarknad?

Köpen-

Prof Dag Björnland, Han-

delshögskolan,
hamn.

Hur kan de länder som står
utanför EG agera?

10.30
Hur kommer de nordiska
transportsystemen att integreras med de i övriga Europa? Godsmängder och infrastruktur.

10.00

Nationella problem i samband med Iiberalisering.
Avreglering utan harmoniseñng?
Godsdiv. chef Sören Rasmussen, DSB, Danmark.

Vilka beslut ,är fattade och
vilka är motiven för en liberalisering.
Dir John Noulton, Department of Transport, London.

08.30
Utgångspunkter,
och perspektiv.

Förutsättningar,
konse- ,
:vensen FoU-behov.
Ordförande: VD Alf Ekström, Svenska GAN AB.

SALS1
EG:S INRE TRANSPORTMARKNAD OCH NORDEN

SALS4
VÄGFORSKPRAKTISK
NING l FULL SKALA
Ordförande: Forskningschef

SALS7

KAFFE

15.30

AVSLUTNING
KAFFE

OCH

Byräkratisering eller avbyråkratisering?
Admlnlstratlv och samhällsorganlsatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsen 1885-1985.
Ove Pettersson, Uppsala
Universitet.
Styrning av ett affärsverk
typ SJ.
Claes Charpentier, Handelshögskolan.
Drivkrafter bakom högre
tâghastlgheter
1880-1980.
Staffan Hulthén, Handelshögskolan.

lan, Göteborgs Universitet.

Ordförande: Fil dr Bengt
Holmgrenp Handelshögsko-

PA TRANSPORTSYSTEMET

LUNCH
13.30
HISTORISKA OCH ORGANISATORISKA ASPEKTER

12.30

Moderna skattningar för trafikolycksprognosmodeller.
Ola Junghard, VTI.
Linköpings
Hjort,
Urban
Tekniska Högskola.

10.30
Modell för hur tväpersonshushåll planerar dagliga aktiviteter, väljer destinationer och färdmedel.
Tommy Gärling, Umeå Universitet, TRUM.

10.00

holmsragionen.
Torgil Abrahamsson
och
Karin Lennerstrand, Kungliga Tekniska Högskolan.
Metoder för planering och
styrning av persontrafik i
storstäder.
Henrik Jönsson, Tekniska
Högskolan'i Linköping.

nings- och ruttvalsmodell
tillämpad på
Storstock-

Kombinerade modeller - en
översikt över moderna utvecklingar av fyrstegsmetoden.
Kungliga
Lars Lundqvist,
Tekniska Högskolan.
En kombinerad resefördelnings-,
färdmedelsfördel-

08.30
Utgångspunkten nuläge och
perspektiv,

PLANERINGS- OCH PROGNOSMETODER/MODELLER
Ordförande: Tekn Dr Bo
Lennart Nelldal, Transportrådet.

IV
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RESURSANVÅNDNIAG OCH VAL AV TRANSPOR TLÖS'NING VID
GRÅNSÖ VERSKRIDANDE TRANSPUR TER
Jennie Thalenius, Institutionen För transport teknik,
Chalmers Tekniska Högskola.
InForma tionen om vilka transport tekniska resurser som
utnyt t _jas
För Sveriges g'änsöverskri dande
transporter
är spridd och knapmändi g.
De resurser som
avses
är
las tbärare som ISO-container,
semi trailer samt
_järnvägs va gnar.
EFt ersom
las tbärare
och
tillhöra nde
utrustning är mycket kapa talintensiva behövs ett
högt
utnyttjande För att nå lönsamhet.
SyFtet med projektet är att öka kunskaperna om användningen
av
Fysiska
och administrativa resurser i
de
interna tionella
gods transporterna.
Exempel på
Frågor
som behandlas är:
- Vilka
typer
av lastbärare används
och
i
vilken
omFattning?
- Vilka strukturella Förändringar av handeln pågår och
hur påverkar dessa användningen av lastbärare?
- Vilken
intensitet och obalans Finns i
användningen
av olika lasbärartyper?
- Påverkar ett ökande antal lastbärartyper
utnyttjan-

degra den i las tbärars ys temen?

I Föredraget sammanFattas vilka
karakteristika
som
Finns
För olika marknadsomrâden när det gäller användningen av olika lastbärare. Ubalanser i användningen av
las tbärare
diskuteras
liksom orsakerna
till
sådana
obalanser.
Potentialen att öka resursutnyttjandet inom
olika
las tbärarsystem beror bl a av Förklaringen
till
dessa obalanser.
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Sammanfattning
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SKOGSINDUSTRINS SYSTEMTRANSPORTER

.inf

ÖVERBELÄGGNING AV JÄRNVÄGSNÄTET - KAPACITETSÖVERSKOTT INOM

SJÖFARTEN

Dessa och andra frågor som berör relationerna mellan olika
transportmedel för transport av gods behandlas i en forsknings-

rapport som publiceras inom de närmaste veckorna. Forsknings-

projektet, som utförts av en forskargrupp inom MariTerm AB i
Göteborg behandlar skogsindustrins uttransporter, men många av
resultaten kan betecknas som generella för alla typer av
_ godstransporter.'
Idén till forskningsprojektet "Skogsindustrins Systemtransporter"
föddes vid en forskningskonferens i TFBs regi i Norrköping
1985. Under diskussionen efter presentationen av en rad forskningsprojekt inom godstransportområdet framkom att kännedom om
konsekvenserna av att godskvantiteter med olika medel styrdes
till olika transportmedel var mycket begränsad. Då det innebär
stora

svårigheter

att

studera hela

transportsystemet valdes

skogsindustrin som arbetsområde. Skogsindustrin producerar
stora kvantiteter spritt över i stort sett hela landet och
använder både landsväg, järnväg och sjöfart för sin distribution.
Projektet attraherade redan från början stort intresse och
bland finansiärerna finns skogsbolag som SCA, ASSI och Södra
Skogsägarna, SJ, redare, speditörer, m fl.
En väsentlig del av projektkostnaderna har täckts med

medel genom forskningsbidrag från TFB.

statliga

Forskningsgruppen har utfört sitt arbete i nära samarbete med

industrin och transportörerna och på så sätt fått tillgång
till ett omfattande och i många fall för utomstående mycket
exklusivt material.

porterna,

där

Detta gäller

forskarna genom ett

speciellt för järnvägstransgott

samarbete med SJs

personal

på olika nivåer fått tillgång till information och data som
sammanlagt givit en unik bild av järnvägens kostnader,
företagsekonomisk

och

samhällsekonomisk

synpunkt.

både ur

Inom projektet har genomförts en omfattande kartläggning av i
första hand pappers- och massaindustrins godsflöden i distributionsledet. Sammanfattningsvis visar resultatet samma
tendenser som är kända från allmän statistik. Landsvägstransporterna ökar sina andelar, sjöfarten minskar och järnvägen
ligger i stort sett stilla (bild 1). Den traditionella bilden

av att de mest långväga transporterna går med fartyg medan de
kortaste går på landsväg gäller också här. Bilden kompliceras
dock något av att olika typer

medel

(bild 2)°

av gods väljer olika transport-

De delar av SJs bannät som används för skogsindustrins uttransporter är idag kapacitetsmässigt nästan fullt utnyttjade.
Då man talar om vilken kapacitet färjorna, infrastrukturen.eller
den rullande materielen har, ska man notera att efterfrågan på
kapacitet inte är jämt fördelad över dygnet, utan är i särklass

VTI MEDDELANDE 591

störst på natten. DanLink är

exempelvis efterfrågad till över

100 % mellan kl 22.00 och 4.00,

trots att den totala belägg-

ningsgraden är ca 65 %. Då det gäller vagnarna är det de
modernaste, mest lättlastade typerna som efterfrågas. Infra-

strukturen kan klara mindre tillkommande volymer på dagtid.

Den transportkvalitet som järnvägen kan erbjuda idag är inte
tillräckligt hög, vilket visar sig av att vissa typer av pappersprodukter exporteras med bil, trots en betydligt högre transportkostnad. Järnvägens transporttider är för långa och de varierar
i allt för hög grad. Transporterna är känsliga för störningar
och svåra att dirigera om vid behov. Vidare är informationen om
var godset befinner sig för dålig. Vad man kan göra för att

komma till rätta med detta är att minska skillnaden i hastighet

mellan olika tågtyper, investera i banan (med ökad kostnad som
följd - en utbyggnad av Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö
beräknas öka undervägskostnaden för samtliga landets tågrörelser
med ca 20 %), prissätta transporterna så att efterfrågan blir
utspridd över dygnet, ta bort ej vinstgivande tåg från banan.
Man kan i detta sammanhang notera att introduktionen av snabbtåg
för persontrafik kommer att reducera kapaciteten för godstransporter ytterligare genom den ytterligare ökade hastighetsskill-

naden mellan olika tågtyper.

Bilen utnyttjas i första hand för kortdistanstransporter av
skogsprodukter. Medeltransportavståndet för biltrafik i Sverige
med skogsprodukter är ca 85 km, medan det är ca 480 km för
järnväg. Det utförda transportarbetet i tonkm är ungefär lika
stort för de båda transportmedlen.
Bilen kostnadskonkurrerar
inte med järnväg eller sjöfart vad gäller undervägskostnaden.
Av undervägskostnaden i Sverige är ca 11 % skatter enligt 1987
års beskattning. Biltrafiken har god servicegrad i form av
färjeanslutningar till kontinenten, men en samordning av reglerna
för utformningen av fordonen mellan Sverige och EG saknas.
Sjötransporten är med sina ca 65 % av den totala volymen det
dominerande transportmedlet för svensk skogsindustri. För ett

väl fungerande sjötransportsystem från norra Sverige måste

fartygen ha en viss storlek för att klara isförhållandena.
Samtidigt krävs en volym som är tillräcklig för att en rimlig

servicegrad ska kunna upprätthållas.

Vid en sjötransport från

bruk till kund, kan upp till 45 % av den totala distributionskostnaden vara kostnader i utlandet för mottagning och distribution. Endast ca 30 % av den totala kostnaden är relaterade till
själva fartygstransporten.
I en konkurrenssituation mellan de tre transportmedlen på en
transport från Mellansverige till det inre av kontinenten visar
det sig att biltransporten inte är konkurrenskraftig kostnadsmässigt. Det är därför främst andra faktorer som styr valet av
bil i stället för järnväg. Kostnadsskillnaderna mellan fartygstransport och järnvägstransport är små, och avgörs efter vilken
kringservice i form av mellanlagring eller omhantering som

VTI MEDDELANDE 591

transporten fordrar. Det innebär att det inte är sannolikt att
järnvägen prismässigt kan konkurrera sig till några stora andelar
av marknaden från sjöfarten utan att ge avkall på kravet om full
kostnadstäckning.
'
Om järnvägen

kan
erbjuda samma transportkvalitet som bil

finns

också en betydande möjlighet att ta ut ett högre pris. För att
kunna åstadkomma detta måste emellertid utrymme på banorna

skapas, så att en tillräckligt hög servicegrad kan erbjudas.
Genom att överföra lämpligt gods till den ur samhällsekonomisk
synpunkt kostnadseffektivare sjöfarten, skulle järnvägen kunna

konkurrera friare med biltrafiken och på så sätt åstadkomma en
dubbel samhällsekonomisk nytta.

En kostnadshöjning för biltransporter i Sverige ger en total
höjning för alla transporter, beroende på att sjöfarten till stor
del är beroende av biltransporter som förtransport, och på att
järnvägen ofta'utnyttjar detta utrymme för höjning av priserna.
Politiskt används en skattehöjning för biltransporten för att
ge järnvägen ett större utrymme för kostnadstäckning.
Vid långsiktiga volymförändringar är kostnadsförändringen mycket
liten, beroende på att en avsevärd del av transportkostnaden är

rörlig med avseende på volymförändringar,

och på att de volymer

av skogsindustrins kontinentexport, som skulle vara möjliga att
flytta mellan trafikslagen, är små i relation till den totala
transporterade volymen. Man kan dock notera att biltrafikens
kostnader är konstanta eftersom de betraktas som helt rörliga,
sjöfartens kostnader sjunker med ökande volym, medan järnvägskostnaderna ökar med ökade

volymer,

förutsatt

att man överskrider

kapacitetsmaximum för banan. Vid minskad volym ökar kostnaden

både för sjö- och järnvägstransporter.

För att järnvägen ska kunna erbjuda en konkurrenskraftigare
transportlösning till kontinenten inom dagens system, fordras
en kraftig utveckling av järnvägen. En sådan utveckling kräver
stora investeringar i anläggningar. Sjöfarten har denna kapacitet
redan idag och något behov av ytterligare större offentliga
investeringar kommer inte att fordras.
Tillkomsten av en avgiftsfri broförbindelse över Danmark skulle
ge järnvägen en konkurrensfördel kostnadsmässigt. Den tidsmässiga
förändringen uppskattas som liten för längre transporter, men
kan ge en bättre servicegrad för nattrafiken. Stora delar av
järnvägstransporterna kommer

sannolikt

att

fortsätta

att

skeppas

med färja, eftersom det är en stor kostnadsfördel att sända
järnvägsvagnar över ÖsteurOpa. Likaså kommer trailertransporterna
från andra delar än det absoluta närområdet till bron att
fortsätta att färjas, både ur kostnadssynpunkt och beroende på
att

lösa lastbärare,

transporterna.

som

trailer,

används

för

system-

En broförbindelse kommer sannolikt

effekter på transporthastigheten för trailer.

att ge

små

För sjöfarten

innebär en broförbindelse ett minskat underlag för färjetrafiken,
vilket kan tvinga ut annars skeppade trailer på vägarna.
Göteborg

1988-11-01
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JÄRNVAGENS OCH

KOMBITRAFIKENS UTVECKLINGS-

POTENTIAL. Godstransporter på järnväg - en
internationell jämförelse.
Peter Cardebring

Ekonom
TFK + VTI

Transportforschung GmbH

1.

UTVECKLING VID
ALLMÄNT

1.1.

Marknadsandelar

2.

GENOMFÖRDA OCH PLANERADE FÖRÄNDRINGAR OCH
SATSNINGAR PA NYA PRODUKTER

2.1.

Inledning

2.2.

BR
Redan genomfört

1.2.

JÄRNVÃGARNA I VÄST-EUROPA

-

transportarbete

Finansiellt resultat

Sectormanagement

2.3.

Rationalisering av Freightliner
Speedlink
Industrispår - Landbank
Planerar att göra
Satsning på internationella transporter
Omorganisation av Freightliner och Speedlink
Kombinerade transporter

2.4.

DB

2.5.

Redan genomfört
Omorganisation - DB 90
Produktdifferentiering - Inter Cargo
Planerar att göra
Kombinerade transporter - KLV 88
Potentiell marknad för kombinerad transporter FVK

Internationella

2.6.

transporter

SNCF

Redan genomfört
ETNA

2.7.

3.

Special Consist
Planerar att göra
Kombinerade transporter
Internationella transporter
INTERNATIONELLA JARNVÅGSTRANSPORTER - GENERELLT

Marknadsmässigt samarbete
NERU - North European Railway Unit
Internationella Piggy-back transporter
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1.

UTVECKLING VID JÄRNVÄGARNA I VÄST-EUROPA ALLMÄNT.

1.1.

Marknadsandelar

De europeiska
20 %

av det

transportarbete

järnvägarna inom EG utför genomsnittligt

totala

transportarbetet.

Järnvägs-

andelarna för långväga godstransporter är betydligt
större, upp till 40% för en del länder.
Figur 1

Transportarbete på godsmarknaden inom EUR 10 19651983, miljarder tonkm. (EUR 10 består av RSS medlemslånder: Våsttyskland,-Frankrike, Italien,
Holland, Belgien, Luxemburg, England, Irland,
Danmark och Grekland.)

År

Kanal/

Väg

1965

Flod

251,1

1970

326,5

1975
1980
1983

'

390,5
508,9
516,9

Järnväg

86,9

Total

181,1

101,6

519,1

197,6

95,1
104,0
95,6

167,2
180,8
156,4

625,7

'

652,8
793,7
769,2

Marknadsandel

järnväg %

34,9

31,6

25,6
22,8
20,3

Av de internationella transporterna inom EG stod
järnvägarna för en
andel på 15,3 % (73 milj, ton)
1986.
1.2.

Finansiellt resultat.

Självfinansieringsgraden för järnvägarna inom EG,
andel genererande intäkter av totala kostnader,
varierade mellan 29 % för Italiens (FS) och 71 %
för Englands (BR) järnvägar år 1983. Självfinansieringsgraden för SJ var 85 % samma år.

Jämförelse av EG-järnvägarnas

Figur 2

tat 1)

finansiella resul-

Total andel

statsbidrag

Storbritannien (BR)
Västtyskland (DB)

71
63

29
27

2)
10

Frankrike

62

26

12

50

50

som finansieras med
intäkter

Danmark

(DSB)

(SNCF)

Holland (NS)
Belgien

Grekland

(SNCB)
(CH)

Italien (FS)
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63

se

45

29

i % av totala
kostnader

37

42

55

51'

Förlust i %
av totala
kostnader

0

1

0,1

0

20

12

2.

GENOMFÖRDA ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR OCH
SATSNINGAR PA NYA TRANSPORTPRODUKTER VID BR,
DB OCH SNCF.

2.1.

Inledning

Under 1980-talet har

de

olika regeringarna

gradvis

intagit en mer restriktiv attityd till repektive
järnväg vad gäller det finansiella stödet. Parallellt
med denna process har samtidigt de olika järnvägarna
fått större möjlightet att agera mer självständigt.
BR,

DB och SNCF delar in sin trafik i

heltåg,

vagns"

lasttrafik samt kombinerade transporter. Högst hel-

tågsandel har BR med ca
samt SNCF 43 % (ton).

90 %,

följt av

DB med 59 %
'

En större andel privata järnvägsvagnar eftersträvas
p.g.a den ökade specialiseringen, finasieringsskäl
samt den

fastare knytningen mellan

järnvägen som därmed uppstår.

kunderna

och

BR, DB, och SNCF bedömer att en ökning kommer att
ske i de internationella transporterna och av de
kombinerade transporterna.
Vad gäller den framtida trafikstrukturen satsar BR,
DB och SNCF på rationaliseringar av transporterna

för att minska sina kostnader och kunna öka

transporthastigheten genom:
- minskning av antalet rangerbangårdar
- koncentration av de kombinerade transporterna
till ett färre antal terminaler, samtidigt som
man satsar hårt på denna transportform och däri
ser en stor potentiell marknad
- mer direkttåg
- koncentration av de gränsöverskridande
transporterna till ett färre antal gränsövergångar.
2.2.

BR

Redan genomfört
BR har satsat på och infört ett nytt företagsledningssystem samt på en koncentration av
transporterna för
att komma tillrätta
med vikande
marknadsandelar

och

Sectormanagement.

finasiella underskott.

BR har under åren 1982-1984 infört en
sektorsuppdelning, sectorsmanagement, av sin
verksamhet. BR är nu uppdelad i fem självständiga
sektorer: Railfreight, Parcels, Inter-City, Network
South East samt Provincial Passenger.
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Figur 4

BR sektorsuppdelning som skär tvärs igenom både
regioner och funktioner.
Källa:

International Union of Railways,

economic issues,

The

sept 1985.
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I ledningen för varje sektor finns en resultatansvarig "Business Director".
Syftet med denna förändring var tváfaldigtzu
- decentralisera kostnads- och intäktsansvaret
till de olika sektorerna, för
att därigenom öka
medvetenheten rörande nettointäkterna av
en viss
verksamhet

- lättare kunna urskilja de delar som är sub-

ventionerade av staten

(PSO)

Sektorn Railfreight är sedan uppdelad i
marknads-sektorer:
-

sex

kol

- metaller och bilindustri
- distribution, kemiska produkter
och mineraler
- byggnadsindustri
- oljeprodukter
- internationell trafik
De

olika marknadssektorna

har

ett

eget kostnads-

intäktsansvar med en resultansvarig
Business Manager" i ledningen.

"National

Sektorsindelningen, som skär igenom central och
regional nivå, har inneburit att kunderna nu endast
behöver

kontakta
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en

BR-representant vid

en

transport,

(ÅAS

...3

då han har ett totalansvar för transporten från
lastning till lossning.
Ett utvecklingsarbete vad gäller sektorstilldelning
av produktionsresurser pågår. Exempelvis har
Freightliner (Container-transporter) utöver de
tidigare egna vagnarna även egna lok.
Rationalisering av Freightliner
Freightliner är ett helägt dotterbolag till BR som
utför containertransporter, Då bolaget hade/har
lönsamhetsproblem har en rationali- sering och
koncentration av trafiken genomförts under 1987:
-

antalet

containerterminaler har reducerats

från

22 st till 14 st
- koncentration till sjöcontainertrafiken (deepsea)
- transport av inlandscontainer endast över 400 km
avstånd
- minskning av personalen (-27,5 %)
Ca 90 8 av den tidigare trafiken räknar man med att
behålla genom dessa förändringar.
Speedlink
BRs vagnslasttrafik - Speedlink - består av ca 120
st direkttåg med minst 500 tons last som kör mellan
et koncentrerat nåt av terminaler.
Speedlink-systemet, som är ett eget profit-center,
har dock vissa finansiella problem. Följande
åtgärdsprogram har arbetats fram:
- koncentration av trafiken via en minskning
av antalet rangerbangårdar från 13 till 9 st.
- slopa trafik där kostnaderna > intäkterna
och därigenom minska antalet lossnings/
lossningsplatser från 900 till 500-600 inom
2 år;
- öka tågkapacitetsutnyttjandet via en
utveckling av det befintliga platsreserveringssystemet
- minskning med 20 % av antalet utnyttjade lok
- minskning av personalen
Industrispår

- Landbank

För att understödja industrispårsbyggande inrättade
BR en "Landbank" år 1985. Denna "Landbank" är ett
bibliotek över byggbar mark utmed BRs järnvägsnät
och är inlagt på dator. Syftet med denna inventering
var

att

deras

komma

i

kontakt med

transpörtplanering.
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En

annan effekt

var

att

BR nu blev medveten om

omfattningen av sitt markinnehav och därmed kunde
sälja av en del.
Finansiellt resultat för BR år 1987/88
Budgetåret 1987/88 visade BR ett finansiellt överskott på 291 milj E. Godssektorns- Freight'söverskott var 43 milj E. Subventionerna till Network
South East (pendlartrafik) och Provincial Passenger
(glesbygdstrafik) uppgick till 600 milj f (PSO).
2.3.

Planerar

att göra

Satsning på internationella transporter
BR satsar på att utveckla de internationella
transporterna, speciellt med tanke på färdigställandet av järnvägstunneln under Engelska Kanalen
till år 1993.
Tre viktiga förändringar inträffar då samtidigt:
en direkt järnvägsförbindelse öppnas till/från
England, en ny internationelll höghastighetslinje
öppnas samt EGs fria inre markand ska förverkligas.
Järnvägstunneln beräknas medföra en ökning av järnvägens (BR) internationella godstransporter från
dagens knappt 2 milj. ton till ca 5_7 milj. ton när
tunneln är färdig att tas i bruk. Därav beräknas 3
miljoner ton vara containertransport i Railfreight
Distributions regi (Freightliner), då transporttiden
till/från kontinenten minskar med 24 timmar.
25 godståg i vardera riktningen planerar BR och
SNCF att köra dagligen utöver tunnelbolagets - Euro
Tunnel Company - egna skytteltåg.
Railfreight Distribution (Freightliner) har slutit
avtal med Intercontainer och SNCF om att köra
speciella container tåg mellan 8 terminaler i
England och 15 terminaler i övriga Europa. En
speciell organisation skapas med ansvar för
containertrafiken genom kanaltunneln. Organisationen
_har ansvar för prissättning och kontroll av vagnrörelserna (fleet management av ca 1 500 vagnar).
Denna överenskommelse är ett viktigt steg mot en
enhetlig styrning och marknadsföring av ett bestämt
flöde av internationella
- gränsöverskridande järnvägstransporter.
För att komma tillrätta med BRs låga lastprofil
för kominerade transporter (Piggy-back), pågår en
vagnutveckling där järnvägsvagnar med mindre
hjuldiameter och i sidled skjutbar lastramp börjar
användas (Tiphook Rail - Rautaruuki) 1988..En
utveckling av Trailer train - Road railer - pågår
också - (Tiger Rail).
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Omorganisation av Freightliner och Speedlink
Vagnslasttrafiken - Speedlink - och
containertrafiken - Freightliner - har slagits
ihop till en ny organisation, Railfreight
Distribution (oktober 1988).
Syftet med omorganisationen är dels att uppnå
lönsamhet för Speedlink och Freightliner (lönsamhetsproblem tidigare, Freightliners förlust var
6,2 milj. E 1987.) och dels att skapa en enhetlig
marknadsföringsorganisation, rustad för 1990-talets
ökade distributionsbehov av komponenter och heloch halvfabrikat. Kanal-tunnelns förväntade ökade
marknadsmöjligheter har också haft betydelse för
omorganisationen.
Railfreight Distribution

(RD)

kommer

tre delar:

Deep Sea

Domestic.

(endast container trafik),

att bestå av
European och

En del nya containerterminaler kommer att öppnas i
England där container hanteras parallellt med
övrigt gods inom Railfreight Distribution.
Kombinerade transporter
För att möta marknadens

förändrade

krav

satsar

Railfreight distribution (Speedlink) på kombinerad
trafik i form av:
- minicontainer (Minilink)
- lätt överförbara stora container (Maxilink)
m.h.a. lastbil
-

- piggy-back-trafik

(vagnutveckl.

Tiphook Rail)

- road railer (Trailer train - Tiger Rail).
Grundprincipen är här att lastbilen själv
klara av överföringen.

ska

Den ordinarie containertrafiken - gamla Freightliner
- sker mellan

terminaler med

containerkranar.

Heltågstransporter - Trainload
Heltågstransporter - Trainload - utgör 90 % av
transporterade ton och 85 8 av intäkterna inom
Freight 1986 (Godstransportsektorn).
2.4. DB
Redan genomfört
DB har satsat på en omorgansiation av företaget,
minskning av antalet anställda, ny ledning samt på

en produkt-differentiering sedan 1982 för att komma

tillrätta med sin dåliga produktivitetsutveckling
och finansiella skuldsättning.
'

VTI MEDDELANDE 591

18

Omorganisation - DB 90
Med syfte att få en klarare ansvarsfördelning
mellan produktion och försäljning av person- och
godstransport-tjänster,

och en enhetlig

organisationsstruktur har DB omorganiserats under
åren 1983 till 1987.

På central nivå finns det nu separata avdelningar
för

gods- och persontransporter,

med en motsvarande

indelning på regional nivå (maj 1987). I ledningen
för godstransport-avdelningen finns en "Ressortsvorstand" som är ansvarig för försäljning och
marknadsföring (tidigare kollegialt ansvar).

Genom slopandet av flera beslutsnivåer finns det nu
en mer direkt kopppling tilll de regionala enheterna,
"Bundesbahn-direktionen".
Antalet anställda ska enligt DB-90-p1anen minskas
från 315 000 år 1982 till 232 000 år 1990.
Vid slutet av år 1985 hade arbetsproduktiviteten
realt ökat med 10 %, jämfört med 13 % enligt plan,

men

personal-och

enligt planerna.

totalkostnaderna hade

reducerats

Produktdifferentiering - InterCargo
Parallellt med genomförandet av DB 90 planen har
ett produktutvecklingsarbete skett. I juni år 1984
inrättades ett nytt transportprodukt "InterCargo"tåg. InterCargo består av 88 st direkttåg som
förbinder de 11 viktigaste tätorts- och industriområdena Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
Karlsruhe, Köln, München, Nürnberg, Saarbrücken och
Stuttgart med ett inbördes
avstånd på över 200 km.
Syftet med InterCargo är att erbjuda transportköparen
en produkt som är avsedd för det mer högvärdiga
godset, och som är bättre eller minst lika bra som
lastbilstransport.
'
InterCargos kännetecken är följande:
- nattförbindelse där InterCargo tågen har
prioritet över alla andra tåg utom
InterCitytåg.
- garanterade transporttider med
skadeståndsmöjlighet (95-100 %
punktlighet)
- hämtning av vagnar efter kl 16.00 och
leverans till mottagaren före kl 08L00
- max
hastighet är 100 km/h
(genomsnittshastighet på 80 km/h)
- max tågvikt på 1.500 ton (100 vagnsaxlar)
- uppföljning och kontroll av tåg- och
vagnsrörelserna via informationssystem

(FIV)
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InterCargo-tågen är indelade i olika delar
(kontingenter) avsedda för vagnslasttrafik,
kombinerad trafik samt partifrakt/styckegods.
Marknadens reaktion var/är positiv på InterCargotågen. År 1985 transporterades 4,5 miljoner ton och
år 1986 5,1 miljoner ton med denna trafik.
Fördelningen efter trafikslag var följande (1986)
- konventionell vagnslasttrafik
54,5 %
- kombinerad trafik
31,3 8
- styckegods

- post

7,1

'

%

2,9 %

En utvärdering för 1984-1985 visar att tillväxten
i transporterad godsmängd var större för InterCargorelationer jämfört med icke InterCargo-relationer.
Detta tyder på att utöver substitionseffekter så
har ny trafik vunnits. Ekonomiska utvärderingar av
InterCargo-trafiken visar på att intäktsökningen
överstiger merkostnaderna för trafiken. Med nuvarande
struktur (88 tåg) är maximal transportmängd ca 7
milj. ton/år.
Finansiellt

resultat

för DB

år

1987.

DBs finansiella underskott ökade år 1987
Mdr DM (14,5 Mdr SEK).
2.5

Planerar

att

till

3,9

göra

Kombinerade transporter
För att möta den ökade konkurrensen på transportmarknaden, speciellt med tanke på liberaliseringen
av 865 inre marknad 1992, och för att få en bättre
lönsamhet i de kombinerade transporterna har DB
organiserat om sin kombi-trafik under 1988. KLV 88
heter DBs omorgani-serade kombi-trafik och den
kännetecknas

av:

- kraftig koncentration av trafiken till ett

kärnnät av 14 omlastningsterminaler
samt hamnterminalerna

Hamburg,

(UBF-K)

Bremen

och

Bremerhaven (totalt 17 st). Däremellan går
direkttág, med flera avgångar, under natten
(64 snabbgodstág KLV)
- ett kompletteringsnät (UBF-E) med 19 omlastningsterminaler där trafiken sker med KLVvagngruppstág eller med InterCargotágen (56
snabbgodståg - KLV + 34 InterCargotág med
KLV-grupper)
- längre öppettider på terminalerna
(senare lastning/tidigare lossning)
medför
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- ett relationsbaserat prissystem införs
för KLV-trafiken för att kunna Optimera
trafiken bättre.
'

'
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DB räknar med att 90 % av den kombinerade trafiken
kommer att ske mellan dessa UBF-K och UBFterminaler.

Den internationella trafiken kommer att köras med
speciella tåg och inte släppas in på kärnnätet.
DB prognosticerar en volym på 23 milj. ton år 1990
och
I
45 miljoner ton år 2000 för kombitrafiken (1987
18,3 mil. ton).
r
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Figur 6.
Transportvolymer för kombitrafiken.
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Potentiell marknad för kombinerade

90

2000

'90

transporter -

FKV.

I Västtyskland har FKV (Forschungskonsortium
Kombinierter Verkehr) studerat den kombinerade
trafikens marknads-potential (DB). Studien visar
att av de totala långväga godstransporterna är
kombi-trafikens marknadspotential 25-30 % i
Västtyskland, inkl. internationella transporter.
Speciellt intressanta godsslagsgrupper och lämpade
för kombi-trafik är enligt studien:
- kemiska produkter
1:a prioritet
- förpackade livsmedel
- blandad last
' Papper

2:a prioritet

- hushållsartiklar
- verktygsmaskiner
- järn, plåt och metallvaror
(EBM)

keramik
möbler
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Förutsättning för en Ökad trafik är att mer heltåg

körs,

terminalväntetiderna reduceras samt att

tåghastigheten höjs.

Den totala potentialen för kombinerad trafik i
Västtyskland, inkl. internationell trafik utgör 130
milj. ton, enligt FKV. Kombitrafikens andel utgör
därav idag 13 8 (1987 18,3 milj. ton).
Internationella transporter
.
Vad gäller de internationella transporterna så är
DBs strategi inför framtiden:
- koncentrera trafiken till ett färre antal gränsövergångar på bestämda relationer med stora flöden
(se SNCF)
- slopa rangeringar vid gränsövergångar och
istället köra mer direkttåg (mindre tåg)
- försöka inrätta gemensamma marknadsförings- och
försäljningsbolag

för

internationell

gränsöver-

skridande trafik i bestämda relationer
SNCF

-

SBB

-

Heltågstransporter

År

1985 var DBs

2.6.

(DB -

F81?)

heltågsandel

59 %

(ton).

SNCF

Redan genomfört
SNCF saknar till stor del den bas av tunga
transporter

av kol

och

stål

som framför

allt BR,

men även DB har. För att möta den hårdnande
konkurrensen från främst lastbilar, har SNCF satsat
på
en långt gående produktdifferentiering och en
koncentration av

transporterna.

ETNA

SNCF omstrukturerar nu hela sin vagnslasttrafik
(svarar för 65 % av intäkterna), projekt ETNA.
Därigenom vil SNCF uppnå en rationellare vagns-

hantering för att kraftigt kunna minska.
produktionskostnaderna.

Detta ska uppnås via en koncentration av trafiken,
reducering av antalet rangerbangårdar från 50 till
25 stycken, samt en kategoriindelning av vagnarna.
Vagnarna indelas efter prioritetsordning i tre
kategorier varefter ett datorbaserat vagnfördelningssystem, fördelar ut vagnarna på tågavgångar så att
utnyttjandet optimeras och transport-tiderna kan
hållas.
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Kategoriindelning:
Nivå 1 innebär en transporttid av maximalt 48
timmar.
Nivå 2 innebär en transporttid av 24 timmar utöver
nivå 1.
Nivå 3 innebär en transporttid av 72 timmar utöver
nivå 1.
Flexibiliteten genom individuell hantering av
vagnarna (via lokala rangerbangårdsdatorer) och
klassificering i olika kategorier, medger en
produktdifferentiering som SNCFs marknadsföringsoch försäljningsavdelningar har eftersträvat. År
1987 gällde en hastighet av 90 km/h men under 1988
börjar SNCF köra 100 km/h.
Special consist
För gods av typen frukt och grönsaker, andra
ömtåliga varor samt för huvuddelen av den kombinerade trafiken har SNCF inträttat specialtåg.
Denna trafik sker mellan specialbyggda terminaler
med en hastighet av 120 km/h - 140 km/h.
Målsättningen är att erbjuda en hög servicegrad med
avgångar på kvällen och ankomst följande morgon.
För att uppnå kortare transporttider, som är viktigt
för varor av ovannämnda kategori, satsar SNCF sedan
år 1987 på
att köra godståg med ännu högre hastighet,

160 km/h.

Figur 7

Planerade linjer för höghastighetsgodstág.

Källa: Railway Gazette, februari 1987.

_- 'win/nhmsampumoa
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För sådana transporter har följande kriterier

satts upp:

*

- endast ett begränsat antal relationer med
långa avstånd är intressanta för denna typ av
-

trafik
för att

undvika

tidsförluster

vid

terminal-

hantering omfattar servicen endast ett begränsat
upptagningsområde kring avsändar/mottagarterminalerna
'
- övernatt-transport med avgång kl. 20.00 och
ankomst till kunden kl 06.00.
Förra året (1987) började SNCF trafikera
sträckan
Marseille - Lille (Fret - Chrono), en sträcka på 1
100 km, där ett regelbundet flöde av gods i båda
riktningarna finns. Ett platsreserveringSsystem
används och transporttiden blir 3,5 timmar kortare
jämfört med tidigare.
Under första året ökade den transporterade
godsmängden med 32 %.
På sträckan Perpignan - Rungis planerar man också
att börja köra de 160 km/h snabba godstågen. Förhandlingar med DB pågår om utöka de snabba godstågtransporterna även till vissa sträckor inom Västtyskland.
SNCF undersöker ytterligare 15 möjliga tåglinjer
för denna typ av trafik. Mellan Paris - Avignon
kör SNCF sedan 1987 ett snabbgodståg med kombinerad
trafik för kylfrakttransporter (heltåg) 5 nätter i
veckan i vardera riktning.
Genom kombi-tekniken är
det möjligt att knyta medelhavsområdet till norra
Frankrike.

Finansiellt resultat för SNCF år 1987
SNCF finansiella underskott uppgick till
FF

'

(1,074 Mdr SEK)

2.7

Planerar

att

1.074 Mdr

år 1987.
göra

Kombinerade transporter
De kombinerade transporterna utgör en viktig
tillväxtmarknad för SNCF. Piggy-back transporterna
har ökat med 5-7 %/år de senaste 10 åren. Fram till
mitten av 1990-talet är målet minst 10 % ökning per
år (Novatrans). Förverkligandet av EGs inre markand
1993 och tunneln under Engelska kanalen väntas
medföra ytterligare trafikökningar. De kombinerade

transporterna

Novatrans)
år 1987.

(Container - C.N.C.

utgjorde

VTI MEDDELANDE 591

och Piggy-back -

15 % av SNCFs transport- arbete

25

SNCF satsar på en koncentration av trafiken samt en
minskning av antalet omlastnings-terminaler för att
kunna minska kostnaderna.

att minska från 58 till
Internationella

Antalet terminaler

30 inom 5-8 år.

kommer

transporter

SNCF genomför speciella marknadsundersökningar för
bestämda relationer med syfte att förbättra samarbetet över gränserna.
Ett samarbete med Västtyskland, Schweiz och Belgien
pågår. Att utveckla detta samarbete, speciellt för
vissa segment av marknaden, och att satsa på bestämda
linjer av typen Nord Méditerranée (Marseille Avignon - Lyon - Hannover - Hamburg) samt Interdelta
(södra Frankrike - Belgien), är en medveten strategi
av

SNCF.

Denna forma av "Route management" satsar SNCF på
att uveckla vidare.
'
Förhandlingar med DB pågår om att börja köra
höghastighets-godståg (120-160 km/tim) mellan
Frankrike och Västtyskland.
En koncentration av den gränsöverskridande trafiken
pågår till ett mindre antal huvudlinjer. Antalet
gränsövergångar avser SNCF reducera med i storleksordningen 5 till 1 inom en 5 års period.
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3.

INTERNATIONELLA JÄRNVÄGSTRANSPORTER - GENERELLT

Marknadsmässigt

samarbete

De internationella järnvägstransporterna har ökat i
betydelse under den senaste 10-årsperioden. År 1975
var den genomsnittliga andelen internationella
transporter för järnvägarna inom EG samt Schweiz
.och Österrike knappt 20 % (ton km). År 1984 var
andelen drygt 40 8 av järnvägarnas transportarbete.
Den ökande betydelsen av
de internationella transporterna medför att järnvägarna måste samarbeta
mer.
Skapandet av internationella marknadsföringsbolag,
typ Intercontainer och Interfrigo, är ett medel som
bör utvecklas ytterligare. UIC - internationella
järnvägsunionen - försöker tillsammans med järnvägs-

bolagen att

skapa samarbets-

och marknadsföringsbolag

för järnvägstransporter av personbilar
bildelar, kemikalier och säd.

(nya)

och

NERU - North European Railway Unit
Ett exempel på detta är det nybildade NERU (Nordic
European Railway Unit, oktober 1988) som är ett
samarbetsbolag mellan DSB, SJ, NSB och VR för
godstransporter mellan Norden och Ruhromrädet.

NERU blir en egen organisation med marknadsföringsoch kostnads-/intäktsansvar som kommer att köpa
transporttjänster från respektive järnvägsföretag typ Inter-container.
s
Målet är att marknadsföra och sälja godstågstransporter på relationen Norden - Ruhromrádet i

Västtyskland

(Hamm)

till att börja med (maj 1989).

Nya järnvägstransporter - framförallt
sporter

- utgör

de potentiella

Heltåg med garanterade

kombitran-

kunderna.

ankomsttider kommer att

köras mellan Helsingborg och Hamm i Ruhrområdet.
Tågen består av fasta tágset som går mellan dessa
relationer. Vagnövervakningen förenklas därmed.
Den stora rangerbangården i Marschen söder om
Hamburg kommer dessa direkttág att köra förbi.
Till norra Italien planerar man börja köra med

direkttåg 1990 (maj),
1991

(maj)

till Frankrike och Spanien

samt till Benelux 1992.

Internationella Piggy-back transporter'
Utvecklingen av de internationella piggy-back
transporterna har varit

positiv under

de

senaste 10

åren. År 1987 transporterades 288.500 sändningar
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(enheter)

i

internationell trafik,

en ökning med

8,5 % jämfört med år 1986 (UIRR)° Antalet sändningar
(enheter) i nationell trafik Europa uppgick till

603.500,

en Ökning

med 5,9 8.

-

60-70 2 av de internationella piggy-back transporterna omfattar transporter över/genom Alperna.

Diskussioner pågår nu mellan EG-Kommissionen och
.Schweiz och Österrike om en utbyggnad av*transitmöjligheterna, för att möta den förväntade trafikökningen till/från Italien på upp till 100 % inom
en 20 års period. Schweiz prövar flera nya järnvägstunnelalternativ för inrättandet av en ny förbättrad
40-tons transitkorridor. Dessa tunnelalternativ
beräknas vara klara att tas i drift mellan 2005-2010.
För att förbättra transitmöjligheterna tills dess
genom Schweiz, har EG-kommissionen krävt av Schweiz
att en 40-tons järnvägstransit-korridor för piggyback trafik ska kunna tas i drift år 1992 (som är
acceptabel vad gäller teknik, pris och transporttid).
År 1985 transporterades 56 milj. ton över/genom
Alperna. Vägtransporterna stod för 30 milj. ton och
järnvägs-transporterna för 26 milj. ton. Piggy-back
trafiken utgjorde 6 milj. ton.
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ORGANISATION AV OCH SYSTEMLÖSNINGAR FÖR KOMBITRAFIK
MED EXEMPEL FRÅN EUROPA

Lars Sjöstedt

Professor
Institutionen för transportteknik
CHALMERS

TEKNISKA

HÖGSKOLA

Intresset .for kombi transporter vaknade tidigare i Europa än i Sverige.
Beroendo på skilda .förutsättningar och intressenter har många olika
sly-?Stein unit fram under efterkrigstiden. De kan ordnas i tre nu vudgrup-v
per; satin-1. na som dareu t i:'6i(1°1f1äl§$ ur tekniken a t t. transportera lastbilar på
germm alp tunnlar, sådana som .byggdes upp främst för att ombesörja
matartransporter av [SU-containers till och från hamnar .för den transocean sjöfart' samt ski-*sten'z som etablera ts för att; frakta lands vägs trafi kens lösa lastbarare i form av trailers och vare/flak på järnväg under en
del a transports träclcan.
I uppsatsen ner-:ts skillnader mellan n'iarknader, organisatoriska lösningar
och trafikuteeklin för dessa system. En slutsats :är att det' kommer att
ske en oli-'ad dosen(.raiisering 'och specialisering i marknadsföringslede t,
sam tidigt som pr'oduk tionen måste ei'f'elctiveras och organiseras så att

stordriftsfärdelar till vara För detta kra' vs en hi erarkjsk prod uk tionsorga nisa ti on.
l.

i

STORT POLITISKT INTRESSE FÖR KOMBITRANSPORTER

Politiker i. alla eiirinpc-éislta lande-:r har av energi- och miLiÖskäl länge
hoppats på och_ försökt skapa förutsättningar för järnvägarna att vinna
tillbaka en stor del av de transportströmmar som under efterkrigstiden
:övergått till lamisvägen. Efterhai'id som det blivit uppenbart, att konkurrensytorna mel len rena. järnvägsimansporter och rena iandsvägstransporter
ganska lmgráiijiszzido, har man mor och mer börjat knyta sina förväntningar till olika former
komninerade transporter. Huvudtanken är att
kunna avlasta de stora gonomlorletiderna på lnndsvägssidan från långväga
och tunga transporter. och ändå effektivt knyta samman de många små
och medelstora transportkunder. som inte till rimliga kostnader kan
lie-_atjänas dirkot 2-112' rnvtet.
Det säger sig' självt :att det krävs ett minsta transportavstánd för att en
kombitransport' skall kunna motiveras, oberoende av vilka argument man
:girni-'åii'ulcr sin' zur. Ulrika .kfsiilor har som tumregel under årens lopp angivit
en undre gräns i liitervelliot :300-500 km. I praktiken kan naturligtvis
ingen entydig-i: inr'åins tzistlåinnas, eftersatim förutsättningarna i de enskilda
fallen skiljer sig starkt åt med_ avseende på en mängd faktorer. En
särställning intar :lo .kombitransporter som bara kräver en Överföring
iii'itlelan järnvägsvagn och lastbil., dvs till eller från hamnar eller där
:ivsåimiare eller moit:§i.g;;iro har egenjärnvägsterminal. Här kan naturligtvis
kombitransporten konkurrerzii på. lmrtsre avstånd. .Klart står emellertid. att
det; är på de långa avståmion, som kombitransporternas potential är som
störst. I många fall. är transrutirtzivstånden på inrikesmarknaderna i
liliiropas låna-'ler så små att kmnliitransporternas tillväxtpotential blir
begränsad. Det izir därför de internationella transporterna som främst
tiilcilrar sig intresset. Detta accuentoras av att EG-92 reformen förväntas
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europeiska
komma att leda' till kraftigt ökande varuströmmar mellan de
länderna.

2.

INTERVJUER MED FÖRETRÃDARE FÖR KOMBIFÖRETAGEN

na
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och
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med
erna
ansport
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ionella
för de europeiska internat
och som
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allmänt
en
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och
'bromsa
kan
nas
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MÅNGA FORMER AV KOMBITRANSPORTER

3.

Begreppet kombitransporter kan ges en mer eller mindre snäv avgräns
arna
tolkning
te
vanligas
de
av
några
hur
skt
ning. I figur 1 visas schemati
re i
relaterar till varandra. Man kan urskilja fem huvudtyper av lastbära
hela
av
rt
transpo
r
omfatta
mening
snäv
i
er
kombitrafik. Kombitransport
mening
landsvägsekipage, trailer och växelflak. Kombitransporter i vidare
eana
transoc
både
då
och
er
contain
av
rt
transpo
kan sägas även inkludera
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Figur 1.
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standardcontainer och sådana container, som enbart är avsedda för
transporter inom Europa och därförbara till vissa delar uppfyller ISOstandarden. Eftersom det ännu inte existerar någon fastställd europeisk
standard vare sig för den senare typen av container eller för växelflak
är gränsen mellan dessa vag.
I figuren har också markerats vilket trafikslag som av historiska skäl
oftast har ansvaret för marknadsföringen av transporten. Det skapas
oftast vitt skilda betingelserför en kombitransport beroende på om
denna är ett resultat av åkeriets, järnvägsföretagets eller rederiets
försäljningsverksamhet. Varje trafikslag har sina traditioner och sin
företagskultur och deras representanter tävlar självklart om att behålla
den direkta kundkontakten och därmed det Övergripande ansvaret för
hela transporten. Det här är en viktig bakgrundsfaktor, som jag återkommer till.

Man kan också klassa kombitrafik utgående från om det finns någon som
följer med transporten från start till mål eller ej. Den "beledsagade"

trafiken (översättning från tyskans begleitete Verkehr) innebär att
chauffören kör upp hela sitt landsvägsekipage på tåget och i regel själv
följer med i särskilda sitt- eller sovvagnar i tåget. Det är ett transportutbud, som växt fram i länderna runt Alperna och som har sina rötter i
den tidsepok, när alppassen särskilt på vintern var ett besVärligt hinder
för landsvägstrafiken och järnvägstunnlarna därför erbjöd ett bekvämt

alternativ. Från sextiotalet och framåt har den åtrüutit ett starkt

politiskt stöd. Transportformen innebär att en förhållandevis liten del av
tågets hela vikt utgörs av betalande last, vilket har medfört att lönsamhet och energieffektivitet har ifrågasatts. Det framförs ofta anklagelser

att transportformen är subventionerad, och att den därför snedvrider
konkurrensen inte bara'mellan järnväg och landsväg utan också mellan
de olika formerna av kombitransporter sinsemellan. Hur det förhåller sig
härmed är i stor utsträckning en fråga om politiska värderingar.

4.

JÅRNVÅGSTUNNLAR BANAR VÅG FÖR RULLANDE LANDSVÅGAR

Framtiden för "den rullande landsvägen", som den beledsagade trafiken
kallas i Tyskland, beror emellertid inte bara på politiska ställningstaganden utam fastmer på hur infrastrukturen
förändrasi Europa under
kommande år. Kanaltunneln kommer att medföra en omfattande "färjning"
av landsvägsekipage på tåg mellan terminaler på den engelska och
franska sidan. Eftersom man ändå måste placera bilen på tåget och
därmed så att säga redan underkastat sig tvåterminaloperationer,
kommer det säkert att bli attraktivt att behålla bilen på tåget även
utanför själva tunneln och därmed skapa underlag för kompletterande
terminaler exempelvis i London-, Paris- och Brysselregionerna. '
Miljöproblemen i Mellaneuropa ökar pressen på politikerna att bygga en
eller ev två nya järnvägsförbindelser genom Alperna. Dessa skulle

återskapa det försprång som järnvägen mist genom senare års motor-

vägstunnlar. Med anledning av att motsättningarna angående transittrafiken genom Österrike akut skärptes sommaren 1987 organiserades ett
sammanträffan'de mellan transportministrarna i Tyskland, Schweiz och
Österrike, där man beslöt att ge frågan om att tillskapa nya förbindelser
hög prioritet och angav vilka Sträckningar som skulle studeras. Realiseras
dessa nya projekt kan man räkna med en spridningseffekt, som starkt

gynnar den rullande landsvägen.

VTI MEDDELANDE 591

'

I

33
Som bekant har frågan om en fast 'förbindelse över Stora Bält nyligen
slutligt avgjorts. iiiet kommer att påskynda besluten om fasta förbindelser
även över Öresund samt längs den s.k. flyttfagelleden mellan Danmark
och Tyskland. Bestämmer man sig även här för att satsa på renodlade
järnvägstunnlar, kommer med största säkerhet en marknad för kombitransporter av typen rullande landsväg att etableras även i Norden. Dock
krävs då att ny rullande materiel utvecklas som ger förutsättningar för
ett högt utnyttjande och ett gynnsammare förhållande mellan betalande
last och bruttovikt än i dagens systenn
i de länder som redan etablerat rullande landsväg ökar i alla händelser
trafiken snabbt. i tabell 1 visas totalsiffror för de berörda länderna,
d.v.s. Italien, Schweiz, Tyskland och Österrike. Hela ökningen ligger på
internationell trafik. I Österrike, som enbart har internationell trafik var
ökningen hela 185% mellan 1985 och 1986.

Tabell 1.

Statistik över antalet sändningar i internationell och

nationell trafik från medlemsföretagen i UIRR. Observera
att en växelflakssändning oftast består av två flak och att
lastbil och släp räknas som en sändning i rullande landsvägstrafik.

Trailer
Internet. exkl. S-kombi
Internet- S-kombi

Internet. inkl, s-kombi.

1985

1986

Ökning %

86.961
-

77.501
2,700\

- 10,9
-

8&.961

Nationellt exkl. S-kombi. 184.644
Nationellt S-Mombi
j
-

Nationellt inkl.

Summa exkl.
Summa inkl.

s-kombi§ l@&.644

S-kombi

S-kombi

Växelflak
Internationellt
Nationellt exkl. Snkombi
Nationellt S-kombi
Nationellt inkl. S-kombi
Summa exkl. S-kombi
Summa inkl. S-kombi
Rullande landsväg
Internationellt
Nationellt
Summa
Övrigt
Nationellt
Totalt inkl. S-kombi
Internationellt
Nationellt
Summa
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5 191.605
191.605

i

80,20%

i

å 147.968

i

f I®3m968 i
; 4êiwüa'j
181.469

228.169

- 7,8

- 0,6
41,&

- 5,3

19,1

100.823
348.977
348.977
449.800
449.800

132.895
364.555
12.000
376.555
497.450
509.450

31,8
4,5
7,9
10,6
13,2

34.678
42.348
77.026

52.800
42.366
95.166

52,3
0,0
23,6

4.795

3.158

- 34,1

223.163
500.646
723.809

265.896
569.631
835.527

19,1
13,8
15,4
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5.
INTERCONTAINER
FÖRETAGET

-'

DET ENDA

PANEUROPEISKA CONTAINER-u

En pådrivande kraft av annat slag än viljan att övervinna naturens
hinder uppkom, när den transoceana sjöfarten i rask takt containeriserades på 60-talet. Intercontainer bildades 1967 av de europeiskajärnvägar-w
na som ett kommersiellt inriktat bolag specialiserat på. att organisera
transport av sjöfartscontainer över de nationella gränserna i Europa till
och från de transoceana hamnarna. Bolaget har sitt säte i Bryssel och
huvudkontoret i Basel i Schweiz. Det är representerat i 25 öst'- och
västeuropeiska länder antingen av järnvägen själv eller genom ett
dotterbolag till denna. Efterhand har den intrakontinentala trafiken blivit
ett betydelsefullt komplement och den växer fortfarande snabbare än den
maritima delen. 1986 befordrades 387.912 lastade TEU i den maritima
trafiken och 227.100 lastade TEU i de kontinentala trafiken. Det innebar

en ökning av 1,3 % resp. 5,7 % i förhållande till 1985. Utöver dessa

marknadssektorer hade Intercontainer 1986 direkttrafik med England och
Irland samt trafik på eller via Ryssland som tillsammans representerade
6,2 % av den totala TEU volymen. Figur 2 visar trafikutvecklingen
inklusive tomtransporter över en femårsperiod.
I den kontinentala trafiken används inlandscontainer eller växelflak som
genom sin något större bredd är bättre anpassade till europalastpallen än
sjöfartscontainern. Växelflak svarar för en snabbt växande andel av den
kontinentala trafiken. År 1986 transporterades växelflak motsvarande
105.000 TEU, en ökning med 30 % i förhållande till 1985. Pooltrafiken
t.o.m. fördubblades till 20.560 TEU. Med pooltrafik avses trafik med flak,
som ingår i den pool som Intercontainer disponerar och som förhyrs av
kunden.
I några länder har bildats rena containertransportföretag, som i tillägg
till att representera Intercontainer har en egen omfattande inrikestrafik.
De största är Freightliner i England och Transfracht .i Tyskland, som
endast fraktar container och SNC i Frankrike, som dessutom fraktar
växelflak. I figur 2 visas en prognos över trafikutvecklingen hos
Transfracht i tusental container, De främre staplarna märkta BC är
inlandscontainer, de mellersta märkta 'DEC-"Last lastade maritima
container och de bakre märkta UEC-Leer tomma maritima container.
Lägg särskilt märke till att tomdragningsandelen förväntas minska från
52,1 % är 1986 till 48,8 % är 1992, vilket fortfarande är en mycket hög
andeL
Intercontainers andel av Transfrachts totala trafik steg mellan 1986 och
1986 från 20,5 % till 20,8 %..

6.
SNABB INTERNATIONALISERING AV TRAILER- GCI-i VÄXELFLAKSW
TRAFIK
Obeledsagade transporter i snäv mening omfattar enligt figur 1 transporter av trailer och växelflak. Trailertransport har länga traditioner i
Europa. I Frankrike har man redan avverkat fyra teknikgenerationer. Det
första systemet kallades UFR och lanserades redan är 1941. Både trailer
och järnvägsvagnar var specialbyggda, och vagnen lastades genom att
trailern kördes ombord frän kortänden pä vagnen. Nästa generation, som
fick en begränsad användning baserades på ett svenskt patent, uttaget av
Bertil Carlsson och Lars Sjöholm vid SJ. Boggin på, trailern var lös och
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Figur 2.

Prognos över trafikutvecklingen hos Transfracht fram till
år 1992, mätt i tusental container

följde ej med tåget. Trailern lastades genom att backas snett mot
järnvägsvagnen. Den gled därvid upp på en vridbar platta och kunde
sedan svängas in på plats. Nästa system, som var en uppskalad och

moderniserad form av UFR, kallades Kangarou. Numera har man i
Frankrike helt gått in för samma teknik som i andra länder, vilket
innebär att trailern lyfts på plats med portalkran eller truck.

Trots tidig teknikutveckling har tillväxten varit långsam. I Sverige

introducerade ASG redan 1968 den s.k. linje 1 mellan Stockholm och
Göteborg, men därefter skedde ingenting på många år. Orsakerna anses

ligga på det organisatoriska och kommersiella planet snarare än pådet
tekniska eller ekonomiska. Akarna tvekade inför att överlämna sina

trailers till järnvägen av rädsla för förseningar och skador, och järnvä-

gen var måttligt intresserad, eftersom man själva ville ha kontakten med
den egentlige transportkunden. Akarna har å andra sidan inte alltid

förmått att själva organisera landsvägstransporten på båda sidor om
järnvägstransporten. Först när, delvis efter politiska påtryckningar,
särskilda kombibolag med starkt ägarinflytande från åkerisidan bildats i
flertalet länder, började utvecklingen skjuta fart på. allvar.
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År 1970 bildades UIRR (Union Internationale des Sociétés de Transports

CombinésRail-Route) med de nationella kombibolagen som medlemmar.
Utvecklingen av den internationella trafiken har emellertid gått långsamt.
Det beror på att den riktigt långväga landsvägstrafiken är av ganska
sent datum och, att även här åkerier elier speditörer med resurser att
organisera i båda ändar saknats. Teknikhinder av olika slag har också
funnits. Fortfarande är därför den internationella egentliga kombitrafiken

i huvudsak bilateral. Situationen håller emellertid på att ändras. 1987

fattades beslut om provlinjer mellan Malmö och Verona i Italien över
Trelleborg, Sassnitz och Wien samt mellan Malmö och Basel. För att
ytterligare stärka det internationella samarbetet bildades år 1986
INTERUNIT som en sammanslutning mellan UIRR-bolagen och motsvarande europeiska järnvägar.
I figur 3 visas den internationella trafikutvecklingen. Bolagen hör hemma
i följande länder:
Kombiverkehr
N ovatrans
Hupac
Okombi
T.R.W.
Cemat
Transnova
Trailstar

Tyskland
Frankrike
Schweiz
Österrike
Belgien
Italien
Spanien
Nederländerna
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Grafisk biid av den internationella trafikutvecklingen inom
[1112st medlemsföretag'

S-kombi i Sverige bildades under 1985 och hade under 1986 ännu ingen
UIRR-trafik 2.700 enheter i Norgetrafik 1986 räknas inte som UIRR»
trafik eftersom Norge saknar medlemsbolag i UIRR.

VTI MEDDELANDE 591

35
I tabell 1 återges statistik för all trailer- och växelflakstrafik. Den höga
siffran för nationell växelflakstrafik domineras helt av Kombiverkehr;
232.930 resp. 234.510 för åren 1985 och 1986.
Växelflaket är den senast införda och mest flexibla transportenheten. När
inom kort en europeisk växelflaksstandard fastställts, väntas en ökad
uppbyggnad av växelflakspooler och en snabbt expanderande trafik.

7.

POLITISKA MÅL MÖTER EN KOMMERSIELL VERKLIGHET

Reultaten från bearbetningen av de tidigare omnämnda intervjuerna
kommer att redovisas i en separat rapport. Några av slutsatserna återges
i korthet nedan.
Det starka politiska intresse som visas kombitransporter p.g.a. deras
miljövänlighet och förmåga att frigöra motorvägsutrymme har föga
genomslag i den dagliga kommersiella verkligheten. Kombibolagen
använder sällan dessa argument i sin marknadsföring. Liksom i alla
transportsammanhang är det pris, transporttid och transportfrekvens som
är tyngst vägande faktorer. Därutöver ställs höga krav på tillförlitlighet
och låg skaderisk. Skaderisken förefaller generellt sett vara låg och
framhålls därför som en tillgång för kombitransportsystemen. Det vederlägger fördomen attjärnvägstransporter skulle vara särkilt skadebenägna.
Anledningen är säkert att kombitransporterna på kontinenten i stor och
växande utsträckning framförs i block- och heltåg. I den mån vagnarna
rangeras sker det på moderna bangårdar med rangerbromsar, där
islagshastigheten styrs inom snäva gränser.
Tillförlitligheten mått som förmågan att följa uppgjorda tidtabeller är
mycket viktig för kombitrafiken. Den varierar i praktiken starkt i
Europa. I Tyskland och Frankrike har tågen en mycket god punktlighet.
Där finns heller inga klagomål från kombiföretagen. Tvärtom utnyttjas
där tillförlitligheten som ett viktigt argument i marknadsföringen. Ett
exempel är CNC:s frukt- och grönsakstransporter mellan Marseille och
marknaderna i Parisregionen. Ett annat är samma företags Tango
Express, som med hastigheter upp till 160 km/h i timmen förbinder
Marseille med Lille och därmed är världens i dagsläget snabbaste godståg
i reguljär trafik.
Företagen är genomgående väl medvetna om behovet av professionella
ledningsfunktioner och långsiktig stabilitet. Det gäller att bygga upp det
förtroende hos kunderna som erfordras för att dessa skall våga planera
in kombitransporter i de investeringstunga och komlexa logistiska
transportupplägg som nu växer fram som konsekvens av 86-92. I vilken
utsträckning de lever upp till sina ambitioner kan inte utläsas av min
studie, eftersom den inte innefattat att ställa frågor till kunderna.
Det stora hotet mot kombitransporterna anses allmänt vara, att EG-92
kommer att leda till en skärpt konkurrens på åkerisidan och därmed en
stark prispress på landsvägstransporter. Den tyska inrikesmarknaden har

varit skyddad. Efter EG-92 kommer den att pressas från två håll. I

Holland har i anknytning till de mycket stora varuflöden som går över

Rotterdam byggts upp en rik logistisk kompetens, som står redo att
exploatera ett fritt Europa. I Grekland, som genom sin omfattande
rederiverksamhet också har det know-how som behövs för attkonkurrera
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framgångsrikt, förbereder åkeriintressen starkt expanderande engagemang
i Centraleuropa. De underlättas av att Jugoslavien med världsbankslån i
snabb takt bygger ut sitt motorvägsnät och därför inom några år kommer
att kunna erbjuda en sammanhängande motorvägsförbindelse mellan
Grekland och Tyskland. Liksom i Österrike motiveras motorvägsinvesteringarna främst av en önskan att underlätta för turismen, som har en
mycket stor nationalekonomisk betydelse för båda länderna. En faktisk
konsekvens blir emellertid att ännu en barriär mot expanderande
landsvägstrafik i Europa kommer att falla, och att det gynnar både den

bilbaserade person- och godstrafiken.

8.
MOGNANDE
BEHOV

BRANSCH

MED AVGRÅNSAT TEKNIKUTVECKLINGS-

Det kan synas som om kombinerade transporter i den tillämpning som
avses i den här uppsatsen är ett nytt teknikområde. Här är emellertid en
varning på plats. Kombinerade transporter är på väg att bli en mogen
bransch och har en ganska väldefinierad struktur och teknikanvändning.
Med några undantag, som jag strax återkommer till, konvergerar

systemen i Europa, USA och annorstädes mot samma terminalteknik, som

i stor utsträckning blir styrande för systemutformningenen i övrigt. Jag
förutsätter att denna är så välkänd för Modern Järnvägs läsare att den
inte behöver beskrivas här. I Tyskland har genomförts ett mycket stort
och brett upplagt försök att utveckla radikalt nya system. Som forskning
är det väl dokumenterat, men eftersom inget av de studerade systemen
befanns ha erforderlig ekonomisk potential har det inte skrivits så
mycket härom i fackpressen. I ett kommande nummer av Modern Järnväg
skall jag ge en separat redovisning av detta försök.
Det mogna kombisystemet är ett sammanhängande men samtidigt tungt
och storskaligt system. Det konvergerar mot ett relativt litet antal

terminaler med hög omsättning. Att visa. varför det måste bli så skulle

kräva sin egen artikel. Klart är att de europeiska järnvägarna med
utnyttjande av denna mogna teknik måste skapa ett högklassigt och
kapacitetsstarkt, grovmaskigt nät av terminaler sammanknutna med heltåg

i stenhårt tidssatta tidtabeller. Förmågan att skapa en sådan ryggrad med
hög servicegrad och låga priser blir avgörande för den europeiska
kombitrafikens framtid i stort.

Parallellt med framväxten av ett sådant stomnät kommer bilden av de
marknadsnischer som utvecklas vid sidan av stomnätet att bli klarare.

Några system
I

av intresse är:

Den rullande landsvägen har behandlats tidigare. Dess bas kommer
även fortsättningsvis att vara direkta fysiska hinder, som ger
järnvägen en konkurrensfördel, i praktiken 1 första hand tunnlar
under vatten eller genom berg. Om en landsväg och en motorväg

löper parallellt är det svårare att motivera att ställa hela landsvägs-

ekipaget på järnvägsvagnen, om inte höga miljöavgifter införs för
landsvägsekipaget, järnvägstransporten subventioneras eller det fria
valet inskränks genom reglering.
I

Det amerikanska Roadrailersystemet, som i sin senaste generation
innebär att trailern temporärtiförses med en järnvägsaxeloch
därefter hängs på framförvarande trailer i stället för att lyftas

VTI MEDDELANDE 591

37
ombord på en speciell järnvägsvagn har två intressanta egenskaper:

Taran på järnvägsbenet hålls låg och de fasta kostnaderna för en

terminalanläggning reduceras drastiskt. Därmed skapas förutsättningarna att inrätta ett kompletterande, finmaskigt lågkapacitetsnät i
glesbefolkade områden där underlag för annat än någon enstaka
terminal i stomnätet saknas. En intressant tillämpning vore exempelvis
en tvärförbindeise mellan Finland, Sverige och Norge i höjd med

Sundsvall. Systemet utvärderas f. n. på några håll i Europa. Jag

ansökte själv för några år sedan om medel för att göra en analys
härav men fick vid den tidpunkten beskedet att det inte är intressant
ur svenskt perspektiv. Kanske är bedömningen i dag en annan.

I

Det svenska C-samsystemet, där ett litet växelflak ställs på tvären på

järnvägsvagnen och på längden på lastbilen, är intressant av ungefär

samma skäl. Terminalerna kan göras mycket enkla, eftersom lastbilen
själv klarar av den horisontella överföringen till och från järnvägsvagnen. Systemets småskaliga karaktär understryks av att enheten
med sina ca 20 m3 är betydligt mindre än de enheter som används i
stomnäten. I England tillåter lastprofilen inte trailertransport på
järnväg. Terminalerna i stomnätet är enbart utrustade för topplyft
och kan i dagsläget inte hantera växelflak. I detta land finns därför
ett stort intresse för småskaliga system, som bygger påhorisontell
omlastning av växelflak.
Självklart kommer det att ske en succesiv teknisk förnyelse, men min
bedömning är att de största utvecklingsinsatserna under de närmaste
åren kommer att avse de datoriserade informationssystem som alltmer
blir en förutsättning för kombitransporter i fysisk mening.

9.
HIERARKISK PRODUKTIONSORGANISATION
RAD MARKNADSORGANISATION

OCH DECENTRALISE-

Järnvägsdrift är och förblir en storskalig verksamhet. Transportefterfrågan, däremot, går alltmer mot många små sändningar som upprepas med
täta intervall. För att möta den bilden måste kombisystemen ges en
hierarkisk produktionsstruktur. Det innebär att järnvägarna måste vänja
sig vid att det är andra transportföretag och inte varuägarna som utgör

deras kunder. I många fall kommer det att finnas utrymme för tre nivåer

innan man når siutkunden. Tar man hänsyn till att professionella företag
alltmer anlitas för förpackningsarbetet - exempelvis inom läkemedelsbran-

schen - kan man t.o.m. tala om fyra nivåer. I en sådan struktur måste

marknadsföringen decentraliseras. Därför finns utrymme för många
specialiserade kombibolag, som alla replierar på samma stomnät överst i
hierarkin. Naturligtvis kan vem som helst äga ett sådant bolag. Järnvägsförvaltningarna har därför frihet att likt skomakaren välja att bli vid sin
läst och enbart sälja järnvägstransporter. Men de kan också öka sitt
vertikala engagemang genom att med eller utan partners knoppa av allt
fler specialiserade kombibolag. Det är en både trolig och önskvärd
utveckling, som vi bara sett början av.
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10.

KOMMENTERAD LITTERATURFÖRTECKNING

ALBERTSSON,

Stefan

Projektarbete

M3,

et.al.

(1988):

Nya

överföringstekniker

inom

kombitransporter (New transfer technologies in combined transport).

Chalmers

transportteknik, Göteborg.

Tekniska

Högskola,

Institutionen

för

Grov översikt av etablerade ochnågra nya överföringstekniker.
BAUMGARTNER, J.P. (1986): The european agreement on international
railway trunk routes. Rail International, January 1986.
Oversiktsartikel, som sammanfattar ECE (1985). Se vidare denna.
BFMT (1983): "Bopparder Kreis": Zukünftige Forschungs- und Entwicklungslinien im kombinierten Verkehr - Band 1. Studiengesellschaft für
den kombinierten Verkehr, Frankfurt am Main.
Innnehåller förslag till forskningsprogram för kombinerad trafik. Efter
en inledande översikt behandlas var för sig följande områden:
"Marknad och logistik"; "Mängdstruktur, Efterfrågefördelning och
trafikströmmar"; "Terminal"; "Forsling"; "Produktion i DB:s nät";
"Informations- och styrsystem". Som bilaga finns referat av ett antal
pågående eller slutförda forskningsprojekt.

BINNENBRUCK,

Horst-Hermann

(1986):

Der

Informationsfluss

von

Transportketten des kombinierten Verkehrs. Kombinierter Verkehr.
Symposium 19. und 20. Februar 1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs- und Forschungsanstalt
Arsenal, Wien.
28 sidor lång, tyskt grundlig översikt över datalagrings- och databehandlingsbehoven inom kombitrafiken.
BRUUN, Palle et.al. (1987): Future Goods Transport System - Continental
Europe. Scandinavian _Link's Technology Project. Scandinavian Link,
Copenhagen. (In Swedish; separate summary in English exists.)
Redovisar en trafikmodell och en efterfrågeprognos för åren 1995 och
2000. Modellen bygger på att all kombitrafik från Norden passerar ut
via Scanlink. Rapporten innehåller även korta teknikavsnitt.
BUNDESBAHN; TRANSFRACHT (----.): Grosscontainer mit
Werbeamt der Deutschen Bundesbahn, Mainz

der

Bahn.

Broschyr med måttuppgifter för olika containertyper och järnvägsvagnar som används av Transfracht.

BUNDESBAHN;

TRANSFRACHT:

KOMBIVERKEHR

Umschlagsbahnhof Frankfurt/Main-Ost.
kombinerten Verkehr, Neu-Isenburg.

Verlag

(1987):
für

Der

neue

Publikationen im

Innehåller artiklar i anslutning till tillkomsten av en ny rangerban-

gård.

BUNDESMINISTER
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Probleme, Alternative, Chancen. Kirschbaum Verlag, Bonn.
Bok, framtagen som resultat av ett stort projekt med deltagande av
flera tyska företag och universtitet. Efter inledningsavsnittet följer
en omfattande systemanalytisk del med genomgång av terminalproblematiken och beskrivning av en rad omlastnings- och terminalkoncept.
Därefter följer en konceptionell del med tyngdpunkten lagd på
logistiska frågeställningar. I avsnittet slutsatser finns en utförlig
presentation av en omfattande enkätundersökning om inställningen till
och acceptansen av att erbjuda logistiska tillsatsservicefunktioner till
kombitrafiken i företagsekonomiska verksamhetsformer.
BURKHARDT, Martin; ZIMMERMANN, Andrea: Strategieprogramm kombinerter Verkehr - Arbeitspaket 220/230: Nachfrage/Angebotsanalyse".
Marketing Forschung Bericht Nr 2/87, Kombiverkehr, Frankfurt am Main.
Innehåller tre uppsättningar data för år 1986; fördelning av den
inländska kombi- och landsvägstrafiken på varugrupper och trafikområden samt fördelning av av den utländska kombi- och landsvägstrafiken på 5 tyska regioner och 16 ländergrupper.
BANG, Karl-Lennart & Källström, Lars (1987): Miljökonsekvenser av
nordisk väg- och järnvägstrafik (Environmental impacts from road and
railway traffic). Rapport 1987:2, Transportforskningskommissionen,
Stockholm.
State-of-the-art rapport om luftföroreningar och buller från väg-och
järnvägstrafik, utförd för Scanlink's räkning.
CNC (1987): Une autre façon
conteneurs, Paris.

de transporter. Compagnie nouvelle de

Detaljerade skisser och karaktäristika för de containertyper CNC

tillhandahåller.

DE HAAN, Jan (1987): Intercontainer 1987. ÖBB Journal - Die Fach-

zeitschrift der Osterreichischen Bundesbahnen, Nr 2 (März/April), Wien
Översiktsartikel, till en del med österrikiskt perspektiv.

DEMKER, Göran & Weidenlöv, Dan (1988): Kombitransporter ur Göteborgs
synvinkel (Combined transport from a Gothenburg perspective). Seminariearbete 88:6, Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för transportteknik, Göteborg.
Koncentrerar sig på sammanställning och kritisk granskning
existerande svensk statistik, som uppvisar stora brister.

av

ECE (1985): European Agreement on Main International Railway Lines.
United Nations Economic Commission for Europe. ECE/TRANS/63.
Innehåller avtalstext med ingående linjer förtecknade i bilaga 1 och

teknisk standard för dessa i bilaga 2.

ECE (1986): Report of the Working Party on Rail Transport on its
fortieth session. UN Economic and Social Council, Economic Council for
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Europe, Inland Transport Committee, Working Party on Rail Transport.

TRANS/SC2/164.

^ Mötesprotokoll. Behandlar kortfattat effekten av ökningar av tillåten
lastbilvikt på järnvägens materiel i kombitrafik samt förseningar i
internationell kombitrafik. I bilaga redovisas förslag till rangerbangär-

dar ingående i europanätet.

FALK, Friedrich (1987): Wechselaufbauten, konstruktive Ausführungen,
speziell in Leichtbauweise. Kombinierter Verkehr - Die Zukunft der
Ladeeinheiten. Tagung ll. und 12. .Juni 1987. Österreichisches Produktivitets- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien.
Detaljuppgifter om österikiska normer för växelflak (ÖNORM V5700,01, -02, -03 och -06) jämte vikts- och dimensionsuppgifter för
växelflak i aluminium.
FERMBACH, Thomas (1987): Intercontainer-pool - das internationale
Haus-Haus-Angebot per Bahn im Grosscontainer. ÖBB Journal - Die
Fachzeitschrift der Österreichischen Bundesbahnen, Nr 2 (März/April),
Wien
Översiktsartikel.
FRAUNHOFER, Heinz (1987): GüterWagen für den kombinierten Verkehr.
OBB Journal - Die Fachzeitschrift der Österreichischen Bundesbahnen, Nr
3 (Mai/Juni), Wien
Översiktsartikel med måttsatta ritningar på godsvaganar.

FRITTHUM, Werner

(1986): Abschätzungsmöglichkeiten der künftigen

Entwicklung des kombinierten Verkehr. Kombinierter Verkehr. Symposium
19. und 20. Februar 1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche

Gesellschaft und Bundesversuchs-und Forschungsanstalt Arsenal, Wien.
Mycket allmänt hållen diskussion om geografiskt och varugruppsmässigt förankrad tillväxtpotential för kombitrafiken.

FROHNER, Karl (1987): Anforderungen der verladener Wirtschaft an den

kombinierten Verkehr. Kombinierter Verkehr - Die Zukunft der Ladeeinheiten. Tagung ll. und 12. Juni 1987. Österreichisches Produktivitetsund Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien.

Innehåller en relativt utförlig kravspecifikation med angivande av
förekommande masskrafter för väg, järnväg och sjö,
GAIDZIK, Marian; KRUSE, Bernd; BAUR, Lutz (1987): ICE-G für schnellen Güterverkehr. ETR 36, H. 3 - März, pp. 147-149, 152-153.
Behandlar resultaten av en utredning, som syftar till att etablera ett
snabbtågsnät för postförsändelser mellan de större flygplatserna 1
Västtyskland.
'

GYLVAR, Klaus

et.al.

(1987):

Industry Costs - A Dynamic Logistic

Analysis. Scandinavian Link, Copenhagen. (In Swedish; separate summary

in English exists).
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Redovisar resultaten av en intervjuundersökning med representanter
för 24 större nordiska företag. Dessa har ombetts kvantifiera hur
Scanlink kan förväntas komma att påverka ett antal nyckeltal som
beskriver respektive företags marknad, produktion och materialflöde.
Intervjuundersökningen har utförts av ILAB.
HALBMAYER, K. (1987): Combined transport: The need for environmentfriendly transport through the Alps. Rail International, October 1987.

HALBMAYER, Karl (1986): Osterreichs Initiative zu einer neuen Verkehrspolitik. Kombinierter Verkehr. Symposium 19. und 20. Februar 1986.
Österreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, Wien.
Historisk översikt av österrikisk transportpolitik jämte avsnitt om
kombitrafikens betydelse för Österrike och österrikisk transittrafikpolitik inom ramen för CEMT.
HERMANN, Robert (1987): Grundsätzliche Aspekte kombinierter Verkehre.
OBB Journal - Die Fachzeitschrift der Osterreichischen Bundesbahnen, Nr

2 (März/April), Wien

Översiktsartikel med internationell utblick.
HOFER, Stefan (1986): Die Zielsetzungen der österreichischen Gesellschaft für den kombinerten Verkehr - ÖKOMBI. Kombinierter Verkehr.
Symposium 19. und 20. Februar 1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs- und Forschungsanstalt
Arsenal, Wien.
Allmänt, politiskt betonat föredrag.

HUBER, Harald (1987): Transitkorridore - eine Umweltinitiative. ÖBB

Journal - Die Fachzeitschrift der Osterreichischen Bundesbahnen, Nr 2

(März/April), Wien

Översiktartikel om Rollende Landstrasse.
INTERCONTAINER (1987): Intercontainer 1986. Intercontainer, Basle.
Årsredovisning med transportstatistik.

INTERCONTAINER

(1987/2):

Intercontainer, Basle.

Rapport

de

Gestion

-

Exercise

1986.

Något utförligare årsredovisning i original på franska.
INTERCONTAINER (1987/3):
Intercontainer, Basle.

Intercontainer

information

nr 37

(May),

Innehåller översiktartiklar om trafikutvecklingen 1986, större och
längre containers och växelflak på väg, intervju med nye VD, detaljer
om vagnsparken, ÖBB som IC:s representant i Österrike samt data-
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stödet till IC:s containerpool.
JENSEN, Arne (1987): Kombinerade transporter i Sverige - system,
ekonomi och strategier (Combined transport in Sweden - systems, ecnomy
and strategies). Rapport 1987:9, Trans'portforskningsberedningen, Stockholm.
Jensens doktorsavhandling med detaljerad genomräkning av ett
nationellt kombisystem med den lirüebaserade inrikestrafiken med
.lastbil som bas.
KNOLL, Peter (1987): Tunnelaufweitungen für den Huckepackverkehr.
ÖBB Journal - Die Fachzeitschrift der Osterreichischen Bundesbahnen, Nr
3 (Mai/Juni), Wien
Byggteknisk artikel.

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

(1987):

8st

kombitrafik

-

Ett

konkurrenskraftigt och miljövänligt tranSportalternativ på 1990-talet. Ds
K 1987:3, Allmänna Förlaget, Stockholm.
Kortfattad genomgång av den historiska utvecklingen i Sverige med
behandlingen i propositioner och trafikutskott jämte något om Skombis utveckling och bedömningar av framtida volymunderlag.
KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET (1987): Sverige och EG - Samordning eller inte av Sveriges och EG:s trafikpolitik. Ds K 19878zl, Allmänna
Förlaget, Stockholm
Inleds med en redogörelse för transportutvecklingne inom EG.
Därefter beksrivs nuläget beträffande harmoniserings- och liberaliseringsfrågor inom EG med bl a en tabell över mått- och viktsbestämmelser för landsvägstrafiken i olika europeiska länder jämte arbetstids/körtidsregler. En genomgång görs av de fyra trafikslagen var för
sig. I ett avSnitt ominfrastruktur finns kartor över vägar, järnvägar
och inre vattenvägar av EG-intresse.
v
Efter en bedömning av enskilda detaljer i Est framtida trafikpolitik
följer en presentation av de två scenarier - Den svenska modellen och
EG-modellen, som ligger till grund för analysen av Sveriges relationer
till EG inom transportområdet i framtiden.
KRIECHL, Alfred (1987): Entwickiung der Schienenfahrzeuge im kombinerten Verkehr. Kombinierter Verkehr - Die Zukunft der Ladeeinheiten.
Tagung 11. und 12. Juni 1987. Österreichisches Produktivitets- und
Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien. *

Teknisk beskrivning av låggolvvagnarna L86 och BR86, "Tachenwagen"
T1, T3 och TZ, Känguruh-Wagen, Wippenwagen samt kort om contai-

nervagnar.

KUHLA, Eckhard (1987): Die intelligente Güterbahn im Systemverbund

Schiene/Strasse. ETR 36, H. 3 - März, pp. 155-158.

Innehåller en övergripande behandling av utvecklingen (av godstransporterna i Tyskland på Väg och järnväg samt en diskussion i
systemperspektiv av samverkansmöjligheter i framtiden.
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KUNZER, Leo et al. (1983): Container und Wechsekbehälter als logistische Mittel integrierter Produktions- und Distributionssysteme. Rationeller Transport 28. Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr,
Frankfurt am Main.
Innehåller fyra uppsatser, varav en presenterar en checklista över de
kostnadsförändringar, som kan inträffa i ett logistiskt system vid
införande av container eller växelflak.

LAMPEL, Helmut (1986): Die OBB als Partner des kombinierten Verkehrs.
Kombinierter Verkehr. Symposium 19. und 20. Februar 1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und BundesversuchsForschungsanstalt Arsenal, Wien.
Jordbunden redogörelse för kombitrafikens utveckling i Österrike och
dess omgivning avslutad med en uppsättning mål för OBB.
LAMPEL, Helmut (1987): Der kombinierter Verkehr aus Sicht der OBB.
ÖBB Journal - Die Fachzeitschrift der Österreichischen Bundesbahnen, Nr

2 (März/April), Wien
Oversiktsartikel

LAMPEL,

Helmut

(1987):

Rahmenbedingungen

der

Entwicklung

des

kombinierten Verkehrs. Kombinierter Verkehr - Die Zukunft der Ladeein-

heiten. Tagung 11. und 12. Juni 1987. Osterreichisches Produktivitetsund Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien.

Redogörelse för aktuell österrikisk politik vis å viskombitrafik jämte
statistik över åren 1983-86 i antal och tonnage.
LINDNER, Hans-Rainer (1987): Entwicklung im internationalen Schienengüterverkehr. ETR 36, H. 3 - März, pp.125-127. 130-133.
Behandlar i första hand TEEM-nätet och de 1984 införda TEF-tågen.
Figurer med ex på TEEM-relationer och rangerbangårdar i Tysklands
närhet.

MARCINOWSKI, Bernhard (1984): Der kombinierte Ladungsverkehr in der

Bundesrepublik Deutschland. Gesellschaft für Regionalforschung und
angewandte Geographie (GERAG)e.V., Nürnberg.
Innehåller en ganska omfattande och med referenser väl belagd
historik över enhetslasttrafikens utveckling. Övergår därefter till att
detaljerat beskriva dagssituationen i Tyskland med bl a en utförlig
redogörelse för Kombiverkehrs och Transfrachts organisatoriska
uppläggning av sin verksamhet. I det mest omfattande kapitlet
redogörs för simuleringsförsök i syfte att identifiera ett optimalt
trafikeringsnät i Tyskland samt jämföra detta med det verkliga

"grünes,

rotes und

schwarzes

Netz", som finns

i dag.

En kort

beskrivning av tekniken ingår också. Boken avslutas med en ganska

intressant diskussion om hur långt kombitekniken nått i en stegvis
utveckling enligt den allmänna teorin för innovationscykler.
MERTEL,

Rainer;

VTI MEDDELANDE 591

SEIDELMANN,

Cristoph
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Europa. Rationeller transport. Studiengesellschaft für den kombinierten
Verkehr, Frankfurt am Main. m
\
Innehåller en synnerligen detaljerad genomgång av förekommande
växelflaktyper i Europa och jämförelser med ISO-container och
Binnencontainer. En utförlig genomgång av höjdbegränsningar i olika
europeiska länder görs. Längder hos fordonskombinationer presenteras
inkl diskussion om förskjutbar kingpin. Därefter följer ett detaljerat
förslag till europeisk standard för växelflak med ett stort- antal
ingående längdvarianter. Bland bilagorna återfinns presentation av

UIRst medlemsorganisationer, transportstatistik från UIRR, förteck-

ning över terminaler för växelflakshantering i skilda länder i Europa
samt förteckning över existerande nationella standarder.

ÖBB (1987): Handbuch - Stückguttransporte. Österreische Bundesbahnen,
Bundesbahndirektion Linz.
Kundhandbok för styckegodstransporter i Österrike.
OBENDORFER, Otto (1986): Voraussetzungen zur Durchführung des
kombinerten Verkehrs aus der Sicht der Transportwirtschaft. Kombinierter Verkehr. Symposium 19. und 20. Februar 1986. Österreichische
Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs-v und Forschungsanstalt Arsenal, Wien.

Allmänpolitiskt hållen framställning.
OKOMBI (1985): Huckepackratgeber. Osterreichische Gesellschaft für den
kombinerten Verkehr, Wien.
Mycket detaljerad kundhandbok i lösbladsutförande för österrikiska
kombitransporter. Påminner i uppläggning om SJ:s frakthandbok.
Någon motsvarighet existerar ej för övriga länder.

ÖKOMBI

(1987): Geschäftsbericht zum 31. 12.

1986. Osterreichische

Gesellschaft für den kombinierten Verkehr, Wien.

Årsredovisning med utförlig beskrivning av affärshändelser under 1 986

och planer för år 1987. Innehåller också en relativt detaljerad

transportstatistik.
PLESTER, Rollov (1986): Introductory speech at: Kombinierter Verkehr.
Symposium 19. und 20. Februar 1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs- und Forschungsanstalt
Arsenal, Wien.
Innehåller en redogörelse för'Est politik vis ä vis kombitransporter.

RIS, P. et. al. (1987): UIRR Report 1987 - English edition. Novatrans,
Paris.

'

Översiktsartiklar med viktigare utvecklingstendenser hos medlemsorganisationerna och transportstatistik.

ROUNDTABLE of European Industrialists (1984): Missing Links. Roundtable Secretariat Paris Office.
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Svensk sammanfattning av den ursprungliga Scanlink-rapporten.
RUMPOLD, Helmut (1987): Die Planung der Terminals für den kombinierten Verkehr. OBB Journal - Die Fachzeitschrift der Osterreichischen
Bundesbahnen, Nr 3 (Mai/Juni), Wien
Tekniskt inriktad översiktsartikel med storleksklassificering och
utrymmesbehov för terminaler.
SALIGER, Wilhelm et. al. (1987): Technische Perspektiven des kombinierten Verkehrs aus heutiger Sicht. ÖBB Journal - Die Fachzeitschrift der

Österreichischen Bundesbahnen, Nr 3 (Mai/Juni), Wien

Översikt av hanteringsutrustningar på terminaler och tillgängliga
lastbärare.
SCHACHINGER, Max (1987): Die Weiterentwicklung der Ladeeinheiten aus
der Sicht des Kombipartners Strasse. Kombinierter Verkehr - Die Zukunft
der Ladeeinheiten. Tagung 11. und 12. Juni 1987. Österreichisches
Produktivitets- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien.
Mycket intressant uppsats med detaljerad diskussion av tekniska
utvecklingstendenser med ett förslag till ny standard baserad på en
ny minsta lastenhet.

SEIDELMANN,

Christoph

(1986):

Kosten

im

kombinierten

Verkehr

Schiene/Strasse. Kombinierter Verkehr. Symposium 19. und 20. Februar
1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, Wien.
Beskriver var för sig kostnadsbilden för avlastaren, vägtransportören,
kombiföretaget, järnvägen, staten ur fiskal synpunkt och samhället i
stort.
SEIDELMANN, Christoph; MULLER, Wolfgang (1986): Kombinierte Verkehr
in der Fläche - Angebotsverbesserung für den kombinierten Verkehr
ausserhalb der Wirtschaftszentren durch das ULS-Produktionsverfahren.
Dokumentation und Bewertung. Studiengesellschaft für den kombinierten
Verkehr e.V., Frankfurt am Main.
En utförlig dokumentation och utvärdering av det storskaliga försök,
som genomfördes mellan åren
1979 och 1984 med den sk. ULStekniken. Ett fullskaleprov genomfördes under perioden 13/2. - 2/6
41984 med 3 ULS-fordon, ett antal jvgsvagnar med automatiskt höjoch sänkbara containerförreglingstappar samt en anläggning för

omlastning av container och växelflak mellan tåg med användning av
ULS-fordon i Gemünden nära Nürnberg. Provet blev 'föga fram, gangsrikt i så mätto att kostnaderna blev högre och omlastningskapaciteten lägre än beräknat, samtidigt. 80m tvivel inställde sig om att
det finns ett marknadsutrymme för denna typ av tekniklösning som
komplement till den gängse kombitekniken. DB föklarade sig helt

sakna intresse för att fortsättningsvis delta i utvecklingsarbetet.

SEIDELMANN, Cristoph et al. (1987): Geschäftsbericht 1986. Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr, Frankfurt am Main.
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Innehåller bl. a. utförlig enhetsl'aststatiStik förTyskland åren 1985

och 1986. Ett kortare referat om analys av lastning av icke kranbara

trailer iframåtriktningen med hjälp av självgående stödbockar. En

sådan får kosta högst DM *25.000 om det skall vara ekonomiskt
intressant. Belyser vidare problemet att västtyska trailerekipage i
allmänhet är för höga för att kunna trafikera sydvästra Europa.
Åtgärder som att tappa luften ur luftfjädringen för att vinna höjd
diskuteras.
'

SIEGMANN, Jürgen (1987): Angebotsgestaltung im Kombinierten Verkehr
mit Hilfe der Systemsimulation. ETR 36, H. 3 - März, pp. 159-161, 164165.

Behandlar resultaten av en simulering-sstudie av det västtyska
kombitransportsystemet. Visar bland annat att det är lönsamt att köra

korta direkttåg i kombitrafiken.

SJ GODS (1986): 'Terminaler med lyft- och forslingsresurser. SJ Huvudkontor, Godstransportavdelningen, Stockholm.
'
Innehåller ett datablad för vardera av 47 SJ-terminaler.
SJÖSTEDT,

Lars

(1987):

Das

Miniconatainersystem

für kombinierten

Verkehr. Presented at: Kombinierter Verkehr - Die Zukunft der Ladeein-

heiten. Tagung 11. und 12. Juni 1987. Österreichisches Produktivitets-

und Wirtschaftlichkeits-Zentrum.

*

'

Kort beskrivning av Lagabs Minisystem.
STEININGER, Peter (1986): Die Planungsschritte zur Implementierung des
kombinerten Verkehr. Kombinierter Verkehr. Symposium 19. und 20.
Februar 1986. Österreichische Verkehrswissenschafliche 'Gesellschaft und
Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal, Wien.
Redogörelse för det österrikiska transitkorridorsprogrammet.

STIELER, Gerhard (1987): Die moderne Güterbahn - Beiträge und Ideen
zur Innovation. ETR 36, H. 3 - März, pp. 135-140, 143-145.
Behandlar olika typer av tyska godsvagnar, inklusive några nyare
experimentella konstruktioner för kombitrafiken.

STUDIENGESELLSCHAFT

FUR

DEN

KOMBINIETEN

VERKEHR

(1984):

Swap bodies. Study of the design, the construction and the handling of

swap bodies in Europe with a view to ensuring the compability of
different systems. Frankfurt am Main.

En tidigare version av MERTEL (1986). Redigering och detaleata
skiljer något. Dessutom innehåller denna ett kortare avnitt om UIRR
inklusive transportstatistik.

SWOBODA, Waldemar (1.987): Erweiterter Regellichtraum für die rollende

Landstrasse. OBB Journal - Die Fachzeitschrift der Osterreichischen
Bundesbahnen, Nr 3 (Mai/Juni), Wien
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Kort artikel med detaljerade måttangivelser.

TRANSFRACHT (1985): Zur Praxis des Containerverkehrs. Transportkette

40, Schriftenreihe der Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr,
Frankfurt am Main.

Handbok för transportörer och transportledare. Inleds med en
detaljerad teknisk beskrivning av 180-. Binnen- och övriga containers.
Därefter följer avsnitt om hantering och om lastning och lossning av
containers. Boken avslutas med två kapitel om användning av containers i nationell resp. internationell trafik.
TSCHIRNER, Peter (1986): Die Qualitätsansprüche der verladenden
Wirtschaft an den kombinierten Verkehr. Kombinierter Verkehr. Symposium 19. und 20. Februar 1986. Osterreichische Verkehrswissenschafliche Gesellschaft und Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal,
Wien.
Behandlar de sedvanliga kraven på låg kostnad, flexibilitet, säkerhet,
möjlighet till integration av lastbärare i produktion etc i anslutning
till kombitransporter.
UHL, Alfred (1987): Huckepackverkehr. ÖBB Journal - Die Fachzeitschrift
der Osterreichischen Bundesbahnen, Nr 2 (März/April), Wien
Översiktsartikel med inriktning mot teknik och drift.
VWZ (1987): Verkehrswirtschaftliche Zahlen. Bundesverband des Deutschen Güterfernverkehrs, Frankfurt am Main.
Tabellverk som innehåller data om godstransportföretag, lastbilar och
släpfordon, godstransporter i Tyskland, gränsöverskridande och
utländska godstransporter, trafikolyckor, skatter och vägbyggnads-

kostnader. '

-

WASSIBAUER, Thomas (1987): Die Weiterentwicklung der Ladeeinheiten
aus der Sicht des Kombipartners Strasse. Kombinierter Verkehr - Die
Zukunft der Ladeeinheiten. Tagung 11. und 12. Juni 1987. Österreich-

isches Produktivitets- und Wirtschaftlichkeits-Zentrum, Wien.
Allmänt hallen betraktelse utan data.

WENGER; MALKOWSKY (1982): Kombi informiert über Huckepackverkehr.
Kombiverkehr, Frankfurt am Main.
Handbok med adresser samt beskrivningar av transportutbud, sändningstyper, tekniska krav och lastningsanvisningar. Avslutas med två
kapitel innehållande viktiga ramvillkor och diverse statistiska uppgifter.
ZIERHUT, Hans (1987): Der bahneigene Kraftwagendienst (KWD) im
Rahmen des kombinierten Verkehrs. ÖBB Journal - Die Fachzeitschrift
der Österreichischen Bundesbahnen, Nr 2 (März/April), Wien
Kort specialartikel.
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Thore Hagman Teknlic

Inst. för transportteknik
Chalmers Tekniska Högskola

JÄRNVÃGENS OCH KOMBITRAFIKENS UTVECKLINGSPOTENTIAL
Organisation av och sgstemlösningar för kombitrafik. med exempel
fran Europa.

Lastbärarenheter i kombinerade transporter; nuläge och
framtida utvecklingstendenser-

Lastbärarenheterna ( växelflak, semitrailers och containers ) har

under de senaste 20 åren ständigt vidareutvecklats. Yttre och inre
dimensioner har förändrats för att nå högre lasteffektivitet i
respektive enheter. Även konstruktionen av lastbärarenheterna har
förbättrats, nga material mm. har införts och underhållet av
enheterna har utvecklats, vilket har lett till att en högre
transportkvalitet har erhållits under denna tidsperiod.
Ett problem med denna vidareutveckling, som ständigt fortskridit, har

dock varit att denna till största del har skett utan att en övergripande
internationell standard framtagits, till följd av detstora antalet
inblandade aktörer. Detta har medfört att ett stort antal olika

varianter av lastbärenheter har kommit fram på marknaden; 'Någon

klart dominerande lastbärarenhet har därigenom inte vuxit fram.
En ökad satsning på kombitraf ik kräver, enligt min bedömning, att de
lastbärarenheter som ingår i sgstemet likformas efter en
internationellt anpassad standard, täckande såväl semitrailers,

växelflak som containers. Detta tillsammans med en
omlastningsteknik, där de i standarden ingående olika enheterna kan
omlastas, kan vara en av de avgörande faktorerna för framgången med
framtidens kombitraf ik.
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EFFEKTIVA KOMBITERMINALER

Ole Victor

- Utvärdering av teknik för omlastning järnväg - landsväg

W

Forskningsprojektet
TFK

driver

ett

projekt

för

utvärdering av drift hanteringsteknik
vid
kombiterminaler.
Projektet
finansieras av TFB och SJ.
Som en del i projektet
ingår
framtagandet
av
en
datormodell för simulering
aV'
driften
vid
kombi-

terminaler.
Programmet
är
för närvarande (1988-11-14)
i
ett
relativt
tidigt
utvecklingsstadie
:nen
arbetet
väntas
i
januari
1989
ha
kommit
betydligt

Det program
utveckling

som är under
arbetar
med

händelsestyrd processorienterad
simuleringu
Vid
programmeringen
används
programspråket
Simula.
Körningarna
görs
tills
vidare på stordator.
De olika hanteringsutrustningar som. finns inom
terminalen, landsvägsfordon

som
hämtar
eller
lämnar
lastbärare
samt
järnvägsvagnarnas rörelser simule-

längre.

ras. På så sätt kan olika
driftsprofiler jämföras.

Indata

Utdata

Indata

till

terminalens

programmet

är

infrastruktur,

de olika hanteringsutrustningarnas egenskaper, tågens

och

landsvägsfordonens

ankomsttider mm.
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Driften
simuleras
därefter

väntetider

vid
terminalen
och
utvärderas
i.
termer
av
för

landsvägs-

fordon
och
hanteringsutrustningar,
resursförbrukning, tillgänglighet mm.
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METODUTVECKLING .
MA.- EKONOMI OCH METODIK

Sven Axsäter och Göran Bergendahl
Det finns idag en omfattande litteratur kring
materialadministrativa frågeställningar. I
internationella vetenskapliga tidskrifter presenteras löpande nya metoder om modeller som.

kan användas för att lösa olika praktiska

problem. Denna kunskap har dock ofta svårt att
nå fram till användarna, som istället möter en
populärvetenskaplig litteratur, där material-

administration tonar fram som-en övergripande
och litet luddig "väckelserörelse". Vår målsättning är att främja en mer vetenskaplig

attityd till MA-frâgor. Med detta som utgångs-

punkt identifierar vi vad Vi menar med MAproblem och hur vi med ekonomin i fokus kan

finna lösningar på dessa problem. Vi ger en

omfattande genomgång av modeller för MA-problem.
De modeller vi tagit fram är sådana som är

lämpade för lagerhållning, produktion och

transporter. Deärefter diskuterar vi samordningen

av sådana modeller. Slutligen formulerar vi de

krav på samhällsservice som blir konsekvensen av
en effektiv MA-verksamhet.

LOKALISERINGS- OCH TRANSPORTPLANERING
Mikael Rönnqvist
Civilingenjör
LiTH
Situationer där ett eller flera objekt (t ex fabriker, lager,
maskiner, serviceanläggningar, affärer mm) skall placeras ut,
lokaliseras enligt några kriterier, uppkommer inom en rad olika

områden. Det finns då ett antal olika faktorer man måste ta hänsyn till, innan den slutgiltiga lokaliseringen kan bestämmas.
I huvudsak kan man säga att problemet går ut på att placera ut
vissa anläggningar så att den totala kostnaden minimeras, t ex

byggnadskostnader för anläggningar samt transportkostnader
mellan anläggningar och kunder. Lokaliseringen av dessa anlägg-
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ningar kan alltså ha vissa inskränkningar eller begränsningar.
Dessa kan vara av olika karaktär, t ex geografiska begränsningar,
viss maximal storlek,

begränsat antal anläggningar.

När man skall lösa sitt problem behöver man en modell_som beskriver det verkliga problemet. Modellen måste vara sådan så att
när man löser sitt problem skall man kunna ta hänsyn till
följande typer av beslut
-

bestämma antalet anläggningar

-

bestämma vart anläggningarna skall lokaliseras

_

bestämma hur kunder skall tillgodose sin efterfrågan
från anläggningarna

-

bestämma storleken på varje anläggning.

Föredraget kommer att behandla lokaliseringsområdet översiktligt
samt gå in på olika kostnadsstrukturer som kan uppkomma under
formulering av lokaliseringsmodeller.

Ruttplanering
Maud Brenninger-Göthe
Referat:

Under de senaste åren har forskning inom området tranportplanering
med inriktning mot ruttplanering bedrivits vid TeknikCentrum,
Tekniska högskolan i Linköping. Målsättningen har varit att utveckla
matematiska metoder för att lösa stora ruttplaneringsproblem.

Ruttplaneringsproblem är i allmänhet svåra att lösa. Man använder
därför i regel så kallade approximativa metoder för att lösa stora i
praktiken förekommande problem,

vilket innebär att den erhållna

distributionsplanen ej kan garanteras vara den bästa möjliga.

En kortfattad bakgrund ges i form av en översikt av idag existrande
möjligheter för att lösa ruttplaneringsproblem av olika karaktär.
Efter detta beskrivs de problemtyper vi studerat samt principen för
de lösningsmetoder som utvecklats.
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NÄTVERKSKONSTRUKTION_
Örjan Jonsson
Civilingenjör

LiTH

Många system som innehåller ett godsflöde, ett trafikantflöde
eller ett informationsflöde kan beskrivas med en nätverksmodell.

Föredraget kommer att ge en översikt om hur kvantitativ metodik,
särskilt optimering, kan ge ett bidrag till det beslutsunderlag

som används vid design av topologi och kapacitet för ett nätverk.

Långsiktigheten i frågeställningarna kan variera mellan strategiska investeringsbeslut på nationell nivå till operativ trafik-

planering på lokal nivå.
Trafiknätverk, järnvägsnät och datornätverk kommer att
diskuteras och exempel på tillämpningar kommer att ges.
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ÅTRANSPORTPLANERING MED PERSONDATOR

Kaj Holmberg

Högskolelektor

Linköpings Tekniska Högskola
Inom planering av såväl externa som interna transporter
förekommer (ibland ej helt uppenbart) olika underproblem av
optimeringstyp, vilka har en relativt enkel matematisk struktur.
Detta betyder att de är välbehandlade i teorin, samt att de kan
lösas mycket snabbt med existerande metoder. De problemtyper

som här i huvudsak menas är problemen att finna det billigaste

sättet att genomföra godstransporter i såväl tudelade som

allmänna nätverk, att finna maximalt flöde genom ett nätverk,
att finna billigaste väg genom ett nätverk samt att finna det
billigaste sättet att koppla ihop ett antal punkter. Dessa

problemtyper kommer att beskrivas mer i föredraget.

Ett företag som planerar sina tranSporter i detalj (d.v.s. inte
anlitar ett annat företag för hela uppgiften) skulle kunna
spara stora andelar av transportkostnaderna,

om man kunde

utnyttja Optimering på ett praktiskt och effektivt sätt. Ett

användarvänligt programsystem för ovanstående problemtyper
skulle vara ett använbart verktyg för transportplanerare, som

kan lite om Optimering eller är villiga att lära sig. För att
göra systemet tillgängligt för så många som möjligt, kan det
konstrueras på en IBM-kompatibel persondator. Detta möjliggör
dessutom att man kan utnyttja grafik för att beskriva nätverken
och vilka vägar som skall användas. Kompletterat med en informativ manual (inkluderande de teoretiska grunderna för transport-

optimering) blir detta ett paket som kan utvecklas till ett
mångsidigt instrument för planerare (som anser att även de kan
utvecklas). I föredraget beskrives ett sådant befintligt system.

VTI MEDDELANDE 591

54

VÄGUNDERHÅLL - FÖR VÄGHÅLLAREN ELLER TRAFIKANTEN?

VTI MEDDELANDE 591

55

Funsxwübnknhgdkmmnkádmyt
Grev Turegatan 12 A - HA 46 Stockholm
08-791 29 00 (vx) - Telefax 08-11 26 80

Optimalt dåckval för tunga fordon
I rubricerade samnordiska projekt, har undersökts hur
olika däcktyper och hjulbestyckningar på tunga fordon
påverkar vägslitaget. En litteraturinventering och
konsekvensanalys som VTI svarat för har visat att svensk
och internationell kunskap inom området är otillräcklig
som underlag för bestämmelseutformning.
Kompletterande erfarenheter har inhämtats genom
fältmätningar. Dessa prov har genomförs av VTT (Finska
väg-och trafiklaboratoriet) på Virttaa försöksfält i
Finland. En särskild sektion utanför körbanan är
instrumenterad med-töjningsgivare för mätning på
beläggningen, och tryckceller för mätning i obundna
material. Härvid har lufttryckets betydelse för vägpåkänningen vid olika axellaster liksom den inverkan
enkel- respektive tvillingmonterade däck av olika
dimensioner har på vägnedbrytningen uppmätts och
analyserats.
Baserat på erfarenheterna från fältmätningarna genomförs
en konsekvensbedömning med avseende på möjligheterna att
utnyttja resultaten för nya viktbestämmelser. Vidare'
redovisas hur detta påverkar fordonsanvändningen och
transportekonomin.

Mårten Johansson
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Föredrag av Mårten JöhanSson,

TFK på VTfs forskardagar

Optimal! däckval för tunga fordon
- fältmätningar av vägpákännlng
- transportekonoml

1...

Inledning

Inverkan av olika lastbilars axellaster på vägöverbyggnad
har studerats i AASHO-försökên 1958-60 i USA. Kunskapen
från dessa försök används än idag, fastän lastbilar har
utvecklats väsentligt sedan dess. Idag är tvåaxliga och
treaxliga boggier vanligar radialdäcken har till större
delen ersatt diagonaldäcken,

lufttrycket i däck-är högre

än tidigare osv. Singelmonterade däck_har kommit till
större användning och kan användas där tidigare tvillingmontage dominerade.
.

TFK har under senare år bedrivit ett samnordiskt projekt,
"Optimalt däckval för tunga fordon", som slutförs i början
på detta år;
I projketet som fortsättningsvis kallas
Däckval,

undersöks olika däcktypers,

axeltypers påverkan på

däcktryckets och

vägar. Undersökningen omfattar tre

olika singeldäck, två tvillingmonterade däck,

alla med tre

olika däcktryck och tre olika axellaster-(45 kombinationer). I tvillingmontering simulerades också inverkan av
olika däck och ojämn vägyta (spårbildning) med olika
lufttryck i däcken. Tvâ- och treaxliga boggier jämfördes

med en singelaxel.

I Däckval studeras dessutom däckvalets betydelse för

transportekomomin t ex kostnad för ändrad lastförmâga,

annat rullmotstånd,

förändrat vägslitage mm.

Studierna av transportekonomi som utförs ihop med VTI är
ännu inte avslutade. När de är klara skall de tillsammans
med fältstudierna utgöra beslutsunderlag för rekomendationer om optimalt däckval för tunga fordon.

Här avgränsas till beskrivningar av fältmätningar och
resultatet av dessa.
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2.

Mätningar

Fältmätningarna har utförts av VTT vid Virttaa nödland-

ningsplats ca 60 km från Åbo. Landnings-platsen är 3 km

lång. Fältets asfaltbeläggning är 21 m bred och dessutom
finns det 10 m breda vägrenar av jordbetong på båda
sidorna.

Två testfordon har använts vid mätningarna. Fordonen kör

ett stort antal gånger över ett preparerat mätningsställe.

Med hastigheten 50 km/h tar varje körning med en fullt
belastad fordonskombination 5 - 6 minuter. I figur 1 visas
nödlandningsplatsen.
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Figur 1

Mätningsfältet på Virttaa nödlandningsplats

Två olika beläggningstjocklekar 80 mm och 150 mm användes
vid mätningsfältet. I samband med beläggningsarbetet
monterades olika töjningsgivare på beläggningens under-

sida. Dessförinnan hade ett stort antal tryckdosor monterats (figur 3) i bärlagrets undersida, i mitten av för-

stärkningslagren och 100 mm ner i undergrunden.

När fordonets hjul rör sig på vägen böjs beläggningen och
förorsakar töjningar och deformationer enligt figur 2.
Töjningar kan mätas med töjningsgivare.

Töjningar,
formeln

som mäts,

6 = ---

är relativa deformationer (8)

(1)

och anges vanligen i mikrostrain
dels deformation.
För att

enligt

(

S ) som avser miljon"

följa upp beläggningstemperaturen monterades

temperaturgivare på beläggningens yta,

centralt och på

undersidan. På så sätt erhölls temperaturdata på tre
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nivåer av båda beläggningstjccklekarna, vilket försäkrade
tillräcklig nöggrannhet.

BELÅGGNING°°*
...ok

BÃRLAGER

w

_'00-

{

FÖRSTÅRKN I NGSLAGER

UNDERGRUND

-0-0-

DRAG DEFORMATION

"'°°'

TRYCK DEFORMATION
VERTIKAL DEFORMATION

Figur 2

Töjningar på vägen förorsakade av hjullasten

V I RTTAA 1987

_,

Figur 3.
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Virttaa provfält med givare år 1987.

Mätningssignalerna från varje körning med fordons-, tem-

peratur- och sidolägesinformatiønen tillvaratcgs på dis-

kett (figur 4). I figur 5 visas en typisk signal av en
längsgående givare på beläggningens undersida. Av bilden

framgår bil-, givare-och tiddata. Det är fråga om en
fordonsammansättning med sex axlar.

Påverkan av framaxeln

ses till vänster och de andra axlarna följer därefter till

höger.
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Skiss av mätningsanläggningen
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Ett exempel på en typisk signal av en längsgående givare.

När det belastande hjulet närmar sig givaren förorsakar
den först tryck som förvandlas till drag litet före
givaren. Töjningen når sitt högsta värde när hjulet är
ovanför givaren. Efter det att hjulet har passerat givaren

återställs deformationen. Via trycket uppkommer inga

permanenta deformaticner.

I denna undersökning användes

som mätningsresultat töjningens maximivärde.

Töjningarna

på beläggningens undersida varierar med sidoläget vilket
framgår av figur 6.
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Töjningar av.beläggningens undersida förorsakade
av tvillinghjul, som funktion av sidoläget.

2.1. TEMPERATURKORRIGERING

Temperaturen påverkar avsevärt töjningarna på asfaltbeläggningen. För bestämning av beläggningens beräkningstemperatur utfördes beräkningar med Bisar-programmet (Shell)
och som resultat erhölls formeln:

T = 0,05 * T1 + 0,15 * T2 + 0,80 * T3

(2)

där T är beläggningens beräkningstemperatur

T1 är temperatur nära beläggningsytan (5 mm)
T2 är temperatur i mitten av beläggningen
T3 är temperatur på undersidan.

Töjningarna som omvandlats till referenstemperaturen lOoC
beräknades med formeln:

6=kT'6
/0
7_

där

(3)

510 är töjningen omvandlad till tempereturen 10°C
i är töjningen mätt vid temperaturen T
T är temperaturkorrigeringskoefficient.

VTI MEDDELANDE 591

61

8
O
O

o

.O

,0
b
0

KOEFFIClENT

kT

t20

SE
10
15
20
BELAGGNINGENS TEMPERATUR VC)
Figur 7.

Temperaturkorrigeringskoefficient

I figur 8 visas töjningarna förorsakade av ett tvillingmonterat hjul och ett singeldäck.
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Töjningar på beläggningens undersida

2.2. BESTÄMNING AV TILLÅTEN FOBDONSEKVIVALENTFAKTOR

Hållbarheten av vägkonstruktionen anges oftast med hjälp
av den tillåtna fordonsekvivalentfaktorn. I denna under-

sökning används utmattningsekvationer utarbetade av Shell.

Utmattningslinjen för asfaltbeläggningen visas i figur 9.
För Virttaa mätningarna har den valts för beläggningstypen

(AB16) och temperaturen <10°c . Den tillåtna fordonsek-

.vivalentfaktorn Ni motsvarande en viss töjning Ei erhölls
enligt figuren genom att på vertikalaxeln vid töjningen Ei

gå vågrätt till den kritiska linjen och sedan lodrätt till
abskiss-axeln vid Ni.
'

Utmattningslinjen för obundna lager och undergrunden visas

i figur 10.

I denna undersökning mätes vertikal spänning i

obundna lager. Den vertikala deformationen som behövdes
för utmattningskriteriet i ett visst lager erhölls med

hjälp av elasticitetsteorin ur formeln:
.1
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6 - 0;;
EI

där

(4)

'

.

621 är lodrätt töjning vid djupet i

<Fz. är lcdrätt spänning vid djupet i
E. 'r materialmcdulen i det ifrågavarande

För boggier och trippelaxel beräknades fordonsekvivalent-

faktorerna (Ni) till den slutgiltiga fordonsekvivalentfaktorn (N) med en formel baserad på Miners lag:

I
-=2
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undergrunden.
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2.3. BESTÄMMNING AV anmsmmeszxvxmm'r
För.att underlätta jämförandet av de undersökta alternativen utformades en belastningsekvivalent,

som anger

utmattningsinverkan på vägen av varje axel i jämförelse
med en sk. standardaxel. I denna undersökning används som
standardaxel en löpaxel utrustad med traditionella tvillingmonterade däck 12R22,5, axellasten var 100 kN och
däcktrycket 700 kPa enligt tillverkarens rekommendationer.
Belastningsekvivalent för varje undersökt fall bestämdes
enligt följande formel:

där

Ki

IV;

'

är belastningsekvivalent för fall i

Nstd är den tillåtna fordonsekvivalentfaktorn
för standardaxeln
Ni
den tillåtna fordonsekvivalentfaktorn för
fallet i.

Om K. är större än 1 betyder detta att axeln belastar
vägen mer än standardaxeln. Om K. är mindre än 1 belastar

axeln vägen mindre än standardaxêln.

2.4. MÄTFORDON
Två fordon användes för mätningarna, som i det följande
kallas "mätfordon 1" och "mätfordon 2".
Mätfordon l bestod av en treaxlig lastbil, en enaxlig
dolly och en påhängsvagn med två axlar (figur 11). Detta
fordon användes för att undersöka de olika däckens inverkan på vägkonstruktionens utmattning.

däcken monterades på dollyns axel.

De undersökta

Figur 11. Mätfordon 1 och 2.
Mätfordon 2 omfattar en tvåaxlig lastbil och en påhängsvagn med tre axlar. Den första och den sista axeln i

påhängsvagnen kan lyftas upp så att mätningar kan göras
med singel-, boggi- och trippelaxelkonfiguration på samma
fordon.
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3.

Resultat

i

Fem olika däcktyper ingick i undersökningen. Som tvillingdäck undesöktes typerna 12R22,5 och 265/70Rl9,5. Singeldäck var typerna°445/65R22;5, 385/65R22,5 och 350/75R22,5.
.Varje alternativ underSöktes med tre olika axellaster så

att förutom den tillåtna axellasten utfördes mätningar med
lägre och högre last. För varje axellaSt mättes också tre

k olika däcktryck; det som rekommenderades av-fabrikanten
samt 20% högre och 20% lägre tryck. DeSSutOm testades
tvillinghjul med olika tryck i respektive däck. På så sätt
simulerades icke ideala driftsförhållanden.
*
De olika axelkonfigurationerna som mättes var singel-,
boggi- och trippelaxel på påhängsvagnen. Mätningarna

utfördes med singeldäck

(385/65R22,5)

undersöktes med tre olika axellaster.

och varje alternativ
'

Belastningsekvivalenterna har betraktats som funktion av
axellaSter och däcktryck separat för de undersökta två
beläggningarna i figur 12 (AB 80 mm) och i figur 13 (AB
150 mm).
Mätpunkterna förenas med empiriskt fastställda linjer.
Den mellersta, tjocka linjen visar varje däcktyps belastningsekvivalents beroende på axellast och det optimala
däcktrycket. De finare linjerna visar motsvarande förhållande vid under- och övertryck.
.<7;
Bland undersökta däck visar mätningarna vid samma last att
det traditionella däcket 12R22,5 i tvillinghjul belastar
vägen minst vid samma axellast. Däcket som belastar vägen

näst minst vid samma last är det mindre däcket 265/70Rl9,5
i tvillinghjul. Mätningarna visar att ju bredare däcket är
desto mindre belastar det vägen.
.

Mätningarna visar också att där-undersökta singeldäck
ersätter i

fältproven ingående tvillingsdäck blir singel-

däcket relativt sett skadligare på tunna beläggningar än
på tjocka beläggningar. Alla däcktyper är relativt lika
känsliga för förändring av relativa axellaster. T ex en
överbelastning på 20 % förorsakar på alla undersökta typer
en fördubbling av belastningsverkan.
I följande tabeller har belastningsekvivalentens värde '
inte angivits eftersom slutligvbearbetning av resultatet
ännu inte är klar.
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Belastningsekvivalenter som funktion av axel
vid beläggningstjocklek 80 mm.
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Belastningsekvivalenter som funktion av axellast
vid beläggningstjocklek 150 mm.

I figur 14 och 15 visas belastningsekvivalenter som
funktion av däcktrycket vid 84 kN respektive 100 kN.

Ett problem med tvillingmonterade däck är den ojämna.

belastningsfördelningen mellan'de två däcken. En helt jämn

belastningsfördelning existerar i praktiken aldrig. Den

ojämna fördelningen fås beroende på:
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däck med olika slitagegrad,
olika däcksfabrikat,

nya och regummerade däck,
olika utmattningsgrad av stommarna,
olika lufttryck,
olika arbetstemperatur och därmed olika tryck,
ojämn vägbana (bombering, spår),
cambervinklar, axelböjning.

För att i någon mån "reproducera" dessa fel, så har prov

gjorts med olika tryck i de tvillingmonterade däcken (1000
respektive 500 kPa). I figur 16 och 17 visas resultatet

för de olika tvillingmontagen. Belastningspåverkan ökade

HQUFDC uGHU

med en tredjedel jämfört med fall där trycket var detsamma i båda däcken. Ekvivalent påkänning för respektive
dubbelmontage i det icke optimala fallet har i figur 12
och 13 angetts med en extra tunn linje en bit över respektive grupp med tre linjer.
'

Cinm (ih)

Figur 14

Belastningsekvivalenter som funktion av däcktrycket, beläggningens tjocklek 80 mm och

axellasten 84 kN;
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Belastningsekvivalenter som funktion av däcktrycket, beläggningens tjocklek 80 mm och
axellasten 100 kN.
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Figur 15

Figur 16

Belastningsekvivalent sonm funktion av däcktrycket.

(Däck 12R22,5,

tvillingmontering och

beläggningstjocklek 80 mm. Simulering av ojämn
belastning med hjälp av olika däcktnyck 500/1000
kPa.)
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Belastningsekvivalent sonm funktion av däcktrycket. (Däck 265/70R19,5, tvillingmontering
och beläggningstjocklek 80 mm.

Simulering av

ojämn belastning.med hjälp av olika däcktryck
500/1000 kPa.)
För bestämning av axelkonfigurationens ekvivalenta axellast användes nämnda dragbil och påhängsvagn. Påhängsvagnens första och sista axeln lyfts så att samma fordon kan
användas i singel-, boggi-, eller trippelaxelkonfiguration. Tre axellaster användes för varje konfiguration.
Exempel för påkänningar i asfaltsbeläggningen framgår i
figur 18.
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Figur 18. Ekvivalenter beräknat från asfaltbeläggningens
töjningar som funktion av axelkombinationslastens där tjockleken av beläggningen är 80 mm.
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Sammanfattningsvis kan sägas att :
Mycket klara skillnader i vägpåkänning har påvisats
mellan olika däcktyper,

däcktryck och singel-,

tandem-, eller trippelaxel.

Tunna beläggningar är relativt sett känsligare för

påverkan av olika däck. *

'

Olika däcktyper används normalt vid olika axellaster

varför jämförelser av vägpåkänning från de olika

däcken måste göras vid rätt axellast.
Ena gruppen blir t ex jämförelse vid ca 8 ton axellast för de två mindere singelmonterade däcken och
det minsta av dubbelmontaget.

Andra gruppen blir exempelvis ca 10 tons axellast där

båda dubbelmontagen kan jämföras med det största
singelmontaget.

,

Ju bredare däcken är ju mindre blir påkänningen i
. beläggningen vid konstant axellast.
Olika däckdimmensioners påverkan på vägkroppen avtar
med djupet.
För beläggningen gäller att om axellasten för varje
axel är densamma så är påkänningarna störst från
singel-,
pelaxel.

näst störst för tandem- och minst för trip-

För bärlager, förstärkningslager och undergrund
gäller det omvända förhållandet att påverkan per axel
vid samma axellast är minst från singel-,
tandem- och störst för trippelaxel.

större för

Som nämndes i inledningen skall fältmätningarnas slutliga

resultat studeras tillsammans med transportekonomiska
aspekter; Först därefter kan ett beslutsunderlag presenteras för för val av lämpliga däck för olika transportuppgifter. Resultatet av projekt Däckval är att ytterligare
en byggsten har lagts för en höjd kunskapsnivå om samband
mellan däck och vägparametrar.
Vi rekommenderar er att ta

del av slutresultatet som

publiceras inom kort i en TFK rapport.
Tack för er uppmärksamhet.
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Veli-Pekka Kallberg, VTT, Finland

OLIKA PARAMETRARS PÅVERKAN PÅ TRANSPORTSYSTEHETS KOSTNADER
REFERAT

Trafiksystemets driftkostnader består avfordons-, tids-,
och olyckskostnader, väghållarens kostnader och miljöeffekter. När en parameter i trafiksystemet ändras, påverkas
ofta alla nämnda kostnadskomponenter.
Det har beräknats hur vägtrafikens driftkostnader skulle
ändras om nuvarande dubbar i bildäck skulle ersättas med en
ny typ av dub, som sliter beläggningen ungefär hälften av
vad nuvarande dubbar gör, men ändå har ungefär lika bra
väggrepp. Enligt beräkningen skulle bränsle-, däck- och
tidskostnaderna minska. Förändringarna i olyckskostnader

och väghållarens kostnader skulle bero på hur inbesparingarna i beläggningskostnader skulle användas. Om kriteret

för ombeläggning (spårdjup) förblev oförändrat, skulle

inbesparingen i beläggningskostnader bli betydande och

olyckskostnaderna skulle också minska något. Om man för
beläggningsarbeten skulle använda lika mycket pengar som
tidigare, skulle Vägarna vara i bättre skick (mindre spårdjup), men olyckskostnader skulle inte reduceras.
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OLIKA PARAMETRARS PÅVERKAN PÅ TRANSPORTSYSTEMETS
KOSTNADER

Veli-Pekka Kallberg
Specialforskare
.
* 1_
Statens tekniska forSkningscentral
Väg- och trafiklaboratoriet

,
(VTT)

Finland

1;

INLEDNING

Trafiksystemets driftkostnader består av fordons-,
tids-, och olyckskostnader, väghållarens kostnader och
miljöeffekter. När en parameter i trafiksystemet ändras,

påverkas

ofta

alla

nämnda

kostnadskomponenter.

Situationen belyses genom ett exempel.

VTT' s väg- och trafiklaboratorium har. på uppdrag av
Neste Oy och Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfört
en undersökning om hur ibruktagandet av en ny dubbtyp,
som har utvecklats av Neste Ab, påverkar transportsys-

temets kostnader.

gen

bara

hälften

Den nya dubbtypen sliter beläggninav

vad

de

nuvarande

dubbarna gör.

Dess väggrepp på hala vägar skiljer Sig inte avsevärt

från den anarande dubbtypens. I det följande presenteras Inn: det. skulle jpåverka olika. komponenter 'av

vägtrafikens

driftkostnader,

användes av alla personbilar.
2.

FORDONSKOSTNADER

2.1

Bränslekostnader

Bränsleförbrukningen.
stånd,

stånd

som

framför

samt motstånd

påverkas

allt består

i

om den nya

av

fordonets

av luft-

dubbtypen

och

färdmot-

rullmot-

fordonets kraftöverföring.

Vid

hastigheter som allmänt användes på landsvägar kan man
uppskatta, att ungefär 20 % av bränsleförbrukningen

går till att övervinna rullmotståndet. Man kan alltså
beräkna, att en ökning på 10 % i rullmotståndet medför
en ökning av 2 % i bränsleförbrukningen.

I Finland körs med personbilar med dubbdäck ungefär 10
miljarder km per år vilket motsvarar bränsleförbrukning på ca. 800 miljoner liter, d.v.s ca. 2 400 Mmk.
Rullmotståndet av dubbade vinterdäck är 10 % större än
av sommardäck och ' en bil med dubbade vinterdäck förbrukar 2

% mera bränsle än en bil med sommardäck.

En

del av det ökade rullmotståndet beror på en annorlunda
däckskonstruktion

och 'en

del

beror

på

dubbarna.

Om

dubbarnas andel av ökningen i bränsleförbrukningen är
25 -'ns %, kan man beräkna, att dubbarna nuförtiden
genom att öka rullmotståndet ökar den årliga bränsle-
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förbrukningen med 4 - 12 miljon liter som motsvarar 12

- 36 Mmk.

Efter bland annat testkörningar på landsvågar har uppskattats, att den nya dubbtypen minskar bänsleförbruk-

ningen 0,25 - 0,75 % eller 2 - 6 miljon liter, vilket
reducerar de årliga bränslekostnaderna med 6 - 18 Mmk.

På grund av användningen av dubbdäck varierar vägytans
grovhet. och.'med. det. också. bränsleförbrukningen :med
årstiden. Den ökade grovheten, som orsakas av dubbarna,

uppskattas

miljoner

liter

öka

bränsleförbrukningen

årligen,

vilket

med

ca.

motsvarar ungefär

3,6

11

Mmk. Ibruktagandet av den nya dubbtypen skulle reducera vägytans grovhet och rullmotstånd. Det skulle med-

föra en minskning av de årliga bränslekostnaderna med

2 Mmk.

Om alla personbilar skulle använda den nya dubbtypen i
stället för den gamla,

skulle bränslekostnaderna redu-

ceras med totalt 8 - 20 Mmk årligen.
2.1

Däckskostnader

Vinterdäck utrustade med de nya dubbarna kostar 5 - 10
% mera än nuvarande dubbdäck. Man kan räkna ut, att

detta ökar bilisters däckskostnader med ungefär 5 Mmk
årligen.

Efter en testkörning på 20 000 km kunde man inte upptäcka några väsentliga skillnader i dubbdäckens skick

mellan däck, som var utrustade med den nuvarande dubbtypen, och däck med den nya dubbtypen. På denna grund
kan man antaga, att den nya dubbtypen är lika slitstark som den nuvarande dubbtypen. Det är emellertid

möjligt, att brister i
efter en längre körning.

slitstyrka

framträder

först

Dubbarna ökar däckskostnaderna också indirekt genom
att öka vägytans grovhet. Däcken slits på våren efter
dubbsäsongen ungefär dubbelt så fort som på hösten. I
Finland är külisternas årliga däckskostnader ca. 1,1
miljarder mk. Den ökade grovheten, som dubbar orsakar,
uppskattas åstadkomma 80 Mmk.

Den nya dubbtypen ökar vägytans grovhet mindre än den
nuvarande dubbtypen. Ibruktagandet av den nya dubbtypen uppskattas medföra en minskning med ca. 15 % eller
12 Mmk i de däckskostnader som orsakas av vägytans
grovhet.
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2.3

Övriga fordonskostnader

Ämnen,

som

dubbar

lösgör

från

beläggningen,

smutsar

ned bilar. Detta uppskattas öka tvättkostnaderna med
36Mmk årligen. Om den nya dubbtypen skulle användas,

uppskattas dessa tvättkostnader minska med 20 % eller
7 Mmk.
'
i
3.

'

BELÅGGNINGSKOSTNADER

Enligt undersökningar av Neste Oy slitar den nya dubb-

typen beläggningen ungefär bara hälften
nuvarande dubbtypen gör (figur 1).

av

vad

den

VÅGSLITAGE (3/ fordon/km)

30
'
25

* Dock
Utstick
Bitum:

/

20

Nokia NR 09
1.1 mm bada dubbtyper
Neste AH

-

15 z

trolldubb

10
i..

5

'- 0 0 , . O .O
'0 'o
0

Den nya dubbtypen
0

l

-20

._.

1

-15

................ u.

_9_

*A

O

5

I

-10

I

-5
TEMPERATUR

10

C

Figur 1. Vägslitage av den nya dubbtypen och en typisk
nuvarande dubb vid olika temperatur.
Spår,

som

uppkommer

på

grund

av

dubbslitaget,

ökar

ombeläggningsbehovet främst på vägar med ÅMD över
3 000
fordon/dygn. På vägar, med mindre trafik, ökar

spårdjupet så långsamt, att beläggningen av andra skäl

måste

förnyas

redan

före

det

att

spårdjupen

uppnår

kritiska värden. Men också på deSsa vägar ökar spåren
ofta ombeläggningskostnaderna.
I Finland uppskattas beläggningsslitaget,

som orsakas

av dubbdäck, öka beläggningskostnaderna med 180 Mmk
årligen. Om den nya dubbtypen användes av alla person-

bilar skulle beläggningskostnaderna reduceras med 90
Mmk, om kriteriet för ombeläggningen i form av maximalt spårdjup förblev oförändrat. Om man föribeläggningsarbeten

skulle.

använda

lika

:mycket.

pengar'

som

tidigare, skulle vägarna vara i bättre skick och spårdjupet

kunde

som

användes

som

reduceras med ca.
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20

%.

för

ombeläggningen

Minskningen blir

inte
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mera eftersom spårdjupen ökar mera långsamt på gamla
än på nya beläggningar (figur 2).
GENOMSNITTLIGT SPÅRDJUP. mm
15

14 -

ADT >6000

,2 _

Am 3000-6000

10 -

8 -

ÅDT 1500-3000

6_

ÅDT 1000-1500

4

Am <500

_

ÅDT 500-1000

2.
0

O

l

l

1

I

1

2

3

4

5

BELÅGGNINGENS ÅLDER (Or)

Figur 2. Förhållandet mellan beläggningens ålder och
spårdjup för Olika trafikmängdsklasser.
4.

TI DSKOSTNADER

Ibruktagandet

av

den

påverka hastigheter
snötäckta

vägar,

nya

dubbtypen

förväntas

eller tidskostnader på is-

därför

att dess

väggrepp

lika bra som den nuvarande dubbtypens.

är

inte

Edler

ungefär

På grund av spårbildningen minskar fordonens hastigheter och ökar tidskostnaderna på bart väglag.
Hur
ibruktagandet av den nya dubbtypen skulle påverka
tidskostnaderna på bart väglag, beror på Inn: besparningarna i ombeläggningskostnader skulle utnyttjas.
Man har åtminstone följande alternativ att välja mellan:

a) Kriteret för ombeläggningen förblir oförändrat och
i ombeläggningskostnader uppnås 90 Mmk inbesparingar. Trafikens tidskostnader förblir oförändrade.
b) För beläggningsarbeten användes lika mycket pengar
som, förut. 'Vägar' ombeläggs dubbelt så ofta som
förut och kriteriet för största spårdjup reduceras
med ca. 20 %. Den del av tidskostnaderna,

kas av att beläggningen är sliten,
ungefär 20 % eller 7 Mmk årligen.

som orsa-

minskar

med

Hastighetsbegränsningar' sänks 'temporärtz på. 15 - 30
vägsträckor årligen på grund av slitna beläggningar
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eller halka på nya beläggningar, vilket ökar trafikens
tidskostnader. Ibruktagandet av den nya dubbtypen uppskattas reducera tidskostnaderna, som orsakas av till-

fälligt sänkta hastighetsbegränsningar, med 15 % eller
1 Mmk, om ombeläggningskriteriet förblir oförändrad,

och med 40 % eller 3 Mmk,

om vägarna skulle ombeläggas

dubbelt så ofta som nuförtiden (spårdjupskriteret ca.
20 % mindre än vad det är för närvarande).
5.

OLYCKSKOSTNADER;

Olycksrisken på nya beläggningar,

innan dubbar

hinner

göra vägytan grov,

är större än på äldre beläggningar.

skulle

i och med

Om kriteret för ombeläggning inte skulle ändras och
beläggningarnas ålder på de mest trafikerade vägarna
fördubblas

ibruktagandet av den

nya

dubbtypen, skulle andelen trafik som kör på nya beläggningar minska. Detta uppskattas reducera olyckskostnader med 11 - 20 Mmk årligen.

Vägytans

grovhet,

som

orsakas

av dubbarna,

emellertid olyckorna speciellt på våta
ibruktagandet

av

den

nya

dubbtypen

reducerar

vägar.

skulle

Med

grovheten

minska och olyckskostnader på vått väglag uppskattas
öka med ca. 10 Mmk årligen.

På bart väglag ökar spårbildningen, som dubbarna orsakar, trafiksäkerheten genom att hastigheterna sänks.
På vått eller halt väglag däremot ökar spåren olyckorna. Om spårdjupskriteret för ombeläggningen i och
med ibruktagandet av den nya dubbtypen skulle minska
med 20 %, uppskattas olyckskostnader på bart väglag
öka med 5 - 20 Mmk på grund av ökade hastigheter, men
olyckskostnader på dåligt väglag skulle sänkas med 5 10 Mmk årligen.
På grundval av de mätningar, som hittills har gjorts
på is, kan man inte avgöra, om den nya dubbtypens

väggrepp på halt väglag är sämre eller bättre än den
nuvarande dubbtypens. I dessa mätningar
harkonventionella dubbar vanligen haft bättre väggrepp, men ocksâ

större utstick (figur 3). Skillnaderna i dubbtypernas
väggrepp är dock inte stora, om de har samma utstick.
På grund av detta uppskattas,

att ibruktagandet av den

nya dubbtypen inte skulle orsaka ändringar
kostnader på isiga eller snöiga vägar.

i cdycks-

Dubbarna lösgör bitum och övriga ämnen från beläggnin-

'gen, vilket smutsar ner bilarnas strålkastare, vindrutor, trafikmärken och vägmarkeringar. Dubbarna slitar

också vägmarkeringarna. Olyckskostnader som orsakas av

dessa faktorer, som gör synligheten sämre, uppskattas
med ibruktagandet av den nya dubbtypen reduceras med

ca. 20 % eller 1 Mmk årligen.
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MÅTNlNGENS NUMMER

Figur 3. Den nya dubbtypens
dubbtypens väggrepp på is.
6.

och

den

konventionella

MI LJÖE FFEKTER

Dubbarna ökar däcksbullret. Från dem lossnar hårdmetall till omgivningen. Dubbarna lösgör också beläggningens bitum och övriga oljeprodukter samt dammande
stenmaterial. Dubbarna förorenar miljön genom att öka

bränsleförbrukningen och avgasutsläpp.

- I förhållandet till den nuvarande dubbtypen minskar
den nya dubbtypen bullret utanför bilen med 0 - 2
dB(A) och inne i bilen 0 - 3 dB(A).
- Ibruktagandet av den nya dubbtypen skulle minska
våghållarens kostnader, som beror på tvätt av trafikmärken och ommålning av vägmarkeringar, med ca.
20 % eller 3 Mmk årligen.
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- Med ibruktagandet av den nya dubbtypen skulle andelen oljeprodukter, som dubbarna lösgör från beläggningarna och som sprider sig till miljön, reduceras
med ca. 50 % eller 75 000 ton årligen.

- Andelen -rhårdmetall,

som

sprider

sig

från

dubbarna,

skulle 'inte .ändras :med ibruktagandet av den nya
dubbtypen. Andelen stål som sprider sig från dubbarna, skulle förmodligen minska litet från den nuvariga 50 ton årligen, men i stället skulle plast spridas frän den nya dubbtypen._'

- Ibruktagandet av den nya dubbtypen skulle minska den

årliga bränsleförbrukningen med 0,1 -{ 0,3 96 eller
3 - 7 miljon liter. Avgasutsläppen skulle minskas i

motsvarande grad. Monetärt har det reducerade avgas-

utsläppet värderats till 1 - 3 Mmk årligen.

7.

ÖVRIGA EFFEKTER

Dubbarna sliter spår i beläggningen, som påverkar
körbekvämligheten. Beläggningsslitaget. minskar framkomlighet. Körning på en spårig väg förutsätter större

uppmärksamhet än körning på
en jämn vägyta.
motorcyklister och förare av tunga fordon

Särskilt
upplever

körning på spåriga vägar som oangenäm. Om de inbesparningar i beläggningskostnaderna, som ibruktagandet av
den nya dubbtypen skulle medföra,

reducering av kriteriet
ombeläggningen,
8.

skulle användas till

för maximalt

spårdjup

för

skulle ovannämnda nackdelar minskas.

SAMMANDRAG

Ett sammandrag av kostnadseffekterna framställes i tabell 1. I den vänstra kolumnen visas en beräkning av
de kostnader som förorsakas av dubbar nuförtiden. De

två kolumnerna till höger Visar förväntade kostnadsändringar, om alla personbilar skulle använda den nya
dubbtypen. I tabellen visas inte miljö- och övriga
kostnader,

som är svåra

att värdera monetärt.

Nuförtiden är vinster och kostnader, som dubbarna
förorsakar, nästan i balans: den uppskattade årliga
kostnadseffekt ligger mellan 77 Mmkzs kostnad till 22
Mmkzs besparing. Man kan tänka, att bilister och väghållare betalar för en olycksreducering.

Om de nya dubbarna tas i bruk av alla personbilar och

kriteret för ombeläggning förblir oändrat, uppnås
årligen 118 - 139 Mmk inbesparingar jämfört med den
nuvarande situationen. ,Om för ombeläggningar anVänds
lika mycket pengar som förut, blir inbesparingen 11 43 Mmk årligen.
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Tabell 1. Ett sammandrag av hur det skulle påverka
vägtrafikens årliga driftkostnader (Mmk) om alla personbilar skulle använda den nya dubbtypen.
är negativa, vinster är positiva.)
Dubbarna

förorsakar
nuförtiden
Fordonskostnader
Bränslekostnader
Däckskostnader
Kostnader för dubbar
Däckens hållbarhet
Påverkan av vägytans
grovhet

Service och reparation

Tidskostnader
På halt före
Inverkan av vägslitaget
Inverkan av tillfälliga
hastighetsbegränsningar

-23...-47

Halkbekämpningskostnader

Övriga kostnader för
väqhållaren

TOTALT

Den nya dubbtypens

påverkan
AlterpiAlternêtiv 1
tiv 2
+8...+20

+8...+20

-70
-

-5
0

-5
0

-80

+12

+12

+50 ,
-35

0
0

0
+7

-7

+1

+3

+11...+20

0

-36

Olyckskostnader .
Olyckor på nya beläggningar -22...-41
Inverkan av vägytans
grovhet
+100
Spår på gott väglag
+30
Spår på dåligt väglag
-35
Bättre väggrepp på dåligt
väglag
+294...+350
Siktfaktorer
-5
Beläggningskostnader

(Kostnader

+7

+7

-10
0
0

-10
-5...-20
+5...+10

0
+1

0
+1

-180

+90

0

0

0

0

-15

+3

+3

-77...+22

+118...+139

+11...+43

1) Enli t alternativ 1 förblir kriteriet för ombeläggning (spårdjup? oförändrat, då ombeläggningskostnaderna minskar.

2) Enligt alternativ 2 används lika mycket pengar som förut för

ombeläggningsarbeten, då kan man minska spårdjupskriteriet för
ombeläggningen med ca. 20 %.

LITTERATUR: Kallberg, V-P. Påverkan av en ny, vägsparande dubbtyp på vägtrafikens driftkostnader. Esbo 1988. Statens tekniska forskningscentral, Meddelanden 914.

bil. 13 8. På finska.
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TRAFIKSÄKERHET OCH VÄGYTANS EGENSKAPER

Litteraturinventering'
Taru Potinkara
Dipl ing

Lars Leden,

Tekn dr

'

'

'

t

'

'

Statens tekniska forskningscentral (VTT)
Väg- och trafiklaboratoriet '
Östanvindsv 11 A
SF 02100

Finland

1

ESBO

INLEDNING

Syftet med litteratursökningen var att ge en

uppfattning om, vad man har forskat om under temat

"trafiksäkerhet och vägytans egenskaper", vilka länder

som står för undersökningarna och att sammanfatta
forskningsresultaten.

I litteraturen förekommer många hypoteser om olika

egenskapers inverkan på hastigheten eller

trafiksäkerheten.

Hypoteser har testats och undersökts

med olika slags metoder, somliga med bättre
vetenskaplig metod än andra. I avsnitt 3.2

sammanfattas dessa studier och de resultat som man

kommit fram till.

I kapitel 4 har sammanfattande

slutsatser dragits om hur vägytans egenskaper inverkar

på hastigheten eller trafiksäkerheten.

2

METOD

Litteratursökningen gjordes med hjälp av databasen
IRRD.

IRRD innehåller ca.

170 000 referenser till

litteratur och pågående forskning. Databasen startade
1972. För att komplettera sökningen skickades
förfrågningar till 25 bibliotek i Danmark, Finland,

Norge,

Sverige, Nederländerna och USA om publikationer

om trafiksäkerhet och beläggningar.

I IRRD sökningen kopplades sökorden "accident",

"safety" eller "speed" med "pavement" eller "surface"

och med något av följande:
"evenness,

roughness,

wear,

damage,

cracking,

grooving,

colour,

lightness,

rutting, aquaplaning, friction, skidding resistance,
surface texture,

luminance,
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3

3.1

SÖKNINGENS

RESULTAT

Kategori.

land och publikationsår

IRRD sökningen resulterade i 308 enstaka hänvisningar.

I 90 av dessa studerades närmare.

Direkt från institu-

tionerna fick vi 54 hänvisningar. Några publikationer
fanns i båda grupperna. Mest publikationer kom från

USA

(48),

följt av Sverige

(29),

England

(14),

Finland

(10), Nederländerna (13) och Norge (6). Från Övriga
länder kom högst två. Förutom egentliga undersökningsrapporter var en stor del av hånvisningarna tidskriftsartiklar,

konferensdokumentation eller andra

slags sammanfattningar,

se vidare tabell 1 och 2.

Tabell 1. Litteraturhånvisningar enligt kategori och land.
KATEGORI
I

II

III
IV

V

VI

VII

Vägytan

Friktion

ANTAL

per land

England 1, Finland 3, Nederländerna 1,
Norge 4, Sverige 5, USA 1

15

Argentina l, Australien 1, England 3,
Israel 2, Nederländerna 6, Portugal 1,
Spanien 1, Sverige 2, Schweiz 1,
Tyskland 1, USA 24

43

Friktion
(våt beläggning) England 1, Nederländerna 3, USA 8
Ojämnhet
England 2, Irland l, Nederländerna 1,
Sverige 3, Syd-Afrika 1, USA 4
Spårbildning,
vattenplaning

Finland 1, Nederländerna 1, Sverige 5,
USA 3

Textur

Nederländerna 1,
USA 1

Ljushet och
vägmarkeringar

TOTALT

Portugal 1, Sverige 1,
'

12
12

10

4

Danmark 2, Finland 1, Norge 1, Sverige 2,
Tyskland 1

7

VIII Dränering

England 1, USA 4

5

IX

England 6, Finland 5, Frankrike 1,

Ombeläggning,

underhåll

SAMMANLAGT
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Irland 1, Norge 1, Sverige 11, USA 3

28
136

82

Tabell 2.

Publikationsår för litteraturhänvisningarna.

Kategori
År
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
7
Tot.

3.2

I

II

1
1
1
2
1

2
2
1
2
2

III

IV

V

VI

VII VIII

1
3
5
3
5
5
5
7
2
1
1
4
1

1

2
2
4

1

1
2

2

1
1
2

4

1
1
1

1
1
1

2

1
1
1

1

l
1
1

3
2
2

1
1

IX

Tot

1
1

1
3
5
14
5
6
12
14
18
5
7
6
12
9
9
3
6
1

2
1
2
3
4
4
2
1
3
1

1

1

3
1

15

43

12

12

Vägvtans egenskapers
olyckor

10

4

7

5

28

136

effekt på hastigheter och

Huvuddelen av den intressanta litteraturen

vägar var svensk eller finsk.

omspåriga

Förutom nordiska rappor-

ter fanns det några amerikanska tidskriftsartiklar som
behandlade frågan.
De beläggningsegenskaper som främst har betydelse för

hastighet och olyckor är spårbildning, ojämnhet,
tion, ljushet, vägmarkeringar samt slaghål och

frik-

sprickor.

Ofta behandlades spårbildning tillsammans med vattenplaning.
Nedan sammanfattas hypotetiska olägenheter och risker
med spårbildning:/1/
- Vattenansamlingar i spåren kan sätta ned friktionen
med vattenplaning som ytterlighetsfall.
- Vattensamling kan ge isbildning och nedsatt
friktion.
- Is och snö stannar kvar i spåren vid plogning.
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- ojämn vattenansamling kan ge ojämn friktion och
sneddragning vid bromsning.
- ojämn nötning genom slitlagret i en asfaltbeläggning
kan ge liknande effekt som ovan.
- ojämn vattenansamling kan ge ojämnt

rullningsmotständ och styrningssvårigheter.
- Fordonens hjul har en tendens att följa spåren,
vilket kan leda till svårigheter att manövrera
fordonet, exempelvis vid omkörning.

- Vattenansamlingar kan ge upphov till speglingar och

därmed ökad bländningen från mötande fordon vid

mörkerkörning.
- Vatten och smuts frän spåren stänker ned andra

fordon och trafikanter och ger siktförsämring och

obehag.

- Vatten och smuts från spåren stänker ned omgivningen
och gör vägmarkeringar och vägmärken svårare att se.

- Spårslitagen kan medföra att trafiklinjer och andra

vägmarkeringar nöts bort, helt eller delvis.
- De reparationsarbeten, som behövs för att avhjälpa
spårbildningen, stör trafiken och kan medföra olyckor.

- Förarna undviker spåren genom att köra bredvid dem,

och denna förändring av fordonens sidläge kan utgöra
en olycksrisk.

De problem som kan uppkomma som följd av spårbildningen är den försämrade styr- ochbromsförmågan. Vid
torrt väglag kan effekten av spåren inskränkas till
den styrande inverkan spåren kan ha på fordonet. Vid
vått väglag kan också friktionen försämras, genom att
vatten samlas i spåren d.v.s partiell eller total
vattenplaning kan uppkomma. Vattenfyllda spår ökar

även nedstänkningen av fordonen. Slutligen innebär de
en ökad bländning från mötande fordon och vägbelysningens effekt nedsätts av vattensamlingar./18/

I en svensk simuleringsundersökning om spärdjupets
trafiksäkerhetseffekt på halt väglag /91/ anger

resultaten att en spårdjupsökning med två cm kan sägas
motsvara en minskning av friktionstalet med ungefär en
hundradel. Detta gäller vid låga friktionstal. Vid
höga friktionstal har spårdjupet mycket mindre
betydelse.

Studien visar att spår kan ha negativ betydelse för
trafiksäkerheten vid vattenfyllda spår eller
vinterväglag. Däremot bör inte spår inverka på
trafiksäkerheten vid bra väglag under förutsättning
att körsätt m m inte ändras./90/ Finska forskare

uppskattar att spåren på vägarna
har betydelse för
uppkomsten av 300-400 olyckor/år av vilka 5-10 med
dödlig utgång och 90-120 med en personskada./52/

Ojämnhetens inverkan på trafiksäkerheten har

undersökts direkt genom analys av samband mellan
trafikolyckor och vägojämnheter och även med olika
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indirekta metoder. De inderekta metoder går ut på att

man studerar vägojämnheters påverkan på

trafikprocessen,

förare-fordon syStemet, människans

beteende och fordonets dynamiska egenskaper./2/

I en litteraturstudie om vägojämnhetens inverkan på
bilars broms- och styrbarhet /68/ har samtliga
studerade undersökningar påvisat vägojämhetens
betydelse för normalkraften mellan hjul och vägbana,
den s.k. hjulbelastningen. Dock har två diametralt
motsatta uppfattningar om hjulbelastningsvariationens
betydelse för bilens bromsbarhet presenterats. Enligt

en undersökning finns sålunda inget samband mellan

vägojämnhet och friktionstal medan enligt en annan
undersökning vägojämnheter skulle kunna medföra en

reduktion av utnyttjningsbar friktion med upp till 90
%. Sanningen torde ligga någonstans emellan dessa båda
ytterligheter. Vägojämnheten har vidare en nedsättande
inverkan på bilens styrbarhet.
Förarens informationsinhämtning via synen påverkas av
vibrationer på ett sätt som gör det sannolikt att

blicken riktas mot mer närbelägna punkter på vägbanan

vid körning på ojämn Väg än på jämn väg vilket om

hastigheten inte anpassas därtill kan öka risken för
en trafikolycka. Människokroppens läges- och rörelse-

avkännande organ visar sig också vara känsliga för
vibrationer. Människans prestationsförmåga vad gäller
t.ex. motoriska uppgifter nedsättes av vibrationer.
/68/ I en svensk publikation om simulatorexperiment om
vägojämnheters inverkan på bilförares prestation och
trötthet sägs det att vägojämnheter troligen påverkar
bilförares möjligheter att framföra sitt fordon och
att detta under vissa omständigheter kan leda till
olyckor./4/

Ojämnhetens inverkan på hastigheter har också

undersökts.

Resultaten av ett före-efter -studie i

England /22/ Visar, att efter ombeläggning av vägen,
kan hastigheterna öka med upp till 2,6 km/h.

Den

maximala ökningen fick man genom att förbättra
beläggningen som hade största tillåtna ojämnhet på
huvudvägarna i Storbritannien.
I en svensk studie från år 1980 /62/ visades, att
jämfört med kontrollplatserna experimentplatserna hade
en signifikant hastighetsökning om genomsnittligt 1,4
km/h mätt före och efter fårbättringsarbetena. Några
mer påtagliga samband mellan mått på ojämnhetsreduktion och motsvarande hastighetsökningar kunde ej
fastställas.

?25

Ytbehandling av grusvägar medförde enligt en svensk

undersökning:

- en ökning av vägytans friktionstal med 0,1 - 0,3

- en ökning av median hastigheten med 1,5 - 3,5 km/h.
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Det sägs dock, att troligen knappt hälften av Ökningen
är en följd av minskad ojämnhet, resten beror kanske
på en klarare markering av körbar bredd./58/
Trots hastighetsökningen anses det att åtgärden har
förbättrat trafiksäkerheten.

Mätningarna upprepades

efter ett år. Också då antydde resultaten en viss
förbättring av trafiksäkerheten genom att de beräknade
stoppsträckorna minskat vilket också det beräknade
friktionsutnyttjandet i horisontalkurvor gjort./19/

Vid både ytbehandling och ombeläggning av massabeläggning har en allmän genomsnittlig och signifikant
hastighetsökning uppmätts på 1,4 km/h vid jämförelse
med kontrollplatser./59/

I en studie från Nederländerna /123/ har man funnit

ett samband mellan vägytans ojämnhet och antalet
trafikolyckor. Om ojämnheten är stor, är antal olyckor

litet. Också i Finland har undersökningar gett
likadana resultat./56/

Djupa spår är ett betydande trafiksäkerhetsproblemi
enbart vid dåligt väglag, vilket förekommer relativt,
sällan på huvudvägar. Olycksrisken är störst på ny'
beläggning, särskilt stor till dess att en million
bilar har passerat efter ombeläggningen. /56/
I en svensk studie från år 1976 /80/ studerades
sambandet mellan olyckskvot och olika mått på
beläggningsstandard utifrån två olika multipla
regressionsmodeller. Undersökningen fann inte några
tecken på att olyckskvoten på vägsträckor påverkas av
något av de mått på beläggningsstandarden, som
erhållits från Vägverkets underhållsinventering 1971.
Av alla enstaka vägytansegenskaper har friktionen

behandlants mest i litteraturen. Det finns
undersökningar om vägytans friktion i samband med
trafiksäkerhet åtminstone i de nordiska länderna, England, Nederländerna,

Frankrike,

Tyskland,

Spanien, Portugal, USA och Israel.

Schweiz,

Friktion behandlas ofta tillsammans med vägytans

textur. Av alla vägytans egenskaper har mikrotextur

ofta en betydlig Verkan på friktionen./122/ En stor
del av friktionsundersökningar behandlar friktion på
våta beläggningar oCh deras olyckseffekt.
En tillräcklig stor friktion är en väsentlig
förutsätting för en säker biltrafik. På en våt vägyta
minskar friktionen betydligt. En nederlänsk studie
visar, att olycksrisken på en våt beläggning är 1,6 2,9 gånger större än på en torr beläggning. En
statistisk analys från Californien ger som resultat,
att nederbörd starkt ökar Olycksrisken. Riskökningen
är störst för singelolyckor./119/ Resultatet av en
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svensk studie om samband mellan trafikolyckor, väglag
och vinterväghållningsåtgärder /103/ visar att jämfört
med barmark är den genomsnittliga olyckskvoten: '
- 30-50 gånger högre vid lös snö,

snömodd,

- 8-12 gånger högre vid is, packad snö
- 10-15 gånger högre vid fläckvis is/snö;

slask

Enligt undersökningar i Finland som baserar sig på en
analys av polisrapporterade olyckor är risken vid
isigt väglag på huvudvägar 20-35 och på övriga
allmänna vägar 11-13 gånger större än vid torrt

väglag.

/117/

'

Av figur 1. framgår det hur enligt en nederländsk
studie en lägre friktionsnivå förorsakar en högre
relativ risk./118/
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retarded wheel, wheel Slip 86% V = 50 km/h, wet road)

Relationen mellan olyckskvoten och vägytans
friktionsklasser./118/

Friktion och reshastighet vid olika väglagsförhållanden har undersökts i Sverige. En studie /137/
redovisar hur olika standard på vinterväghållningen
påverkar vägbanans friktion Och personbilarnas
reshastighet. Utifrån de uppmätta variablerna "
beräknades en indirekt trafiksäkerhetsmått (stoppsträckan), som sågs som ett komplement till det rele-

vanta trafiksäkerhetsmåttet (olyckor). Det har
noterats att stoppsträckan förlängs mycket snabbt när
det blir lägre friktion. Formelmässigt uppvägs en
förändring av friktionen från 0,2 till 0,1 av
en
sänkning av hastigheten från 80 km/h till 60 km/h och
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så stora förändringar i hastighetsnivån är ovanligt.
I en annan studie om bilisternas hastighetsanpassning
till olika väglags- och friktionsförhållanden har det
visat sig att bilisterna sänker sin hastighet vid iseller snötäckt körbana, men inte alls i så stor

utsträckning som skulle behövas. Hastighetsanpassningen är något bättre (ej signifikant på 5
%.risknivå) på prov- än på kontrollsträckorna.
Personbilisterna sänker sin hastighet till 70-90 % av

hastigheten vid barmark. För att kunna stanna fordonet
på samma sträCka vid is- eller snötäckt körbana som

vid barmark borde hastigheten ungefär halveras./135/
För att förbättra vägytans friktionsegenskaper
ombeläggs vägarna. Dränering används för att leda

vatten bort från vägytan. På vintern hjälper saltning
och annat vinterunderhåll att hålla friktionsnivån
tillräckligt högt. Trafiksäkerhetseffekten av alla
dessa åtgärder har undersökts.
I en finsk undersökning om grusvägarnas ytbehandling

/113/ visade resultaten däremot,

att olyckskvoten

ökade i genomsnitt med 14 % på de vägar som

ytbehandlats. Om vägen var kurvig eller backig ökade
olyckskvoten och antalet olyckor ännu mer. En

uppdelning av olyckorna i olika typer visade att
mötesolyckorna hade minskat och djurolyckorna hade
ökat, liksom deras svårighetsgrad. Före att vägen hade
ytbehandlats ledde 35 % av olyckorna till personskada,
efter ytbehandlingen 52 %. Den främsta anledningen

till den försämrade trafiksäkerheten torde ha varit
den ökade hastighetsnivån.

I England har det studerats trafiksäkerhetseffekten av

förbättring av vägytans friktion med
ytbehandlingen./74/ En motorvägsektion hade en låg
friktionnivå och en hög andel glidningsolyckor.
Friktionen med 50 km/h varierade mellan 0,35 och 0,45.
Vägen ytbehandlades med material som förväntades att

öka friktionen.

I tre år efter åtgärden varierade

friktionen mellan 0,5 och 0,6. Under två år efter

ytbehandlingen minskade totalantalet olyckor med 45 %
och antalet halkolyckor ännu mer.

Dränering av vägytan är

enmycket använd metod för att

öka vägytans friktion i USA. En studie från
Californien visar att olyckor på våt vägyta nästan
blev eliminerade efter åtgärden (90 % reduktion).
Totalantalet olyckor minskade med 78 %./119/

I en svensk studie /136/ har det undersökts hur
saltning och moddavröjning påverkar fordonshastigheten
och vägbanans friktion. Resultaten visar att
friktionen kan variera mycket i tiden, men även i
sidled på vägen (hjulspår, ej hjulspår) och utefter
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vägen. Trots stora sänkningar av medelhastigheten vid

dåligt väglag är detta inte tillräckligt för att den
beräknade stoppsträckan skall vara konstant.

Enligt en finsk sammanfattning /110/ av undersökningar
som behandlar effekten av att förbättra vägytans

friktiOn visar undersökningarna, att om våta
beläggningars friktion förbättras så att friktionen
kommer att motsvara torra beläggningars minskar det
totala antalet olyckor med 10 %.
Trafiksäkerhetseffekten av beläggningens färg,
luminans och retroreflektion har inte undersökts
särskilt mycket. Det finns några studier om ämnet från
Norge och därtill nämns saken i förbigående i några

andra publikationer.

I Danmark används ljusa beläggningar mycket både på
belysta vägar och på obelysta huvudvågar samt på

landsvägar. I Finland har man mycket liten erfarenhet
av ljusa beläggningar. Svårigheter att få tag i ljust
stenmaterial, långa transporter och höga kostnader har
varit de största problemen.

I Norge innehåller 20 % av beläggningarna på
huvudvägarna ett tillskott av ljust material. I
Sverige används ljusa stenmaterial i mycket liten
utsträckning. De förekommer dock på vissa
högtrafikerade vägar med stationär belysning. Man
siktar dock på att i framtiden lägga allt fler öppna,
dränerande beläggningar, som tack vare sina goda
dräneringsegenskaper ger en hög grad av diffus

reflexion även i väta. /115/

Ljusa beläggningar har varit med i trafiksäkerhetsdis-

kussion i åratal, men undersökningar ger inga entydiga
svar om ljusa beläggningars effekt på trafiksäkerheten. Det tycks vara klart, att ljusa beläggningar
har betydelse för trafiksäkerheten i tätorter,

efter-

som de förbättrar ljusförhållandena på belysta vägar.

På obelysta vägar utanför tätorter är resultaten mer

tvivelaktiga.

Det beror primärt på att ljusa belägg-

ningar ofta är mindre slitstarka,

vilket ökar risken

för vattenplaning. Det har uppmätts högre hastigheter
på våta, ljusa beläggningar och mindre hastighetsskillnader mellan våta och torra beläggningar. Många
forskare menar,

att en våt vågyta är ett större

trafiksäkerhetsproblem än en mörk vägyta och att en

grov beläggning är viktigare än en ljus, också för
dåliga ljushållanden./49/ Trots, att det för ljusa och

mörka beläggningar inte har kunnat uppmätas några
betydande skillnader i siktsträckan till ett hinder
eller markering, upplevs ljusa vägytor säkrare./66/

I Norge gjordes en före-efter -undersökning om hur
vägytans ljushet påVerkar trafikantbeteende och
olyckor./120/ I studien mättes bilens avstånd från
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vägkanten, bilarnas hastighet och antal olyckor på
vägavsnittet.
Resultaten visade, att bilisterna ändrar sitt beteende
efter väglagsförhållanden, ljusförhållanden och

vägytans ljushet. Man kör förhållandevis långt från
vägkanten på våta beläggningar, i mörker och på ljusa
beläggningar och förhållandevis nära vägkanten på
torra beläggningar,

beläggningar.

i dagsljus och på mörka

Det framgick också att hastigheten är lägre på våta än
på torra beläggningar. Hastighetsskillnaden mellan
våta och torra beläggningar var minst för ljusa ,
beläggningar (2,5 km/h), medan den var 5,2 km/h för
mörka beläggningar.

reagerar på

Det ser ut alltså så,

att förarna

de förbättrade siktförhållandena som ljusa

beläggningar medför genom att öka hastigheten.

Antal olyckor registrerades 3 år före och 3 år efter
att vägen hade fått en ny ljus beläggning.

Analysen

visade att antalet olyckor inte hade förändrats.
Emellertid tycks ljusa beläggningar ge en indirekt
säkerhetseffekt eftersom en ökad hastighet normalt
medför ett större antal olyckor.

I Sverige har det gjorts ett försök /36/ som syftade
till att belysa frågan om Vägmarkeringars synbarhet i
dagsljus på olika beläggningstyper (färg, textur).
Resultatet av försöket blev att siktsträckan ökar med

ökande kontrast. Denna kontrast har ett komplext
samband med flera faktorer såsom vägytans färg, textur

och fuktighetstillstånd samt solens horisontella och
vertikala infallsvinklar mot körriktningen.

Det finns undersökningar om Vägmarkeringars effekt på
trafiksäkerheten./1l9/ Resultaten visar att:
- ljusa kantlinjer reducerar risknivån med 15 - 30 %
- en ljus kantlinje och mittlinje på tidigare
ouppmärkt Väg kan reducera antal olyckor med 20 -

40 %
- ledningslinje i en komplicerad korsning kan reducera
antal olyckor enda till 40 %.
Det finns inga studier av trafiksäkerhetseffekten av

denna slags enskilda skador. Men de har nämnts i

somliga publikationer som behandlar vägytan
egenskaper i övrigt.
.

Sprickor sägs påverka hastigheten bara om de
förorsakar ojämnhet på vägen./89/ Slaghål och lokala
skador kan reducera säkerheten, för bilisterna

koncenterar sig för att kunna undvika körning på
dem./127/

Enligt finska Vägverkets underhållningsreglar måste
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sprickor och slaghål repareras omedelbart,

eftersom de

förorsakar en trafiksäkerhetsrisk./61/

4

KONKLUSIONER OM HUR VÄGYTANS EGENSKAPER INVERKAR
PÅ HASTIGHETEN OCH TRAFIKSÅKERHETEN

Tidigare har det presenterats vad som kan hända

beroende på vilka egenskaper vägytan har.

I

litteraturen finns det mycket beskrivnigar om
beläggningens hypotetiska inverkan på
trafiksäkerheten. Undersökningar om den verkliga inverkan på olyckskvoten eller hastigheten har gjorts
huvudsakligen i Finland och Sverige.
4.1

Hastighet

Om man antar att den relativa hastighetsdämpningen på
grund av vägytans förslitning står i ett direkt
förhållande till vägens hastighetsstandard och vissa

samband mellan vägbanestandard och jämnhet (RST-värde)
kan följande figur tas fram. Ju högre RST-värde desto

ojämnare väg och ju ojämnare väg desto större

hastighetsdämpning. /33/
Hastighetsdömpning

w.)

/

I.

3

9

Figur 2.

JämnhethST-vörde)

Beräknat samband mellan hastighetsförändring

av reshastigheten och vägens jämnhet.

/33/

Eftersom det är obehagligt att köra på ojämna eller
spåriga vägar, sänker förarna hastigheten även vid bra
väglag. När vägarna ombeläggs, ökar hastigheterna.
Åtminstone en del av denna hastighetsökning kan sägas
vara följd av minskad ojämnhet.
Friktionen påverkar hastigheten på så vis, att ju
större friktionskoefficienten är desto högre är
hastigheten. Vid is eller snö på vägen, då friktionen
är låg, sänker bilisterna hastigheten. Hastighetsminskningen är dock inte tillräcklig för att stoppVTI MEDDELANDE 591
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sträckan skall vara oförändrad.

Samband mellan uppmätt friktion på vägen, uppmätt personbilshastighet, på vägen uppmätt friktion och beräknade
stoppsträckor framgår av figur 3. /137/
Hastighet
Speed

Stoppsträcka
Stopping distance

Konstant hastighet
Constant speed

Konstant stoppsträcka
Constant stopping distance

Friktion
Friction

Friktion
Friction

Figur 3. Samband mellan uppmätt friktion på vägen,
uppmätt personbilshastighet, på vägen uppmätt
friktion och beräknade stoppsträckor./137/

Medelhastigheten och dess spridning är okänsliga för
skillnader i längsgående liniemarkerinq.
Fordonshastigheten förändras inte efter målningen.
4.2

Trafiksäkerheten

Man har inte kunnat hitta något samband mellan belägg-

ningens tillståndsklassificering och olyckskvoten. Det
finns inte heller någon tydlig korrelation mellan
olyckskvoten och sådana indirekta mått som

beläggningens ålder eller antal bilar som passerat
efter ombeläggningen.
Beläggningstillståndets betydelse för trafiksäkerheten
tycks variera enligt årstid och väglag. Ojämnhet och
spår på vägen ökar olycksrisken på vintern och på vått

väglag,

medan när det är torrt på vägen trafiksäkerhe-
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ten till och med ökar. Beläggningens retroreflektionsegenskaper har också större betydelse på vått än på
torrt väglag. Underhållet har stor betydelse åtminstone på vintern. Överhuvudtaget är det viktigt att på
ett eller annat sätt försäkra sig om, att vatten inte

stannar på vägytan.

Djupa spår är ett betydande trafiksäkerhetsproblem
enbart vid dåligt väglag, vilket förekommer relativt
sällan på huvudvägar. Olycksrisken är störst på ny
beläggning, särskilt stor till dess att en million
bilar har passerat efter ombeläggningen.

På det hela taget ansågs det att spåriga eller ojämna
vägar egentligen inte är ett trafiksäkerhetsproblem.
Man kan inte se någon ökning av olyckskvoten vid
spåriga vägar. Det kan t.o.m. registreras en viss
minskning av olyckskvoten med ökat spårdjup. Detta
tycks bero på att föraren förändrar sitt beteende. När
spårbildningen ökar och beläggningen blir ojämn kör
man saktare och försiktigare.
Friktionen korrelerar med olyckskvoten så att lägre
friktionsnivå på vägen förorsakar högre relativ olycksrisk. Bilisterna sänker hastigheten när friktionen minskar, men inte tillräckligt för att
stoppsträckan skulle vara oförändrad.

Undersökningarna om samband mellan trafiksäkerhet och

friktion är relativt samstämmiga och visar att andelen
olyckor på vått väglag ökar kraftigt när friktionskoefficienten (vid vått väglag) understiger O,3-0,4,
medan om friktionskoeffiecienten överstiger detta
värde förändras andelen olyckor på vått väglag obetydligt, se figur 4. Både friktion och spårdjup har alltså störst betydelse när förhållandena är dåliga, dvs.
på våt vägbana och på vägbana som är täckt av is eller
sno.

Andel våtvägsolyckor

0,5

Friktionskoefficient

Figur 4. Principsamband mellan andelen olyckor på vått
väglag och friktionskoefficienten./33/
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Liusa beläqqninqar tycks förbättra trafiksäkerheten på

vägar med stationär vägbelysning. Den totala
säkerhetseffekten har inte fåtts tydligt fram.

Dessutom tycks väqmarkerinqar ha en positiv inverkning
på trafiksäkerheten, se figur 5.

Antal olyckor

I

Målning

w

Tid

Figur 5. Principsamband mellan antal olyckor och tiden
före och efter det att en väg försetts med

Vägmarkeringar./33/

LITTERATUR
Eftersom litteraturlistan är mycket

den inte här.
läsaren.
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Kristian Sakshaug, SINTEF, Norge
Trafikksikkerhet og vegdekkets

egenskaper:

HASTIGHETSANALYSEN

I hvert land {Danmmark,

Finland,

Norge og Sverige)

er hasti heten

målt i 3-4 forsøkspunkt før og etter Iêççing av nytt dekke

er i tillegg målt i 2-4 kontrollpunkter i hver land
har vart uendret i hele måleperioden).

). Det

(hvor dekket

Det er bare målt på tofelts landeveg med fartsgrense 70 km og
høyere og alle hastighetsmålingene er foretatt på (tilnermet)
tørt

føre.

Resultatene viser at 1 Norge og Finland synes det ikke som leggw
ing av nytt dekke har påvirket hastighetsnivået i nevneverdig
grad. I Sverige har middelhastigheten EEE med 1.7 km/t fra før
til etter legging av dekke. Dette er i samsvar med tidligere
undersøkelser der. Resultatene fra Danmark kan ikke tillegges

vekt på grunn av en sannsynlig målefeil.

En vurdering av dekketilstanden i forsøkspunktene kan gi opphav
til hypotesen om at kun langsgående ujevnheter (spor) ikke på-

virker hastsighetsnivået i nevneverdig grad,og at det er ujevn-

heter på tvers

heten.

av kjørebanen som i første rekke påvirker hastig-

Det trengs imidlertid et større datamateriale for å kunne

bekrefte dette.

På alle forsøksstedene var dekketilstanden slik at det av en
eller annen grunn ble vurdert som nødvendig å legge nytt dekkee.

Disse resultatene skulle derfor gjelde innenfor de grenseverdier
av slitasje som vanligvis aksepteres i de ulike land.
l)

Omfatter både

justering

(evt med overflatebehandling),

fylling og slitelag i asfaltbetong.
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TRAFIKSÄKERHET OCH VÄGYTETILLSTÅND
Tillståndsanalysen inom TOVE-projektet
Rein Schandersson
F orskningsledare
Statens väg- och trafikinstitut

Referat

I Norden har

flera undersökningar gjorts, där man försökt klarlägga

sambanden mellan belagda vägytors tillstånd och risken för trafikolyckor.
Man har lyckats påvisa att beläggningsm har betydelse för trafiksäkerheten, medan kunskapen om slitagets (främst spår) betydelse är mer
osäker.

Syftet med tillståndsanalysen i TOVE-projektet var att försöka påvisa
skillnader i olycksrisk för beläggningsytor som slitits ned olika mycket.

Slitaget (främst spår) kunde bestämmas med hjälp av de mätningar med
objektiva mätmetoder, som regelbundet görs i flera nordiska länder.
De preliminära resultaten tyder på att risken för trafikolyckor - totalt
sett - är lägre på mer slitna beläggningar. Detta styrker en del äldre
finska resultat.

Betraktade mer i detalj visar resultaten att olycksvinsten främst uppnås
under förhållanden utan nederbörd och under sommaren. Vid stora nederbördsmängder tycks emellertid slitna beläggningsytor vara ofördelaktiga
ur trafiksäkerhetssynpunkt.
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TRANSPORTPOLITIKEN OCH SAMHÄLLSEKONOMIN
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Prissättning av kollektivtrafiken
-kort referatav Kjell Jansson

Storstockholms lokaltrafik

Låt oss anta att kollektivtrafikens huvudman är intresserad av högsta möjliga välfärd och inte av
högsta möjliga vinst, att taxan har till uppgift att åstadkomma effektivt utnyttjande av givna linjer och
inte att styra folks val av bostads- och arbetsplats samt att vi för prissättningsfrågan bortser från de
miljö- och trängselproblem som det alternativa trafikmedlet bil förorsakar.
Då är det optimala priset lika med företagets marginalkostnad plus den marginalkostnad som
trafikanterna bär i form av ökad restid och trängsel. Men det optimala priset är också lika med
företagets genomsnittliga rörliga kostnad minus trafikantens värdering av väntetid.
Detta betyder
- att samtliga fasta och en del av de rörliga kostnaderna bör subventioneras.
- att subventionen av rörliga kostnader bör vara väsentligt högre för tät stadstrafik än för regional
och interregional trafik.
- att priset bör variera med reslängd endast när och där trängsel råder i fordonen.
- att hårt belastade sträckor bör ha ett högre pris än lågt belastade.
- att priset i de flesta bör vara högre under hög- än Iågtrafik.
- att det i tät stadstrafik kan tänkas att priset bör vara högre under låg- än högtrafik.
Om vi skulle ta hänsyn till biltrafikens negativa inverkan på miljö och trängsel bör nämnda
subventionerna vara än större.
Om vi har ett budgetkrav som säger att intäkterna enligt ovanstående principer inte är tillräckliga,
modifieras dessa principer på så sätt att priserna höjs för de resor som är minst priskänsliga. Detta
betyder:
- högre högtrafiktaxa
- att taxan bör öka med reslängden, åtminstone upp till 25 km.
Om vi har ett krav på att taxan ej bör differentieras kommer låginkomstgrupper i genomsnitt att tjäna
på detta om de i större utsträckning än andra åker när och där belastningen är hög.
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PRISSÄTI'NING AV KOLLEKTlVTRAFlK
Kjell Jansson

Utvecklingsstaben,
AB Storstockholms Lokaltrafik

1.

.INLEDNING

I större delen av världen går kollektivtrafiken' 'med förlust". Finns det några
vettiga skäl till det? Hur bör priserna sättas? Hur inverkar starka budgetkrav?
Vem vinner och förlorar på enhetstaxa? Den kortfattade diskussion kring
dessa frågor som finns här bygger i huvudsak på mitt pågående
forskningprojekt "Prissättning och finanSiering 'av lokal och regional *
kollektivtrafik". Detta finansieras till 80% av Transportforskningsberedningen
(TFB) och till 20% av AB Storstockholms Lokaltrafik .(SL). Framför allt
diskuteras de andra skäl än miljö- och trängselproblem som motiverar
subventioner av kollektivtrafik. Om ett budgetkrav inte tillåter så stora
subventioner som från trafikekonomisk synpunkt vore lämpliga, bör priset
differentieras mer än annars. Slutligen diskuteras konsekvenserna av att
prisdifferentiering inte tillåts. Avsnitt 2 behandlar optimal prissättning och
avsnitt 3 budgetrestriktion och enhetstaxa.
'

2.

OPTIMAL PRISSÃTTNING

2.1

W

Förutsättningar för prissättningsanalysen är:
-

att taxan ej har till uppgift att styra val av plats för bostad, arbete
och andra aktiviteter, d v s att lokaliseringen tas för given.

-

att Iinjenätet är givet.

-

att huvudmannen fastställer nya taxor i god tid före genomförandet.

-

att huvudmannen söker maXimera välfärden och inte vinsten.

22
Det samhällsekonomiskt effektiva priset på kollektivtrafik bör motsvara
företagets marginalkostnad plus det marginella värdet av den tidsåtgång och
den trängsel som resenären förorsakar andra resenärer på samma linje
(trafikanternas marginalkostnad). Vi skriver detta som:
P* = MK = MKF + MKT
där P* står för pris, MKF och MKT för de marginalkostnader som trafikanten
förorsakar företaget respektive medtrafikanter, samt MK för den totala
samhälleliga marginalkostnaden.
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Detta betyder att priset bör vara högre när och där trängseln är högre samt

att priset blir som högst när och där kapaciteten är ansträngd, d v s när
företagets marginalkostnad också måste inkludera kapitalkostnaden för nya
fordon.
Något förenklat kan man säga att ett högre pris bör tas ut under högtrafik på
de avsnitt av en linje som har högt kapacitetsutnyttjande. Ett lägre pris bör tas
ut dels under lågtrafiktid dels under högtrafik där ledig kapacitet finns,
exempelvis i början på en linje och i den körriktning som ej är
dimensionerande.
Däremot bör priset ej generellt variera med reslängd. Priset bör variera med

reslängd i någon mån endast på de avsnitt och vid de tidpunkter då trängsel
råder.
2.3

animationer

Med subvention menas här skillnad mellan de intäkter som tas in via

biljettpriset och full kostnad. Det finns flera argument för subvention av
kollektivtrafik, varav endast en ska beröras närmare.

Det vanligaste argumentet för subvention är att denna stimulerar människor
att välja kollektiva färdmedel i stället för bil, vilket minskar miljö- och

trängselproblemen. Detta argument är både riktigt och betydelsefullt - men

kanske självklart, varför det inte diskuteras närmare här. Det finns emellertid

ett par argument till - som kanske är mindre självklara - och som därför
förtjänar något utförligare kommentarer.

Med fasta kostnader menas här kostnader för produktionsfaktorer som inte
kan varieras med den takt som priser och efterfrågan kan förändras. Det finns
naturligtvis olika förutsättningar för olika företag och på olika platser, men till
dessa faktorer hör nog vanligen exempelvis kontorsbyggnader,
kontorspersonal, stationshus, spår, tunnlar och vägar. Eftersom dessa

kostnader inte påverkas av pris och efetrfägan bör de därför ej täckas av
priset. Att ta betalt för fasta kostnader innebär att en del människor utestängs
från resor trots att de vill betala mer än vad resan kostar huvudmannen.
Detta är resursslöseri. Att inte ta betalt för fasta kostnader är således det
andra argumentet för subventioner.
De rörliga kostnaderna då, ska inte åtminstone de betalas? Nej, inte helt.
Med rörliga kostnader menar vi här kostnader för produktionsfaktorer som
kan påverkas i minst samma takt som prisförändringar. Också här bör det
finnas skillnader mellan företag, men till denna kategori hör vanligen faktorer
som energi, underhåll, vagnar samt förare och annan driftpersonal.
Om vi förutsätter att folk är villiga att betala mer för tåt trafik än för gles trafik,
visar det sig att det optimala priset kan uttryckas också på följande sätt:
P* = GRK -wV
GRK är rörlig kostnad per trafikant. Priset ska understiga denna kostnad med
wV, vilket står för väntetid V minuter gånger trafikanternas genomsnittliga
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värdering av väntetid per minut, w. wV är således det belopp trafikanten
skulle vilja betala för att slippa vänta. D v 5 det optimala priset är både lika 1
med samhällelig marginalkostnad och lika med genomsnittlig rörlig kostnad
minus värdet (i kronor) av att slippa vänta, Eftersom det inte går att undvika
väntetid inom kollektivtrafiken, innebär det optimala priset i stället att
trafikanten slipper betala ett belopp som motsvarar obehaget av väntetiden vilket från trafikantens synpunkt antas vara lika bra. Detta tredje argument för
subvention meför att kollektivtrafiken blir jämbördig med bil, cykel och gång
vad gäller väntetid, genom att väntetiden så att säga kompenseras med
pengan
Denna tredje del av subventionen kan förklaras bero på "stordriftsfördelar"

eller 'positiva externa effekter". Det är nämligen så, att ju fler som väljer att

åka kollektivt, exempelvis beoende på sänkt pris, desto högre blir den
optimala turtätheten. Hög turtäthet tjänar alla på, inte bara tillkommande
trafikanter. D v 5, ju fler som väljer kollektivtrafik, desto bättre blir
kollektivtrafiken. Ett subventionerat pris medverkar till detta. Lägg märke till
att det är precis tvärtom inom biltrafiken. Ju fler som väljer bilen, desto sämre
blir både biltrafiken, kollektivtrafiken och miljön. Här ska tvärtom tas ut en

avgift - för 'negativa externa effekter".

Denna subvention av rörliga kostnader bör emellertid vara vara olika stor för
skilda typer av trafik. Vid tät trafik, kanske mindre än 8 å 12 minuter mellan
avgångarna, går folk spontant till hållplatsen och väntar där. Att vänta vid
hållplats brukar trafikanter ogilla, vilket betyder att väntetidsvärdet w är högt.
Man vill betala mycket för att minska dylik väntetid, vilket betyder att
subventionen bör vara stor för tät trafik. Vid glesa turintervall 'väntar' man
hemma, på arbetsplatsen etc. Man läser tidtabellen och ägnar sig åt att
diska, läsa tidningen, borsta skorna, arbeta lite extra eller så tills det är dags
för avfärd. Sådana sysslor brukar folk tycka är mer meningsfulla än att stå vid
en hållplats. Därmed vill man inte betala lika mycket för att minska sådan
väntetid som för att minska väntetid vid hållplats. Detta betyder att mindre tät
stadstrafik samt förortstrafik och lokaltågstrafik bör subventioners mindre än

tät trafik. Vid riktigt glesa intervall, en eller flera timmar, kan väntetidsvärdet
vara mycket lågt. Speciellt lågt kan man misstänka att det är för färdmedel
som man inte reser dagligen med, exempelvis fjärrtåg eller flyg.
Subventionen av rörliga kostnader bör således vara läg för glesbygdstrafik
och fjärrtrafik.
Om man tillåter prisdiferentiering mellan linjer kan det vidare, p 9 a olika
värdering av väntetid vid täta och glesa intervall, tänkas att i tätortstrafik
högtrafiktaxan bör understiga lågtrafiktaxan.

Vi har konstaterat att de fasta kostnaderna bör subventioneras fullt ut. Vi har
konstaterat att de rörliga kostnaderna bör subventioneras till en stor del för
tät stadstrafik men nästan inte alls för fjärrtrafik. Detta betyder att
- l länstrafiken bör alla fasta kostnader subventioneras och av de rörliga bör
en stor andel subventioneras i stadstrafiken och en mindre andel i
regionaltrafiken.
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- Luftfartsverkets och det nya banverkets anläggningar i form av start- och
landningsbanor, byggnader, spår, ledningar etc. bör subventioneras helt och
hållet.
- SAS', Unjeflygs, fjärrbusstrafikens och det nya SJs kostnader för
flygplan,vagnar, personal, ban- och Vägunderhåll etc. bör finansieras nästan

fullt ut med biljettpriser.

[Om man dessutom tar hänsyn till miljö- och trängselproblemen och så länge
dessa inte har ásatts ett pris för trafikanterna som motsvarar problemens
kostnader, bör subventionsbilden modifieras. Utifrån dagens läge kan grovt
tillyxat sägas att subventionema bör ökas för samtliga kollektivtrafikslag i
tätorter och för tågen i fjärrtrafiken.

3.

RESTRIKTIONER

3.1

Mäktiga

Som vi sett innebär samhällsekonomiskt effektiv prissättning av lokal och
regional kollektivtrafik att endast viss andel av de rörliga kostnaderna bör
betalas av trafikanterna genom biljettpriset för resan. I den mån

miljöaspekter beaktas sjunker denna andel. Hur ska resten betalas? Bör vi

använda skatter eller avgifter?

Tyvärr finns inga manifesterade definitioner av skatt respektive avgift.
Begreppen används på olika sätt i olika sammanhang. Här relaterar jag

begreppen till deras syfte och deras samhällsekonomiska konsekvenser.

En avgift på viss aktivitet syftar till att dra in inkomst p 9 a att aktiviteten
förorsakar viss kostnad. Om avgiften precis motsvarar förorsakad kostnad är
avgiften effektiv i samhällsekonomisk mening.
En skatt på viss aktivitet syftar däremot till att dra in inkomst utan att
indragningen har något samband med förorsakad kostnad.
Med dessa definitioner kan vi säga att om en avgift täcker mer än förorsakad

kostnad, är den överskjutande delen en skatt.

Förekomst av skatter kan få till följd att folk styr sin konsumtion mot aktiviteter
som har lägre lägre skattesats. De flesta praktisk tänkbara skatter medför
välfärdsförluster eller snedvridningar' genom nämnda styrning.
Inkomstskatter och arbetsgivaravgifter (löneskatt) motsvarar inte kostnader. |
den mån skatter gör människor benägna att arbeta mindre och företag
benägna att anställa färre än de annars skulle ha gjort gär samhället miste
om en produktion som annars skulle ha kommit till stånd. Därmed medför
skatten en välfärdsförlust och är snedvridande i samhällsekonomisk mening.
I den man skatt på konsumtion fär människor att välja andra aktiviteter (vila,
tillverka egna varor, odla hemma etc) fastän man skulle ha föredragit att
konsumera om skatten inte fanns, innebär skatten en välfärdsförlust.
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Att skatter medför vålfärdsförluster betyder däremot inte att de bör undvikas.
Att underlåta att ta ut skatt skulle innebära att en en hel del välfärdsskapande
konsumtion och aktiviteter vore omöjliga eller mer kostsamma att
åstadkomma - vilket således också skulle innebära välfärdsförluster. Till
syvende och sist handlar det om en awägning. l nedanstående figur
åskådliggjörs effektivitetsförlusten av skatter med hjälp av den s k skattekilen.
Figur1
Pris
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p _ '- " "'
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2111:1111:
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marginalkostnad
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|

I

I

2

xkvantitet
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Ett pris p (avgift eller skatt) över marginalkostnad po medför dels en förlust av
betalningsvilja, d v 3 ytan under efterfrågekurvan, dels en
kostnadsminskning, d v 5 ytan under marginalkostnadskurvan. När priset
överstiger marginalkostnaden erhålles ett negativt netto, streckat i figuren.
Det är uppenbart att denna streckade yta är mindre ju mer oelastisk
(brantare) efterfrågekurvan är. Observera att dessa förhållanden gäller både
för vanliga skatter" och för den del av en avgift som överstiger
marginalkostnad - och som därför också utgör en skatt. Generellt bör man
således av effektivitetsskäl beskatta relativt prisokänsliga varor, utan någon
koppling till vilket område dessa skatter finansierar. (Det finns inget som talar
för att bensinskatter ska finansiera vägar eller alkoholskatter systembutiker).
Naturligtvis kan fördelninghänsyn modifiera nämnda prisrekommendationer både uppåt och nedåt.
Anta nu att man från politiskt håll anser att "vanliga skatter" är mer skadliga
än kollektivtrafikskatter (kollektivtrafikavgifter över marginalkostnad),
åtminstone vid den nivå på full kostnadstäckning som optimala priser
innebär. Denna inställning innebär en budgetrestriktion som medför att
biljettpriserna måste höjas. Priserna bör då höjas i första hand för de typer av
resor och de kategorier trafikanter som är minst priskänsliga. Genomsnittlig
priselasticitet för kollektivresor i världen" brukar anges till 0,3, vilket betyder
att 1 procents prisökning (minskning) medför 0,3 procents minskning
(ökning) av antalet resande. l exempelvis Stockholm är denna
genomsnittlliga elasticitet något lägre. Men det intressanta i sammanhanget
är dess variation. Elasticiteten i lokal och regional trafik är i Sverige i
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storleksordningen 0,1 - 0,3 under högtrafiktid och 0,3 - 0,5 under lågtrafiktid.
Den är högre för kontant- och förköpsbiljetter än för periodkort. För lokal och

regional trafik ökar den (enligt utländska studier) med reslångden upp till ett

avstånd på25 km. Med finansiering via biljettpriset rekommenderas för lokal

och regional trafik att priset bör vara högre under hög- än Iågtrafik samt att
priset bör öka med reslångden upp till 20 a 30 km.

32

Bum-:tama

Av olika skäl: "rättvisa", lättbegriplighet, hanterbarhet mm, kan enhetstaxa
vara påbjuden. Enhetspriset bör sättas så att det motsvarar ett vägt
genomsnitt av olika trafikantgruppers samhälleliga marginalkostnad, där

vikterna utgörs av produkten av varje grupps priselasticitet och dess storlek.
Detta kan vi skriva som:

P* = ZMKiEiqi/ZEiqi
där, för varje grupp i, MK står för samhällelig marginalkostnad, E för
priselasticitet och q för antal trafikanter per tur.
Av tidigare resonemang framgår att enhetstaxa medför effektivitetsförluster,
eftersom optimala taxor innebär prisdifferentiering. Denna förlust
accentueras om man har en bindande budgetrestriktion, som ju motiverar
ytterligare differentieringar. Förlusten kan emellertid naturligtvis uppvågas av
just de skäl som anförs mot differentiering. Exempelvis kan en långtgående
differentiering kosta företag och trafikanter mer i administration, tid och
pengar än vad den ger i effektivitetsvinst.
Hur fungerar då enhetstaxa födelningsmåssigt? Det beror på vilka grupper
som har vilken priskånslighet och förorsakar vilken marginalkostnad, samt;
på gruppernas relativa storlek. Låt oss se på konsekvenser av enhetstaxa i*
form av ekonomisk vinst eller förlust för fyra olika schematiska
trafikantgrupper: a) de som har låg priskånslighet och förorsakar låg
marginalkostnad, b) de som har låg priskånslighet och förorsakar hög
marginalkostnad, c) de som har hög priskånslighet och förorsakar låg
marginalkostnad, d) de som har hög priskånslighet och förorsakar hög
marginalkostnad. Vi finner då för de olika grupperna:
a) Låg elasticitet och låg marginalkostnad. Denna grupp gör relativt stor
förlust, en förlust som minskar ju större andel av trafikanterna som gruppen
utgör.

b) Låg elasticitet och hög marginalkostnad. Denna grupp gör relativt stor
vinst, en vinst som minskar ju större andel av trafikanterna som gruppen
utgör.

c) Hög elasticitet och låg marginalkostnad. Denna grupp gör relativt liten
förlust, en förlust som minskar ju större andel av trafikanterna som gruppen
utgör.
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d) Hög elasticitet och hög marginalkostnad. Denna grupp gör relativt liten '
vinst, en vinst som minskar ju större andel av trafikanterna som gruppen 1
utgör.

Huruvida hög- eller lâginkomsttagare tjänar på enhetstaxa beror således på
vilken grupp man tillhör, d v 3 på gruppens storlek priskänslighet samt på
var och när man belastar trafiken.
«
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Referat

En krympande
skara
av nationalekonomer med
intresse
för
järnvägspolitik har i årtionden påpekat att denna politik förs
på kollisionskurs med
grundläggande samhällsekonomiska mål.
Inledningsvis berörs grunddragen

i denna kritik.

Återstoden av

uppsatsen behandlar två mindre
eller inte alls uppmärksammade
tillkortakommanden i debattunderlaget. Det första gäller den s
k
särredovisningen,
dvs
uppdelningen av olika bandelar
i
lönsamma och olönsamma. Man kan här lätt visa att ett oändligt
antal bandelsindelningar
är
tänkbara
och att
den
för
tillfället
använda
inte är
grundad
på
några
generella
kriterier för en sådan indelning.
Dess uppkomst kan istället
föras
tillbaka
på historiska
skål och SJ:s
strävan
att
maximera
statsbidraget
till de förment
olönsamma banornas
underskott;
det senare
en följd
av att man tills
nyligen
subventionerade underskottet och inte trafiken på dessa banor.
Slutligen
diskuteras
frågan
om
SJ,
i
traditionell
statsvetenskaplig anda,
är
ett verktyg
för
den förda
järnvägsPOlitiken.
Utför
SJ järnvägspolitiken, eller utformar
man den genom att
motarbeta vissa
lösningar och vinkla det
beslutsunderlag politikerna får?
SJ:s enastående klärvoajans
när det gäller
att förutse vilka banor som kommer att läggas
ner tyder på det senare alternativet.
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1

FÖRORD

Syftet med
detta inlägg är att diskutera
några samhällsekonomiska
och
ibland även företagsekonomiska
villfarelser
i
debatten kring svensk järnvägspolitik.
Tidpunkten kan tyckas
illa vald för
att överhuvudtaget
dra
in samhällsekonomi
i
denna debatt. Den som åhörde inläggen på NKTF:s (Nordiska kommittén för transportforskning)
konferens Järnvägarnas Framtid
i Messilä
den 22-23 november
1988 kan med fog fråga
sig om
samhällsekonomi överhuvud
taget har någon plats
i framtidens
järnvägspolitik. Konferensen kunde, med små justeringar i terminologin,
lika gärna ha utspelats
i början av
50-talet.
Åttiotalets modeord utgjorde de enda anakronismerna.
Att ingå i debattens kontrapunkt är vanligtvis mer påfrestande
än att tillhöra huVudfåran.
Detta gäller
i synnerhet
när
huvudfåran under årtionde efter årtionde lyckas
ignorera den
normativa samhällsekonomi som borde vägleda verksamheten:
"Generation efter generation av nationalekonomer har
framhållit att en prissättning i syfte att
undvika
samhällsekonomiskt
slöseri måste
bygga på marginalkostnaderna och att
transportområdet
inte är
något
undantag
härvidlag.
Generation efter generation
av
politiker och
transportadministratörer i departement
och affärsverk har underlåtit att ta intryck av detta
och lanserat olika kostnadstäckningsideologier enligt
vilka priserna ska vara lika med de (de normalt högre)
genomsnittskostnaderna...
Då och då träder en nationalekonom fram - Wicksell, Cassel,
Lindahl och Palander är några exempel - och visar att tillämpade principer på någon del av transportområdet
är oförenliga
med
samhällets målsättningar.
Men
efter en
stunds
korsdrag är den gamla ordningen återställd." 1)
Efter ytterligare 15 år med mer-av-samma-sort-politik istället
för
nytänkande är det inte underligt att
ingen ekonom med
tillräckligt deplacement för att åstadkomma korsdrag längre är
intresserad av frågan.
Det vi andra
kan göra är möjligen att
aspirera på ett ögonblick av
lätt gardinfladder.
Ett problem
när man skriver inom ett område
som den
egna yrkeskåren i
stort
sett
gett
upp till
numerärt
överlägsna
skaror av

l)

Bohm,

Peter
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jurister och tekniker är att språket inte förblir Opåverkat av
den monumentala irrelevans man finner
i de för dagen aktuella
ledstjärnorna:
"I det verkliga
forskningsarbetet aktualiseras nästan
dagligen beslut där uttolkningen
och tillämpningen av
idealet är så godtycklig att forskaren med all kraft
måste värja
sig mot den
cynism som ligger nära till
hands när ideal och verklighet ligger långt från varandra."

1)

I
den egna
texten är
ren cynism lättare att upptäcka
och
åtgärda än dess verbala släkting,
det raljanta skrivsättet.
För att inte detta ska genomsyra
hela uppsatsen i alltför hög
grad har jag
försökt förvisa
raljansen
till ett
reservat,
avsnitt Introduktion på sid 3.
Sådana försök blir aldrig helt
framgångsrika.

OOOOO

Avsikten med uppsatsen var från början att diskutera fem olika
illusioner i svensk järnvägspolitik:
Transportmarknaden som en intressentmodell
Kostnadstäckningsmyten
"Förlustbolaget" SJ
Särredovisning - ett sätt att luras
SJ:s långsiktiga visioner

I denna text finns bara utrymme
för de två
sista.
Eftersom
inget tillfälle att sprida information om SJ:s verkliga ekonomiska resultat
får försittas
lämnas information om detta
i
appendix A på sid 20 utan några längre kommentarer.
I en nära
förestående
längre version
kommer
även de tre
första att
behandlas.
Den som är
intresserad av denna längre
version
eller av att diskutera frågorna är välkommen att
ta kontakt
med undertecknad.

Arne Karyd
Nationalekonomiska institutionen

Viktoriagatan 30

411 25

GÖTEBORG

031-631370

l) Johansson (1970).
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2

INTRODUKTION

Den som på eftermiddagen den 30.11 1988 - en vanlig onsdag ville köpa en biljett till Stockholm på Göteborgs central fick
i turnummerautomaten en kölapp vars nummer låg ca 240 över det
som betjänades.
Varken storhelg eller
flygstrejk var i antågande och såvitt bekant
härjade ingen
epidemi bland personalen. I väntsalen fanns mer än hundra personer och gissningsvis passade nästan lika många på att uträtta ärenden eller att
dricka kaffe.
Att döma av det antal turnummer
som inte fick
någon i församlingen
att reagera hade ett
femtiotal personer
gett upp vid blotta åsynen
av sitt nummer.
Väntetiden ackompanjerades av
diverse meddelanden om
tågförseningar.
Den
trägnes belöning
blev i detta fall att
få köpa
sin biljett
efter 1 tim 25 minuter till
ett pris långt över den prisrelevanta marginalkostnaden.

2.1

Stängda kassor

Innan vi generaliserar dessa anekdotiska
ytterligare några omständigheter beaktas.

uppgifter

måste

0 För det första är väntetider
i denna
storleksordning vanliga.
Den som
i hOpp om att undvika köer åker in sent på
kvällen för att köpa biljett kan ändå drabbas av väntetider
över en timme.
Antalet öppna
kassor har då reducerats till
en eller två och skaran av väntande räknar ca 30.
0 För det andra är kön
inte någon
följd av att nya kvastar
fått fler att åka tåg. Den är en följd av att gamla kvastar,
om än ev med nya skaft,
ser allt - i
synnerhet personal som onödiga kostnader. Fem kassor var öppna och tio stängda.
Skillnaden mellan en
samhällsekonomisk
ansats och den
för
tillfället förhärskande ansatsen kan belysas med hur 'man med
utgångspunkt i olika samhällsfilosofier
analyserar den
ovan
beskrivna situationen.
Texten är avsedd att vara något provokativ.

2.1.1

Nationalekonomansatsen

Nationalekonomen konstaterar,
med kölappen i hand,
att den
samhällsservice som järnvägen ursprungligen avsåg att tillhan-
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dahålla 1) inte fungerar acceptabelt. Bortåt 200 personer väntar bort
20 - 40.000
kr per
timme om man
värderar väntetid
till 100-200 kr.
Att Öppna de stängda
kassorna skulle kosta
högst 2.000 per timme.
Detta skulle sänka väntetiden med 2/3.
Samhället,
vilket för nationalekonomen inkluderar alla ekonomiska agenter

inklusive

SJ och de väntande,

har

åsamkats en

kostnad på tiotusentals kronor per
timme därför att samhällsekonomiskt
relevanta överväganden inte
tillåts
styra
SJ:s
verksamhet. Reducerad väntetid skulle dessutom avskräcka färre
potentiella biljettköpare.
Detta skulle öka SJ:s intäkter och
därmed reducera eller helt uppväga den ökade personalkostnaden.
Vissa
resenärer skulle återvinnas eller
inte förloras
till andra transportmedel som bil och_flyg där de samhällsekonomiska marginalkostnaderna är högre. Ytterligare en samhällsekonomisk intäkt
skulle uppstå trots att SJ:s
taxor normalt
kraftigt överstiger marginalkostnaden.
Något måste ha gått i grunden snett,
tänker nationalekonomen,
när offentliga verk, avsedda att tillhandahålla vissa typer av
samhällsservice utan att exploatera sina positioner som naturliga eller skapade monopol,
börjar tala om att i första hand
tjäna pengar och i mån av tid och lust att tjäna folket.
Knut
Wicksell påpekade redan 1924 att
svenska folket inte kan göra
lönsamma affärer med sig självt folket är både betalare och
mottagare av vinsten:
"...Naturligtvis kräva de olika grenarna av statsverksamheten olika metoder,
men principen måste
vara en
och densamma, befrämjandet av det allmänna bästa. Därför ville jag också opponera mig mot uttryck,
sådana
som 'statens affärsverksamhet' eller en 'affärsmässig'
skötsel 1)
av statsjärnvägarna.
Utgångspunkten måste
tvärtom vara det faktum,
att statsjärnvägarna
icke
kunna och de enskilda icke böra skötas som affärer. En
affär förutsätter
ju
skilda
och
delvis motsatta
intressen hos kontrahenterna,
vilka de var
för sig
bevaka.
Men
staten har inga intressen,
skilda från
sina medborgares;
endast i
formen kan staten driva
affärer med dessa,
liksom den i formen kan stämma och
låta sig stämmas inför sina egna domstolar,
utan att

dessa därför vore

att betrakta såsom en

instans över

staten."

Det

Wicksell ondgjorde

sig

över

var

Socialiseringsnämndens

utlåtande från
samma år
där "affärsmässigheten"
var ett
av
honnörsorden.
Den krämarattityd till järnvägarna vi nu dagligen kan observera som en föregivet ny
ide lanserades
av en
utredning och sköts i sank av en särklassig nationalekonom för

1) Av Oredsson (1969)
järnvägsbyggande var
nansiella.

framgår klart att motiven bakom statens
samhällsekonomiska och

inte

statsfi-

l) Wicksells citationstecken och mina understrykningar.
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mer än sextio år sedan.

Vilka alternativ finns det då till denna nygamla och improduktiva inriktning av verksamheten?
Här börjar nationalekonomen
bli mångordig.
Utgångspunkten måste vara en anpassning av
prisnivån mot marginalkostnaden. Oavsett om man menar kortsiktig eller medellångsiktig,
marginalkostnad eller prisrelevant
kostnad,
1)
optimalt
avvikande marginalkostnadSprissättning
eller någon annan variant,
blir resultatet
kraftigt sänkta
priser på alla tåg
där
kapaciteten inte utnyttjas
fullt.
Efterfrågan och produktionen ökar
till den samhällsekonomiskt
optimala nivån. Som Bohm m fl (1974) och generationer av andra
ekonomer redan visat för blinda
ögon medför detta att järnvägarna i likhet med vägarna, försvaret, polisen, grundskolan
m m - går med_företagsekonomisk
förlust.
Den
samhällsekonomiska vinsten medför en statsfinansiell kostnad som på intet
sätt minskar dess värde.
Trafik
kommer att föras över från
väg- och
flygsektorerna och
leda till
samhällsekonomiska
besparingar eftersom marginalkostnaderna där normalt är högre.
Nedläggningar blir inte aktuella.
Dels ökar efterfrågan, dels
försvinner SJ:s nuvarande motiv för att i nedläggnings- eller
statsbidragssyfte missköta
trafiken.
Det
blir aktuellt
att
återuppta
trafiken på
vissa banor där den endast med stor
fingerfärdighet
kunde
avvecklas,
som tex Kil-Ställdalen,
Skövde-Karlsborg och
Falköping-Landeryd.
Det blir
t o m
aktuellt att åter lägga ut ett och annat rivet spår,
t ex
Yttermalung- Sälen.
SJ.s prestationer mäts nu inte med simpla
krämarkalyler utan
som antal passagerarkilometer,
andel
av
transportmarknaden,
antal
trafikerade stationer osv
och med
för denna produktion relevanta
kostnadsbegrepp.
I efterhand,

h0ppas nationalekonomen, kommer vi att le åt 80-talets kommer-

sialisering av affärsverken.
På samma sätt som vi med milt
löje
tänker tillbaka
på mängdlärans
tillfälliga dominans
i
grundskolans matematik och Kretschmers
typlära inom förkrigspsykologin kommer vi att
tänka på 80-talets affärsverkstrend:
Det var då det,
när Posten hade ett affärsområde
Brev och
Paket,
vars prestationer mättes i vinstkronor,
i stället för
ett ansvarsområde Brev och Paket
vars prestationer mättes som
kvalitet och kvantitet hos
de tjänster man utförde
åt sina
ägare - folket.
Med förundran kommer vi att läsa om hur televerket 1988 vägrade lämna
ut utländska abonnenters adresser
eftersom det inte
var televerkets
affärsidé att
möjliggöra
brevledes kontakt.
Dessvärre
kommer vi också att
notera hur
ett stort samhälleligt
järnvägskapital
förstördes innan
de
samhällsekonomiska målen lyckades återta scenen från konsultoch kamrerskulturen;

1)

Se Jansson

(1988).
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2.1.2

Organisationskonsultansatsen

Den från Intrigo AB 1)
inkallade Konsulten kliver in biljetthallen och ser sig om med viss oro.
Intrigo hade ju i en hemligstämplad rapport - ett av
företagets lönsammaste uppdrag efter
intensiv brainstorming runt
biljardbordet
formulerat
SJ:s affärside för 90-talet:
Att
transportera färre och köpstarkare resenärer på några få
linjer och att avveckla övriga
resenärer och linjer med slagordet Vi ska inte vara en socialstyrelse på räls; en devis Konsulten betecknade som ett genombrott på den
växande marknaden för positionering.
Detta var
första steget
i en begränsning av SJ:s verksamhet
till den
enda lönsamma
aktivitet Konsulten
funnit inom SJ-koncernen:
Biljettförsäljning.
Konsultens oro
gällde nu
inte bara de
eventuellt
försämrade möjligheterna
att få uppdrag hos
den
icke rälsbundna socialstyrelsen utan fastmer vad han såg runtomkring sig.
Biljetthallen var ju
ett eget affärsområde,
en
del av huvudaffärsområdet Kassaklirr inom resultatenheten Person-,

hund- och resgodstransporter.

Trots detta gav verksamhe-

ten ett föga
affärsmässigt intryck - bara
inom synhåll fanns
ett hundratal väntande människor.
Konsulthandboken säger att
väntetid
är en
styggelse - den
kan alltid omvandlas till
intäkter.
Biljettpriset borde alltså höjas.
Reminiscenser av
den obligatoriska halvterminskurs
i nationalekonomi Konsulten
motvilligt läste under sin utbildning sade honom att
några
kunder isåfall
skulle avskräckas
men det
får vi
kompensera
genom ytterligare
höjning,
tänkte Konsulten.
För säkerhets
skull borde ytterligare åtgärder
genomföras.
Med avsmak tit-

tade Konsulten bort

mot de tio stängda

kassorna;

dessa hadei

tillkommit
under en
downperiod i
början av 80-talet
under
inflytande
av för
Konsulten obegripliga
resonemang om samhällsnytta, välfärdsvinst och miljöhänsyn. Kanske måste man ta
någon av dessa kassor i anspråk
- Konsulten hade annars i sin
senaste rapport
föreslagit att de
skulle arrenderas ut till
någon verksamhet med intresse för centralt läge och synergieffekter,
t ex en
hamburgerkedja eller inrikesflygets bokningskontor. Dessutom kunde man föra ner resultatansvaret längre i
hierarkin genom att göra varje
kassa till ett eget delaffärsområde inom affärsområdet
Biljetthall.
Man kunde ju
hyra ut
kassan med en sorts franchisingavtal,
frisörsalongerna hyr ju
ut
sina stolar
till
frisörer.
Konkurrens mellan kassorna
skulle sänka väntetiderna.
Dessutom
skulle SJ:s intäkter öka
genom att många resenärer skulle förmås att köpa längre,
fler
eller dyrare resor än de avsett. Information om rabatter kunde

l) Bolaget döpt och analyserat
i Veckans Affärers konsultspecialnummer 12, 870319.
I samma nummer (sid 81) bedöms konsultkostnaden för
den "nya" SJ-strategin uppgå
till minst
40 mkr.
En chefssuck från SJ förmedlas också: "Säg de konsulter vi inte
haft inne.
Här är alla och river och sliter".
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ju också förväntas förekomma ganska sparsamt.
Nöjd med denna synnerligen kreativa approach på problemet tog
Konsulten taxi till Landvetter f v b SJ:s huvudkontor. Konsulten hade inget emot att åka tåg men han kunde inte riskera att
komma försent.
Hos SJ
kan man bli stående i två och en halv
timme för att man byter ställverk;
l) flyget lyckades däremot
flytta hela områdeskontrollcentralen från Torslanda till Land.vetter
i början
av
80-talet
utan att
flygtrafiken märkte
något.
Det var viktigt att komma
i tid - SJ:s
styrelse var
sammankallad för att höra Konsultens senaste förslag: Att dela
alla dubbelspårssträckor
i två sousaffärsomráden
med arbetsnamnen Vänstra resp Högra Spåret
(sett
från Stockholm C).
Dessa skulle
naturligtvis ha eget resultatansvar
och konkurrera med varandra, dock krävdes ett visst minimum av samarbete
eftersom det nu blir dubbelriktad
trafik på båda
spåren och
man
därför måste utnyttja varandras
spår för
mötesändamál.
Iden hade Konsulten
kommit på under köbildning
i Vasa10ppets
vänstra spår.
Man måste bara bemästra risken att souscheferna
segmenterade marknaden genom att det ena Spåret specialiserade
sig på resor till Stockholm och det andra från,
då skulle ju
konkurrensytan försvinna.
Tanken hade redan mötts med jubel i
Intrigos styrelse och nu förväntades såväl Rälsverket
i Borlänge som Rullverket i Stockholm instämma, möjligen med undantag av Rälsverkets samhällsekonomiska avdelning.
Denna kunde
isåfall lätt tystas med hotet att bli ett eget affärsområde.

1) Detta hände i Hallsberg 1987-05-12.
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3

SJ - ETT POLITIKERNAS VERKTYG?

Traditionell statsvetenskaplig teori utgår
från att statsförvaltningen inklusive affärsverken är ett verktyg som står till
de makthavande politikernas förfogande. Under senare årtionden
har denna syn ifrågasatts från många olika
synpunkter.
Man
talar om det militärindustriella komplexet
osv;
en i Sverige
mer känd variant
är det byggnadspolitiska komplexet
som bl a
medfört
att andelen efterkrigslägenheter i
Sverige är
lika
stor som i Västtyskland trots detta lands något sämre utgångsläge.
Likartade komplex förekommer på andra håll och nivåer bilindustrins inflytande över politiken är illa dolt.
Ibland
diskuterar man
"ventilationsmaffian" som ett exempel på hur
industrin förmår normgivaren (statens planverk) att i överdriven utsträckning
kräva installation av
industrins produkter.
Public-choice-skolan tar
förvaltningens egenintresse av t ex
tillväxt som utgångspunkt för sin kritik.
Stora och traditionsbundna organisationer kan genom sin blotta tyngd och tröghet motstå även kraftfulla politikers försök till påverkan:
The Treasury is so large and far-flung and ingrained in its
practices that I ñnd it is almost impossible to get the action
and results I want. . . . But the Treasury is not to be compared with the State Department. You should go through
the experience of trying to get any changes in the thinking, policy, and action of the career diplomats and then
you'd know what a real problem was. But the Treasury
and the State Department put together are nothing as cornpared with the Na-a-vy. . . .T0 change anything in the
Na-a-vy is like punching a feather bed. You punch it with
your right and you punch it with your left until you are
ñnally exhausted, and then you ñnd the damn bed just as
it was before you started punching.
(Franklin D Roosevelt,

citerad i Allison

(1971)).

SJ har sällan eller aldrig beskyllts för
att försöka påverka
makthavarna i kvantitativt tillväxtbefrämjande riktning, däremot i statsbidragsbefrämjande. Strävan efter maximalt statsbidrag påverkar inte bara fördelningen av förment olönsamhet på
olika bandelar
utan även
SJ företagsprofil,
"image" skulle
Konsulten sagt.
Det
torde vara fullständigt unikt
att utomstående iakttagare påpekar för en organisation att dess redovisade
resultat under
en följd
av år
måste korrigeras
med
flera miljarder kronor uppåt utan att
man tar minsta notis om
detta.
(se SJ - ett
förlustbolag?
på sid 20).
Förklaringen
finns
på nära håll;
den
som befinner sig
i en permanent
förhandlingssits gentemot staten bör inte
skylta med sin lönsamhet.

Frågan om SJ utför
statens järnvägspolitik
eller om
staten
utför SJ:s järnvägspolitik blir inte mindre relevant bara för
att
man inte kan påvisa
något järnvägsexpansivt
inflytande
från SJ:s sida.
SJ kan ju ha andra intressen,
t ex järnvägs-

VTI MEDDELANDE 591

116
kontraktiva, som man mer eller mindre framgångsrikt får staten
att ta
till sig.
Ett sätt
att fastställa i vilken riktning

inflytandet

går är

att jämföra

SJ:s och/eller

politikernas

framtidsversioner med det faktiska utfallet.
Två problem hämmar denna
ansats:
Politikervisionerna är många,
allmänna,
'kraftlöst
formulerade och- motstridiga.
Det fordras mycket
* stora avvikelser mellan vision och verklighet
innan rimliga
krav på signifikans blir uppfyllda. SJ-visionerna är svåra att
finna eftersom företaget ofta släpper
informationen i en takt
av en bannedläggning åt gången. Själva existensen av en vision
tyder dock på att påverkan går i riktning från SJ till politikerna;
ett statens
villiga verktyg ska naturligtvis
inte ha
någon egen vision om sin framtida användning. SJ kan hävda att
dess vision bara är
en uttolkning av politikernas
budskap,
utförd i
kraft av organisationens detaljkunskap
på området.
Man kan acceptera en
sådan inställning på
kort sikt
men om
visionen
visar sig
stämma med
verkligheten över en längre
period kan den inte vara bara en uttolkning.
SJ kan inte veta
vad politikerna
planerar på längre sikt
när de inte
vet det
själva.
Långsiktig överensstämmelse mellan SJ:s visioner och
det faktiska utfallet är en stark
indikation på att SJ,
inte
politikerna,
utformar järnvägspolitiken.
Varför den isåfall
ser ut som den gör är en fråga som kräver större utrymme än
det här
tillgängliga.
Fruktbara utgångspunkter för
en sådan
diskussion är
t
ex den ytterst
ovederhäftiga kritik SJ

utsattes för

under 1950-

ningsproblemet.

3.1

1)

och 60+talen och

det s

k övermät-

SJ:s sextiotalsvision

1967 utgav SJ en märklig
publikation:
Vad pågår och planeras
inom SJ?
Texten är
hållen helt
i dåtidens
(och nutidens?)
anda. Ett foto visar LjusfallShammars nedlagda station på linjen Finspång-Pålsboda. På ömse sidor om stationen står en buss
och en lastbil.
Bildtexten säger "Då en
järnvägslinje läggs
ned, sätter SJ in bussar och lastbilar för att trygga områdets
trafikförsörjning".
Det mest intressanta är dock den bandelsprognos man
gjort för södra och mellersta Sverige
fram till
1975.
För norra Sverige hade man inte hunnit utföra motsvarande arbete men
man förvarnar om att
"sannolikheten för att
persontrafiken skall
kunna
bibehållas
på
Inlandsbanan är
liten." Bandelsprognosen redovisas på en karta:

1) Se Etzioni (1970)
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Schemansk narta omr det på langre sikt trafikerade
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Teckenförklaring
Linjer som:
sannolikt trafikeras för både person. och godstrafik
sannolikt trafikeras för godstrañk
och även eventuellt för persontrafik

sannolikt trafikeras för godstraêik
eventuellt trafikeras för godstrañk
ana-:-

TGOJ - linjer
Övriga enskilda järnvägslinjer

Figur 1. Sst bandelsprognos 1967

För
persontrafikens
urskiljas:

räkning

kan

1. De som sannolikt trafikeras för
fik
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2. De som sannolikt trafikeras
för persontrafik

för godstrafik och eventuellt

3. De som sannolikt eller
eventuellt trafikeras för godstrafik, dvs med säkerhet inte för persontrafik.
Med ett minimum av kännedom
om det dåtida järnvägsnätet inser
man att det finns en fjärde
kategori:
På kartan helt utelämnade banor,
dvs sådana som SJ i en PR-mässig kreativitet som
skulle
väckt
Konsultens beundran låtsas
vara obefintliga
eftersom man avser att avveckla både gods- och persontrafiken.
1967 fanns
13 "obefintliga" banor vars persontrafik nedlades
1968

eller senare:

Tabell 1.

1)

"Obefintliga" linjer med persontrafik 1967

Södervärn - Falsterbo
Gärsnäs - Köpingebro
Norrhult - Ankarsrum
Falköping - Ulricehamn

Eslöv - Tomelilla
Gärsnäs - Vitaby
Sjövik - Nossebro
Bengtsfors - Koppom

Rimbo - Norrtälje

Trollhättan - Nossebro

Kristianstad-Älmhult

Älmhult - Kristianstad

Rimbo - Lindholmen

Dessa linjer finns överhuvudtaget inte med på kartan,
dvs SJ
hade redan
beslutat att
lägga trafiken.
Det
tog 18 år att
genomföra ambitionerna;
de sista linjerna i gruppen - Falköping-Ulricehamn och Bengtsfors-Koppom - förlorade
sin persontrafik 1985. På linjen Rimbo-Lindholmen persontrafikeras fortfarande delen Kårsta-Lindholmen av
Stockholms Lokaltrafik som
dock beslutat att lägga ned trafiken. 2)

Tabell 2.

Övriga av SJ nedläggningsbeslutade linjer

Nedlagda -1988

Ej nedlagda

Malmö - Dalby - Tomelilla
Kristianstad - Vitaby
Hästveda - Karpalund

Jönköping - Vaggeryd
Uddevalla - Strömstad
Torsby - Kil

Växjö - Norrhult

Nässjö - Åseda

Älmhult - Sölvesborg

1)

Orsa - Östersund

Källor för
tabellerna l,
2 och
3 är' jämförelser mellan
figur 1
och SOS Sveriges Järnvägar samt
Nordling (1983).
Det är
ibland oklart vilken typ
av trafik som
lades ner.
Rättelser mottas tacksamt.
2) Darin (1988)
är en från samhällsekonomisk synpunkt oduglig
utvärdering av upprustningsoch förlängningsalternativen;
bl a
behandlas statsbidrag som en samhällsekonomisk kostnad.
Naturligtvis
gör Transportrådet
samma misstag,
se
Karyd, Persson & Wilson (1984).
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Ankarsrum - Västervik
Borås - Ulricehamn
Nossebro - Vara
Vara - Forshem

Skövde - Karlsborg
Smedberg - Lysekil
Mellerud - Bengtsfors
Koppom - Arvika
Kristinehamn - Filipstad
Filipstad - Mora
Bollnäs - Orsa
Kilafors - Söderhamn

Strängnäs - Åkers Styckebruk

Malung - Sälen
Finspång - Kimstad
Tidaholm - Vartofta
Norraryd - Karlshamn
Kattarp - Höganäs

Åseda - Nybro

Tabell 2
visar att SJ:s måluppfyllelsegrad i
denna kategori
ännu inte nått upp till 100% men är på god väg.
De fem banor
där trafiken ännu
inte lagts ner har,
möjligen med undantag
för Jönköping - Vaggeryd och kanske* Nässjö - Åseda,
ingen
chans att överleva om
ingen sätter käppar
i hjulet för den
nuvarande SJ-ledningens ambitioner.
Tabell 3.

Linjer som avsågs "eventuellt" persontrafikeras

Nedlagda -1988

Ej nedlagda

Örebro - Svartå

Malmö - Tomelilla - Simrishamn

Enköping - Uppsala
Kävlinge - Arlöv
Landskrona - Teckomatorp

Helsingborg - Bjuv - Åstorp

Eslöv - Landskrona
Mora - Orsa
Kävlinge - Landskrona

Halmstad - Nässjö

Nässjö - Oskarshamn
Linköping - Hultsfred
Bjärka-Säby - Västervik
Håkantorp - Gårdsjö
Ludvika - Tillberga
Malung - Borlänge
Eskilstuna - Södertälje

Det är naturligtvis svårt att bedöma
i vilken mån SJ har förverkligat en ambition att
"eventuellt" trafikera vissa bandelar.
Man kan
dock anta att det
Opinionsmässiga motstånd som
nedläggningar alltid möter leder till en viss skönmålning
från
SJ:s sida, dvs att man på lång sikt avser att lägga ned huvuddelen om
inte alla
av de
"eventuellt"
persontrafikerade
banorna.

Slutligen finns en kategori banor
vilka man avsåg att "sannolikt" trafikera för persontrafik. Med två undantag drivs fort-
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farande

persontrafik

Ängelholm -

på

Kattarp och

alla dessa

Kil -

banor.

Ställda1en.

Undantagen

,Beträffande

är

den

senare kunde
den utredningsgrupp de berörda
kommunerna tillsatte belägga
- föga
Överraskande - att nedläggningen
inte

kunde motiveras, varken från företagsekonomisk eller samhällsekonomisk synpunkt.

1)

Det 1967 enskilda järnvägsbolaget TGOJ, Trafik AB Grängesbergs
- Oxelösunds Järnväg, övertogs sedermera av SJ.
Under synnerligen ohederliga
former nedlades så småningom persontrafiken
Flen - Oxelösund. 2)

3.1.1

Visionen och verkligheten

I efterhand kan vi dra följande slutsatser:
o SJ avsåg 1967 att med säkerhet avveckla persontrafiken på 42
banor. 21 år senare är trafiken avvecklad på 37 av dessa och
i överhängande fara på ytterligare tre.
0 1967 rådde, e11er spelades,
tveksamhet beträffande ytterligare 18 banor som
"eventuellt" skulle persontrafikeras.
21
år senare är sex av dessa nedlagda och de övriga 12 i farozonen.
0 Av de banor
SJ avsåg att "sannolikt"
persontrafiken kvar på alla utom två.

persontrafikera finns

I efterhand är överensstämmelsen mellan vad SJ avsåg att lägga
ned och vad som faktiskt nedlagts,
resp vad SJ avsåg att trafikera och vad som faktiskt trafikeras,
fullkomligt slående.
Med hänsyn till att det nedläggningsarbete som åstadkommit den
hittillsvarande måluppfyllelsegraden sträcker sig över 18 år,
1968-85,
är det uppenbart att SJ och inte politikerna driver
järnvägspolitiken.
Hur SJ kunnat
förverkliga sin
60-talseller snarare
50-talsvision trots en skock kommunikationsministrar, ett flertal regeringsskiften,
motsägande trafikpolitiska propositioner och beslut, två oljekriser och skogsdöd är

en gåta vars svar får sökas på annat håll. Faktum kvarstår att

man lyckats. I det följande diskuteras några av de metoder man
använt för att nå detta mål.

1)
2)

Karyd, A, Persson, 8 och Wilson,
Se du Rietz (1988).
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4

DE OTILLRÄCKLIGA ANALYSVERKTYGEN

För järnvägsdebatten som helhet gäller utan överdrift att man
alltid väljer att göra det mätbara viktigt istället
för att
göra det viktiga mätbart.
Jakten på något att mäta ger ofta
upphov till
irrelevanta eller
direkt felaktiga prestationsmått. Trafikarbete mäts t ex som bruttotonkilometer (med eller
utan lok) per bankilometer och år.
Enkelspåriga banor över en
viss längd kan med detta mått aldrig bli annat än trafiksvaga.
Övergång till lättare materiel som t ex motorvagnar avspeglas
som minskat trafikarbete trots att antalet platskilometrar kan
ha ökat.
Kvaliten på
den erbjudna transporttjänsten mäts
aldrig.
Järnvägspolitikens
bristfälliga
informations- och
styrsystem motiverar ett särskilt kapitel
som i detta sammanhang måste lämnas därhän.

4.1

Vad är

Annell

m fl

en bandel?

(1971)

definierar

en bandel

som "en

faktiskt

avskiljbar bansträcka". Detta kriterium sprider knappast något
ljus i mörkret
- vilken del som helst av ett järnvägsnät kan
vara faktiskt avskiljbar.
Något gångbart företags- eller samhällsekonomiskt kriterium på en bandel finns inte.
Ett sådant
kriterium måste bygga på egenskaper hos nätet,
inte hos den
trafik som för tillfället drivs på nätet. Ändå tycks just trafikens utformning konstituera en bandel.
Vi kör tåg från A
till B,

därför är A-B en

bandel.

Därutöver

finns ett

histo-

riskt arv;
SJ övertog den och den banan i det stora järnvägsförstatligandet och behöll dessa som bandelar.
Bandelsbegreppets godtycklighet medför dessvärre
att all analys grundad på detta begrepp,
i synnerhet bandelars förmenta
olönsamhet,
blir lika godtycklig och därmed
exceptionellt
användbar i
SJ:s förverkligande av sin egen järnvägspolitik.
Dessutom medför SJ:s redovisningssystem att det företagsekonomiska resultatet
av verksamheten underskattas med
ett belopp
som redan 1980/81 översteg
en halv miljard
i dåtida penningvärde, se sid 20.
Därmed blir naturligtvis det man påstår
vara enskilda bandelars resultat också underskattat.
De för
SJ:s hela verksamhet
gemensamma kostnaderna,
samkostnaderna,
fördelas ut med hjälp av godtyckliga påslag på olika bandelar.
Enligt riksdagsbeslut får 50% påslag användas i offerter till
länstrafikbolagen trots att samkostnadsbesparingen av en nedläggning mycket väl kan vara noll.
Manipulerandet med bandelar är - kompletterat med manipulation
av trafiken - det mest använda instrumentet i SJ:s järnvägspo-
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litik.
Till belysande av dess mångsidighet introducerar vi nu
järnvägarna i sydvästra Skåne:

MALMÖ c
MALMÖ v

--_

YSTAD

V KLAGSTORP

VELLINGE

FALSTERBO
TRELLEBORG

Figur 2. Sydvästra Skånes järnvägsnät

Uppgifterna om nätet
är huvudsakligen
hämtade ur Nordling
(1983).
Mellan Malmö C och Limhamn kvarligger ännu ett industrispår som även persontrafikerades fram till 1918 och sporadiskt till 1939.
Några hundra meter väster om Malmö C låg Västra stationen;
byggnaden
står
kvar.
Malmö
- Ystads
järnvägsbolag (MYJ)
öppnade 1874 banan
Malmö V - Södervärn Ystad.
1886 öppnade MTJ,
Malmö - Trelleborgs järnväg,
banan
Södervärn - Vellinge - Trelleborg och
trafikerade då även
sträckan Södervärn - Malmö V.
1904 öppnade Hvellinge - Skanör
- Falsterbo järnväg (HSFJ)
banan Vellinge - Falsterbo med ett
sidospår till Skanörs
hamn.
Efter konkurs 1920
bedrevs trafiken av MTJ.
Västra Klagstorp - Tygelsjö
järnväg
(KTJ)
öppnade banan mellan cementfabriken i Klagstorp och Tygelsjö
1898 och avsåg att fortsätta till Svedala på MYJ men denna del
blev aldrig byggd. Slutligen byggde Malmö - Kontinentens järnväg (MkontJ) den i figur 2 streckade förbindelsen mellan Malmö
C (Östervärn) och Trelleborg; banan öppnades 1898 och förstatligades 1909
när färjeförbindelsen
till Sassnitz försågs med
tågfärjor.
Persontrafiken på KTJ upphörde redan 1927.
MYJ förstatligades
1941 och MTJ med HSFJ 1943.
Spåret Malmö V - Södervärn nedlades 1955 och MYJ leddes istället in till Malmö C via MKontJ.
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MTJ fick
inte motsvarande anslutning
trots att
detta skulle
varit lätt att ordna.
Skälet
var uppenbarligen att man redan
då avsåg att
lägga ned MTJ/HSFJ - ett ytterligare exempel på
hur
man förbereder
framtida nedläggningar.
Södervärn
blev
följaktligen slutstation vilket var
ganska opraktiskt för den
som anlände till
Malmö C och ville
vidare till
Trelleborg
eller Falsterbo. I det förstnämnda fallet blev MKontJ ett mycket smidigare alternativ och följaktligen nedlades banan Vellinge - Trelleborg i januari
1960.
Eftersom man då förlorade
kontakten med det
övriga nätet fick sådan ordnas via den del
av MYJ som 1955 övergivits mellan Södervärn och korsningen med
MKontJ.
Spårförbindelse fanns följaktligen med Malmö C men
denna utnyttjades
inte för
persontrafiken
som
fortfarande
stannade i
Södervärn.
I
augusti 1971 nedlades Södervärn Falsterbo. Stationen revs sedermera och är nu busstation.

4.2

Alternativa bandelsindelningar

Den fråga som nu ska belysas är
hur olika bandelsindelningar
påverkar fördelningen av lönsamhet
och olönsamhet över nätet.
För ändamålet
behövs
"bandelsredovisad"
statistik
och en
period där någon del påstås gå med förlust.
Efter förstatligandet
finns
bandelsstatistik
i
SJ:s
interna
publikation
Drifttjänststatistik men dessa data
påverkas av
SJ:s avsikt
att lägga ner
banorna,
skönjbar åtminstone 1955.
För tiden
före förstatligandet finns uppgifter
i Allmän Järnvägsstatistik.
Åren 1929-42 finns
emellertid inga förluster redovisade
varför vi är hänvisade till mycket gamla data,
15-årsperioden
1914-28.
Detta saknar betydelse - avsikten är enbart att visa
effekterna av själva bandelsindelningen och dessa är oberoende
av datamaterialets ålder,

bannätets

utformning,

tekniska

stan-

dard och ägarförhållanden.
För att
undvika att
enskilda år
påverkar
resonemanget har
en
sammanhängande
15-årsperiod
valts. Kvantifieringsmanins framsida är ett överflöd av detaljerade rådata och järnvägsstatistiken anger ofta olika vinst-,
intäkts- och kostnadsbegrepp per
bankilometer,
tågkilometer
osv.
Det använda måttet är "driftsöverskott";' för definition
se Allmän Järnvägsstatistik.
Tabell 4.

Driftsöverskott mm för MTJ, HSFJ OCH MYJ 1914-28

Driftsöverskott,

tkr

totalt

Längd, km
Drifsöverskott per bankm, tkr
Antal år med överskott/underskott
Källa: Nordling (1983),
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MTJ

HSFJ

MYJ

2.269

-272

5.251

30
76
l4/l

17
-16
2/13

63
85
15/0

Summa

7.248

110

Allmän Järnvägsstatistik för berörda år.

124

Med den
använda indelningen redovisar MTJ och MYJ överskott
Och HSFJ ett mindre underskott.
Förutom denna
indelning är

åtminstone sju andra tänkbara. I nedanstående figur redovisas,

förutom den under perioden anVända indelningen,
de sju undersökta alternativen.
De vid bandelarna angivna belOppen framkommer genom antagandet att driftsöverskottet per kilometer är
detsamma oavsett bandelsindelningens utformning. Rimligheten i
detta antagande behöver inte
diskuteras eftersom
syftet med
övningen är att visa att hela bandelsindelningen,
och därmed
även begrepp som driftsöverskott per bandel eller bandelskilometer, är dödfödd.
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3. Alternativa bandelsindelningar och reslutataKälla:
tabell

A-alternativet låg till grund för
fram

till

framkommer

Se

4.

förstatligandet och

i tabell 4.

redovisningen under perioden

visar

därmed

de

resultat

som

B är en mer konsultinriktad variant med

ytterligare uppdelning medan H representerar Wicksells,

Järn-

vägsfusionssakkunnigas (se nedan)
och författarens saninkel.
Slutsatsen av figuren är att
alla alternativa indelningar som

VTI MEDDELANDE 591

125'

berör HSFJ medför att överskott redovisas och om man överhuvud
taget ska ha bandelsredovisning kan ingen variant
sägas vara
överlägsen.
En kör av kamrersekonomer, uppfödda på Mekanförbundets normalkontOplan och andra instrument för skenbart exakt kostnadsfördelning,
kommer nu att invända:
Alternativ A,
B eller F bör
användas "efersom de förmår urskilja
den olönsamma delen Vellinge - Falsterbo".
Vad de förbiser är att de som åker mellan
Falsterbo och Vellinge till större delen fortsätter till Malmö
V och därmed bidrar
till MTJ:s och
MYJ:s intäkter utan att

detta kommeerSFJ

tillgodo.

Å andra sidan

skulle ytterst få

åka mellan Vellinge och Skanör om
inte Vellinge via MTJ och
MYJ haft
förbindelse med Malmö V.
Mellan bandelarna
finns
följaktligen en interdependens som inte går att kvantifiera.
Därmed kan den inte heller fångas inom ramen för en kontOplan,
en separatredovisning eller en organisationskonsults affärsområdiseringsförslag.
Slutsatsen är inte ny,
snarare är den i
likhet med Wicksells kritik glömd:
"Flera av gruppens linjer äro synnerligen
svagt trafikerade och en
nedläggning av dem synes,
om hänsyn
tages enbart härtill, välmotiverad.
Fråga är emellertid,
huruvida gruppen som helhet
blir lidande av att
en viss del nedlägges.
Den enskilda
linjedelen kan
visa förlust, men den trafik, som densamma tillför det
övriga nätet, kan vara för det hela vinstgivande."
SOU 1932:5, Järnvägsfusionssakkunnigas
35.

betänkande, sid

Med "gruppen" avsåg utredningen de enskilda järnvägarna söder
om en linje Landskrona - Eslöv - Brösarp,
dvs bl a det ovan
berörda nätet.

Järnvägsfusionssakkunnigas
visdomsord
föll
dock
snart
i
glömska.
SJ slopade sin bandelsredovisning
1928 men
i dess
ställe kom specialundersökningar som på intet sätt förbättrade
informationen,
däremot var de mer skyddade från insyn.
Efter
1963 års
trafikpolitiska beslut infördes s
k separatredovisningar

vart

tredje år.

Dessa

byggde

på delvis groteska anta-

gandena
Oförmågan att
hantera
interdependensen ledde
till
axiomet
att det
påstått
trafiksvaga
nätets matareffekt
är
noll.
Ingen trafik antas gå förlorad på det återstående nätet
när en bandel läggs
ner.
Ett annat
problem är att fördela
kostnader och
intäkter på godstrafik och
persontrafik.
Här
tillgrep separatredovisningarna rena gissningar.
Transportrådet däremot räknar ut fördelningen med mer sofistikerade metoder.
Man tar totalkostnaden och dividerar med antalet trafikslag.
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5

SAMMANFATTNING

Det gemensamma synsättet för
de konsulter och näringsliVsmänniskor som nu sätter
sin prägel på SJ är att vi omges av ett
objektivt ekonomiskt landskap.
Lönsamhet mäts som landskapets
höjd över havet.
Vi bör därför ha så många och höga berg som
möjligt men helst inga dalar.
För att höja den genomsnittliga
nivån måste vi först kartlägga landskapet.
Det sker med hjälp
av kont0planer,
separatredovisningar och konsultuppdrag och
ger som resultat en helt tillförlitlig karta.
På denna markerar vi ett område som vi kallar för SJ. För att få kartan han.terbar klipper
vi bort allt som ligger utanför
området och
förstorar resten.
Kring området sätter vi ett staket, så högt
och ogenomträngligt som möjligt,
varefter vi idogt går till
verket med att i första hand fylla ut dalarna. Vårt mål är att
nå högsta möjliga genomsnittliga höjd innanför staketet.
Just
nu föreskriver modet metoden att dela vårt
område i godtyckliga områden med varsin spadförsedd chef. Det är inte problemfritt - några områden vill alla ha,
några vill
ingen ha och
alla chefer
försöker förlägga
sina grustag på någon
annans
mark.
Dessutom
försöker man
få kronoparken att ta
hand om
dalarna. God förhandlingsteknik är då att som utgångsbud överdriva deras antal och djup.
Samhällsekonomen utgår också från målet
att nå högsta möjliga
höjd över havet.
Genomsnittshöjden ska dock mätas
för hela
landskapet, inte bara för någon enstaka inhängnad.
Följaktligen måste vi
ha hela landskapskartan för att kunna
bedöma
vilka dalar som bör fyllas
ut först.
Kartograferingen är ett
mycket krävande arbete eftersom den samhällsekonomiska marken
inte är
lika fast
som den råmark näringslivet
är vant
att
bebygga. Snarare påminner konsistensen om ett stort barracudatält.
Man kan gå på det men karteringspatrullens stövlar och
tunga avvägningsinstrument på trefot
åstadkommer grOpar,
hur
lätt handlag vi än har. Svårigheten är att skilja dessa konstlade svackor från den
verkliga samhällsekonomiska tOpografin.
Lyckas vi inte med detta
kommer vi att slösa fyllnadsmaterial
på dalar
som bara finns på
kartan.
Dessutom måste vi
ha en
schaktningspolitik,
inte bara i verbalt hänseende.
Tillämpar
vi bara låt-köra-politik kan det
trägna flyttandet av schaktmassor
innanför
staketet
djupna eller
bergen i
vår

få dalarna
gemensamma

utanför
staketet
att
kronopark att
sjunka.

Vattenföringen kanske påverkas
så att
delar av
landskapet,
både innanför och utanför staketet, blir svårare att bo i även
om hela glesbygden ska leva.
Outfyllda dalar
kan också vara
vackra men det finns ingen ansvarig för affärsområde vackert,
därför blir de ändå fyllda om politikerna
inte bevakar landskapsbornas gemensamma intressen.
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APPENDIX A

SJ - ETT FÖRLUSTBOLAG?

För döva eller i vart fall
lomhörda öron har det ibland påpekats att ett
affärsverks redovisade resultat inte är jämförbart med ett aktiebolags, oavsett om detta är offentligt eller
privat.
Därutöver förekommer
direkta felaktigheter i SJ:s
resultatredovisning.
Inledningsvis utgår vi
från det redovisade
resultatet och
statsverkets
förräntningskrav för
åren
1964/65 - 1969/70:
MKR

nömsmrsuuu

109

:

113

i

ra :Oulummosmv rz ÅTERSTÅR

,
118 g 132

14.,

a

6:465 nås]66 236,61 2,116?) 58,69 6900
Figur 4. SJ:s
resultat och
löpande priser.

förräntningsplikt,

Belopp i

mkr,

De sex åren
gav ett
sammanlagt rörelseresultat
på 58 mkr.
Eftersom förräntningskravet på det disponerade statskapitalet

uppgick till 717 mkr uppkom en

"förlust" på 659 mkr.

Även om

dessa uppgifter varit korrekta skulle de inte varit jämförbara
med ett
aktiebolags eftersom aktiebolaget inte
får kostnadsföra ägarnas utdelningskrav.
Anell m fl (1971)
fann,
med stöd av regeringens proposition
1971:85 och SOU 1968:46,
att det förräntningspliktiga kapitalet innehöll bl a rivna ångloksstallar och uträtade järnvägskurvor.
1971 avfördes en miljard från SJ:s förräntningspliktiga kapital.
Dessutom redovisade
SJ pensionskoStnader med
belopp
som vida översteg vad
som försäkringstekniskt
kunde
motiveras.
För åren 1964/65 - 1969/70 uppgick korrigeringarna
till 730 mkr, dvs mer än hela den påstådda förlusten:
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200

(2%) ÅTERSTÅR
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- RESULTAT

rm K-KORR

MKR
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0

Figur 5. SJ:s korrigerade rörelseresultat, Återstår = resultat
efter förräntningskrav enligt fig 4.
K-korr = falskt avkastningskrav p g a för högt beräknat kapital.

P-korr =

skillnad mellan

redovisad och

försäkring-

stekniskt motiverad pensionskostnad.
Resultat = verkligt resultat efter förräntningskrav.

Utöver förräntningskravet frambringade
sammanlagt under de sex åren.

SJ en vinst på

71 mkr

Tidskriften Affärsvärlden redovisade i nr
46 1981 en ambitiös
genomgång av SJ:s redovisning.
Syftet
var att åstadkomma ett
med andra företags jämförbart
vinstbegrepp:
Vinst före överavskrivningar,
extraordinära poster och dispositioner.
Följande resultat framkom för perioden 1971/72 - 1980/81:
REDOVISAT

MKR
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,

50.015?
g

,
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- VERKLIGT
7
.
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0
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Figur 6. SJ:s redovisade och verkliga resultat

Det redovisade

minus 766
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resultatet uppgick

mkr i löpande

priser.

under

tioårsperioden

Affärsvärlden

till

räknade fram
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korrektioner på minus
94 mkr
för
extraordinära poster och
dispositioner samt plus 2.240 mkr för överavskrivningar.
Det
verkliga resultatet
blir då
inte minus
766 utan plus 1.380
mkr.
Statens förräntningkrav var under samma tid
1.512 mkr;
vinsten täckte m a 0 91% av avkastningskravet.
Affärsvärlden tog
inte hänsyn till att
det förräntningspliktiga kapitalet åtminstone fram till 1978/79 var överskattat.
Slutsatsen från denna och Anells m fl granskning blir ändå att
under tolv av sexton budgetår gick SJ med vinst i ordets normala bemärkelse.
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The price sensitivity of gasoline demand
Thomas Sterner
Dept of Economics
University of Gothenburg
Svensk titel: Bensinkonsumtionens priskänslighet
Referat

Denna studie bygger på en omfattande survey av alla
tidigare kända bensinkonsumtionsstudier.
Den visar att
det
visserligen
finns
stor
variation
mellan
ytterligheterna
i elasticitetsskattningar men om man
stratifierar skattningarna efter metod och
data typ
framträder
ett
tydligt
mönster.
Långsiktiga
elasticiteter fångas bäst av tvärsnittsdata eller av
modeller med lagstruktur.
I det förra fallet
ligger
priselasticiteten kring -1.0 medan de senare visar
på
något
lägre
priskänslighet.
Inkomstelasticiteterna

ligger

snarast något över 1.0 på lång

sikt.

Modeller

som inkluderar fordon eller andra variabler kopplade
till
fordonstocken
visar
i allmänhet
på
lägre
elasticiteter. Det betyder inte att modellerna är sämre
utan
endast
att de bör tolkas som
kortsiktiga

elasticiteter

(den långsiktiga anpassningen

dessa modeller upp

av fordonsvariabeln).

fångas

modeller tycks ge intermediära elasticiteter som
är helt lätta att tolka.
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The price sensitivity of gasoline demand

Thomas Sterner*

Dept of Economics
University of Gothenburg

The purpose of gasoline modelling
Transport
fuels only account for roughly a quarter of
oil consumption by volume but they are of course the
economically most important of the petroleum products.
They also appear to be technically the hardest to save,
replace or substitute.
Heavier
oils can often be
replaced by electricity,
gas, coal or other fuels with
relative ease.
For highway transportation it is more
difficult and it is therefore of particular interest to
study how the economics of the market mechanism work in

this

particular case.

This

article

Over the past decade and a half

there have been a considerable number of studies aiming
at explaining the determinants of gasoline consumption
with the dual purpose of
forecasting demand under
various scenarios and of providing a basis for assesing
the effect of various policy proposals such as taxes.

gasoline

(and

is based on a very extensive

other

fuel) demand

studies.

survey

We

of

have

included all
studies
to be found' in
the relevant
journals and
in addition
a number
of unpublished
estimations that researchers have made available to us.
In total there are more than a hundred different papers
many of which include more than one estimation.These
studies have been based on different models and cover
different
countries
for different periods of time.
Naturally they sometimes come to different conclusions.
Such differences have made some people conclude that
you
can get any desired result depending on the model
and
that there probably is little actual room for
consumption to adapt to changes in prices.
As we
hope
to show in this paper,
both these assertions are very
exaggerated:
Demand
does adapt to changes
in both
income
and prices
and
if properly compared
and
stratified then different models do tend to show up
with a reasonable degree of consistency.
There still
are however big differences between different models.
In fact there should be since the very
interpretation
of the results depends on the character of the model.

*The

survey

part of this research was

with Carol Dahl.
Financial
gratefully acknowledged.
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The concept of elasticities

A
is

common way of summarising the results of such models
through

the

concept

of

elasticities

which

originally comes from mechanics. Springs will always
stretch by a certain percentage if their load is

increased by
one percent.
The precise ratio between
stretching and added weigth is the elasticity of the
spring. Analagously gasoline elasticities would tell us
how much
consumption will change with a one percent
change in
one of the explanatory variables
such as
income
or gasoline price.
Obviously this would
be a
very powerful tool for analysis of alternative policies
if
the elasticities were constant and
could
be
ascertained with precision.
Naturally the determinants
of gasoline demand are
complicated and there is no reason why elasticities

should be constant between different countries and time

periods.
Furthermore diferent models implicitly imply
different kinds of assumptions or simplifications
and
thus it is natural that their elasticities,
which have
different interpretations, be different. If, however we
can at least find a relatively narrow range of values
for our elasticities then they will
still be very

usefull.

We

must

however

again

underline

that

a

knowledge of inherent differences between different
models and of the effect of choosing different types of
data is essential in order
to interpret
individual

estimates and in order to design new studies.

The determinants of motoring fuel demand
In very simple markets the demand for a product will
just depend on
its price and the
income of the
consumers.
In actual markets such as that for gasoline

a

great

number

of

further

factors

complicate

the

analysis.
Let us start with the individual consumer:
First of all it is obvious that the demand for gasoline
is a derived demand. The consumer rarely wants gasoline
for
its own sake but the relevant demand is
generally
for transport
of people and goods
together with a
number of other automobile-related characteristica such
as comfort, status etc. Thus gasoline consumption is at

this level determined in at least two separate steps.
First there is the decision as to whether to buy a car

(or how many cars to buy) and of what type and secondly

there are the decisions as to the utilisation of the
car (how often, how far and also in what way to drive).
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The decisions relating to the stock of automobiles

are

much less frequently than decisions on utilisation.

It

generally
is

taken

at irregular intervalls of

time

and

reasonable to assume that they are affected only to

a smaller, degree by gasoline, prices (historical or
expected) and rather more by the price of automobiles
together with income variables and a whole
range of
other considerations reflecting the habits, culture and
situation of the individual (or
family)
concerned.
Obviously
the decisions relating to vehicle
ownership
are interlinked with decisions on residence, profession
and
other daily activities as well
as
to
the
availability of alternative means of transport.
The
daily decision on how much to use the vehicles
is
more likely to depend on gasoline price but obviously
there
are,
again,
innumerable
other
variables

influencing the individuals decisions - such as the
weather and various personal variables such as health
or mood which we can never hope to collect information
on or model.
There are a number of studies
at the
level
of
individual. households to which we will returnin more
detail later.
Although they cannot capture all the
relevant factors they attempt to study the influence of
age,
sex,
race,
marital status,
education,
area of
residence and other variables on
individual
gasoline
consumption.
While this is very interesting in itself

one

should

bear

in mind

that

explanations,

at

the

individual level are not necessarily sufficient or even
relevant at the aggregate level.

Aggregation introduces, as usual in economics, a series
of additional difficulties.
New variables such as
income distribution,
gasoline supply factors or levels
of highway and public transport congestion appear at
the aggregate
level that are not in
any simple way
deducible from micro-level information.
At the same
time the micro level variables are all,
in principle,
still relevant.
Thus if young people tend to consume
more gasoline than others and the
composition of
population changes then this will affect
aggregate
gasoline consumption. In general the researcher working

at the aggregate level will feel that it is
furthermore

necessary

due to short

time

safe,

series,

and

to

disregard the majority of such micro-level factors with
the argument that there is too little change in the
period studied and that their inclusion causes problems
of multicollinearity.
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The process of adaptation to changes in price or income

There

is

not necessarily any single

"correct"

model

that explains aggregate gasoline consumption.
It is up
to the
individual researcher's discretion whether or
not to include a whole range of possible explanatory
factors.
Inclusion of additional variables will often

tend

to

statistical

increase

the

"explanatory

power"

(or

fit) of the model but does not necessarily

help the forecaster since it also multiplies the number

of exogenous variables that have to be estimated
in
order to make actual forecasts.
It should also be
obvious
that the interpretation of income and price

elasticities is different in different models since
implicitly different assumptions are being made as to

what is constant and what is allowed to vary.
Simple static models

The simplest type of model to be considered here
is
when gasoline
consumption only depends on price and
income as shown in equation 1.
(There are a number of
studies that only look at prices or income or number of
automobiles, etc but these are of little interest and

have been excluded).

(1) Q = f(Y,P)
A serious criticism of this kind of simple static model

is

that

it

leaves no possibility for the

effect

of

adaptation through time to manifest itself.

Dynamic models
The most
obvious way
adaptation is
through

values.

If

change

of modelling the
the introduction

circumstances

(such as income or

this year and the consumer reacts by

bigger

or

smaller

car

process of
of
lagged

(or moving)

then

prices)

buying

this

a

will

continue affecting his gasoline consumption
for many
years
to come.
Hence we may argue that todays
consumption is not only a function of todays income and
price
structure but of the earlier prices
too.

Conceptually the simplest way of doing this is by
introducing lagged values of the exogenous variables

(usually

price

equation (2A)

(2.1) Q

t

and/or

income) into the model

= f(Y ,Y
,...Y
,P ,P
,..P
)
t t-l
t-s t t-1
t-r
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This allows
us to distinguish between the short run
elasticities (which are elasticities of Q with respect
to the current year's variable only) and the long run

elasticities

Q

with

(which are the sum of the elasticities of

respect to each of the lagged values

and

the

current value).
In practice this type of model is not
so commonly used since it requires long series of data
and possibly because of collinearity between the lagged
values. One way of tackling these problems is to impose

restrictions on the structure of the lags:

they

might

be required to follow a polynomial structure,
inverted V or Almon Lag or other structure.

an

One
particular lag structure
- the
geometrically
declining lag (which is in fact a particular type of
Almon
lag)
is
of special interest here since it
is
equivalent
to the introduction of a lagged endogenous
variable as in 2.2.
Naturally the introduction of this
lagged
quantity tends to improve the statistical fit
considerably since it reflects the inherent inertia of
custom and this
is the most common of the dynamic

models.

(2.2)

Q = f(Q
,P ,Y )
t
t-ltt

Vehicle models

Another
line of modelling
places emphasis on the
derived character of gasoline demand and includes
some
measure
of vehicle stock.
This too is a way of taking
into account the process of adaptation which takes
place largely through the replacement of vehicles.
We
have choosen to call models such as 3.1 Simple Vehicle
models.
It
is expected that the gasoline and
income

coefficients in this type of model will mainly pick

up

short term effects.
Long-run effects are reflected in
the parameters for vehicles but in this type of simple
reduced-form equation
it is usually not possible
to
calculate
long-term
elasticities,(except in
more

advanced

models

which

have

specified

a

particular

relationship between vehicles and gasoline consumption,
such as in simultanoues models.)

(3.1)

Q = f(Y,P,V)

Some models also include vehicle efficiency
(measured
for instance by miles per gallon) or other measures

such as the size of the automobiles,

the proportion of

trucks,
and so forth.
This potentially enables
the
researcher to capture not only the adaptation of
the
vehicle
stock in terms
of quantity but also
of
performance, thus leaving only the short term variation
in utilisation to be captured by theprice and income
terms.
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Another
category of vehicle models
includes
the
availability
(or price)
of alternative modes
of
transport and sometimes
the price
of vehicles
is
included
instead of the stock.
All of these might

perhaps be seen as reduced form equations in which

the

real

for

systems

of

equations reflects

the

demand

gasoline simultaneously with the demand for cars, other

transport
etc.
We could not,
in general,
find any
sistematic difference between these and the
more
straightforward
vehicle models so they have been
classified together in this survey.
Simultaneous equations and other complex models
The next step in our hierarky of models
are lagged
vehicle models which combine features of the lagged
models discussed above with the inclusion of a vehicle
stock.
A common type of model includes both vehicles
and lagged endogenous variables .
(The reader may note
that this actually implies assuming that vehicles too
have a geometrically declining influence
on gasoline
consumption.
This seems a little hard to accept but is

perhaps

variables

the
in

result

of

regressions

economic modelling?).

unreflected

without

inclusion

previous

of

detailed

The alternative to such unsatisfactory single equation
estimates may be models with morethan one equation
estimated simultaneously.
Such models could include
both the supply and demand side of the gasoline market
or estimate other types of fuel or other goods (such as
cars and other transport) simultaneously with gasoline.
The
final category of models with which we shall deal
are those used to analyse panel data at the micro level
which as
we mentioned earlier tend to include a very
large number of socio-economic and other variables
and
therefore escapes any easy system of Classification.

Type of data used
There
are three
can be used to
distinction
is
micro
level or

either

be

time

basically different types of data that
analyse gasoline demand.
The first
between household (panel) data at the
aggregate data.
Aggregate data may

series or cross-section

(either

for

regions within a country or across countries). A fourth
possiblity are of course the combined cross-section
timeseries data.
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As

mentioned in the introduction the micro level

data

are hardly comparable to the results based on aggregate
data at all.
As for the different types of aggregate
data it is generally assumed that crosssectional data
can give really long-run elasticities since consumption
within the distinct regions will
have had time to adapt

fully to any sistematic differences in price and income
that may exist between the regions.
On the other hand
one may also question the assumption altogether of a
common
consumption function as between
different

countries

(or

regions) with all the differences

are inevitably left out of the model.

that

When any kind of time series data are used the question
of the periodicity of data comes
up and we will
therefore distinguish between work based on monthly,
quarterly and yearly data.
For monthly and quarterly
data problems of how seasonal variation is dealt with
are
inevitable.
Naturally
it
ist assumed that the

shorter

the time period the greater is the emphasis on

the short-run character of the elasticity estimated.

Other differences turn up due to the use of various
data definitions. Thus for instance some studies use
gasoline whilst others use total fuel (which thereby

implicitly
implies additional substitution between
gasoline and say diesel). Finally there are differences
in the type of functional form (for
instance linear
loglinear or Boxcox and in the estimation technique

(OLS, FIML, IV etc).

Survey

Since

our survey covers roughly a hundred studies with

a total of about three hundred and fifty estimations it
is
not possible to present them individually and even

the
per

shortest possible summary consisting of one line
estimation takes up about ten pages (available on

request)
with averages
for different groups
explanations of the abbreviations used.
Since

and
our

purpose here is to look at systematic differences and
similarities between various types of model we will
simply look at the averages for different
model
categories and only for some of the more important
categories will we look at
the distribution
of
results.
Table
1 summarises elasticities for 21 different
categories of model. Starting with the simplest static

model (eqn 1) their results are summarised in group
(for

data.

15

studies based on yearly data) and G16 for monthly

For
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TABLE 1
Summary of elasticities subdivided into 21 groups
***************************************************

Model Type*
Gl
G2
G3
G4
GS
GG
G7

LE
LE
LE
LE
LE
LE
LE

TS
CSTS
TS
CSTS
TS
TS
TS

(EC)

G8 Vehicle CSTS
G9
Vehicle TS

Lag

30
8
10
5
12
5
4

y
y
q4
ql
ql
m12
ml

-O.27 -0.84
-O.19 -O.65
-0.14 -0.59
-0.09 -O.26
-O.15 -0.30
-O.l9 -0.88
-0.20 -0.23

0.44
0.49
0.20
0.35
0.49
0.22
0.58

27

y

-O.29

0.51

23
5

G10 Vehicle TS

Price elast.Income elas Veh Elast

N

G11
G12
G13
G14

Vehicle panel
Ven/stat CS
Veh char
Veh char

G15
G16
G17
G18
G19
G20
G21

STATIC TS
22
STATIC TS
77
LE-Veh TS
7
LE-Veh CSTS
5
OLAG-Veh
6
LE-Veh char TS 9
LE-OL
11

P-SR

y
m/q

5
7
6
8

P-LR Y-SR

-0.33
-O.42

g
y
y
m/q

-O.52

-O.16
-0.32

y
m
y
y
y
y
y

-0.53
-0.31
-0.14 -0.34
-0.14 -O.84
-0.11 -0.81
-0.41 -0.77
-0.22 -0.94

Y-LR

1 33
1.22
0.77
1.04
1.02
0.64
0.85

0.53
0.18

V-LR

L.end

Q(-l)

0.66
0.63
0.75
0.67
0.51
0.63
0.33

0.46
0.50
0.57

0.41

-l.Ol

V-SR

0.29
0.17
1.16
0.52
0.43
0.13
0.51
0.42
0.39

0.61
0.48
0.45

0.40

0.63
0.78

0.31
0.51
0.46

0.34

0.34
0.83

1.11
1.09

**********************************************************

*The group numbers refer to the tables Al-A21.
The number of observations is given by the column N. The description
of the models in 001 2 can be read as follows:
LE: Lagged Endogenous; OL = Other lag; Veh is Vehicle;
Vehicle Characteristics are size, weight or price of vehicles etc.
y=yearly, m=monthly and q=quarter1y, TS=Time Series; CS=Crosssection
and CSTS is crosssection time series. m12 denotes a 12 month lag etc.
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whilst
income
elasticities are
above
1.
The
distribution of
the individual studies
is
shown
in
figure l.
Having seen all the other studies'results we
can
conclude that
the static models
results
particularily
for price elasticities are intermediate
between the pure short-run and the long-run.
Their
income elasticities are however closer to long run. The

studies

in G16 on monthly data have as expected

elasticities and are thereby more readily
as pure short run.

lower

interpreted

As mentioned above, cross-sectional studies are one way
of capturing
true long-run elasticities.
In table
1
they are shown in group 12 (see also fig 2).
Average
price elasticity
in this group is -1
and the least
elastic value is -.7.
Numerous other models basedr on
timeseries or combined cross-section time-series also

attempt to capture long run elasticities. G1 to 7 show
lagged endogenous models and in general these give
fairly

high price elasticities for the long run,

(see

also fig 3).

Exceptions are G4,5 & 7 which however use

to

effects,

1 month or 1 quarter lags instead of yearly lags.
This
type of short lag seems to create problems - maybe due

seasonal

maybe simply because it is

too

short.
The more complicated models at the bottom of table
I
have
several types of lag and sometimes combined with
vehicle
variables.
Their results are harder
to
interpret but in general they too give long run price
and income
elasticities that are not too far below
unity.

Turning finally to the short run elasticities we find
that
they in general vary between -.1 and -.3.
Naturally they depend strongly not only on the type of
data but also on how short the "short-run" really is.

Figure 4 illustrates some of the results for the simple
vehicle models of type (3.1) based on yearly data.

Our

conclusion

is

that there is

quite

considerable

elasticity both with respect to price and income in the
long
run
but that the results of an individual
study
must be taken and interpreted with care. Only by taking
into consideration the exact model and data types used
can individual elasticities be correctly understood.
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Figure 2 nggxun elgsticities (ergs-section data)
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;SAMHALLSEKONOMISKA METODER I VAGVERKETS INVESTERINGSPLANERING - sammanfattning av en forskningsrapport
(Investment DeCiSions in a Public Bureaucracv - a case study of
Swedish Road Planning Practices.)l

Vägverket. erhåller årligen medel för vaginvesteringar från Regeringen. Anvandningen av

essa medel styrs

som omfattar en lO-årsperiod

investeringspianer

Planerna revideras var 121*de? år

Som ett l'ijalpmedel för prioriteringsarbetet görs s

Objektanalvser

av projekten. Dessa analyser grundas på teorin for samhällsekono-

miska bedomningar.

I ett forskiiingsprOJekt finansierat av Transportforskningsberedningen har .Jag undersökt i vilken utsträckning som resultaten av

genomförda Objektanaljy'ser faktiskt påverkar prioriteringen

in-

vesteringsprOJekt. Med statistisk teknik (s k binomiell logitanalvs!
har således sambandet mellan rangordning av objekt och objektanalvsresultaten undersökts. Resultaten av analysen indikerar att
det ar svårt att identifiera en systematisk inverkan av analvsresultat på prioritering, Uppsatsen diskuterar också vad som kan
vara förklaringen till observerade beteenden. Avslutningsvis förs
ett kort resonemang kring principfrågan om vilken roll som samhällsekonomiska analyser bör spela i vagsektorns beslutsfattande.
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INTRESSENT/KOMPENSATIONSANALYS
- ett alternativ till eller komplement till objektanalys
Professor S Olof Gunnarsson,

Trafikplanering, CTH, 412 96 Göteborg. Tel. 031 -72 23 91
Sammanfattning

Flera metoder finns för utformning av beslutsunderlag. Vägverket
tillämpar s k objektanalys som en variant av kostnad-nytto-analys.
Som regel gör man först en teknisk-ekonomisk bedömning av ett visst
alternativ och därefter sker en politiskt behandling av projektets
godtagbarhet.
Här föreslaen metod bygger på fyra steg:
1) Intressentanalys i vilken olika intressenter identifieras som vinnare
resp förlorare och konsekvenserna för dessa beskrivs i såväl monetära
som icke-monetära termer.
2) Målprgfilgnglys i vilken man bedömer dels hur vinster resp förluster
förhåller sig till uppställda mål dels om förlusterna är möjliga att
kompensera -tekniskt eller ekonomiskt- ur etisk-moralisk synpunkt.
r 3) Kgmpgnsatignsanalys i vilken man gör en detaljerad genomgång av
hur förlorarna skall kompenseras genom tekniska åtgärder eller direkt
ersättning. Hit hör även förslag till hur vinnarna skall gottgöra förlorarna.
barhet b
mnin I vilken man slutligt bedömer dels om
projektet är politiskt godtagbart, dels projektets lönsamhet i förhållande
till andra projekt med hänsyn till nytta-kostnad. l kostnaden har då
inräknats den kompensation som skall utgå enligt tidigare analys. I detta
avsnitt kan man tillämpa konventionell kostnad-nytto-analys.
Den väsentliga skillnaden i mitt försla i jämförelse med objektanalys är:
a) man identifierar och erkänner att det finns vinnare resp.
förlorare,
b) kompensationen görs något mer generös än vad som är
praxis idag, om möjligt på vinnarnas bekostnad.
c) den politiska behandlingen av ett alternativ sker i två beslutssteg:
1) Är det möjligt att kompensera förlorarna ur etisk-moralisk synpunkt,
2) Vilken lönsamhet har projektet i förhållande till andra projekt med
beaktande av kostnader för kompensation till förlorarna.
Miljökraven liksom det ökade intresset för avgiftsfinansiering av projekt
leder till behov av fortsatt utveckling inom värderingsmetodiken.
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Kritik av kostnads-nyttoanalysen
Under senare år har man börjat ifrågasätta kostnads-nyttoanalysen och
då speciellt Vägverkets objektanalys. Kritiken kan sammanfattas i
följande punkter:
1) Det går inte att summera olika deleffekteri en term.
Kostnads-nyttoanalysen bygger på en "kvittningsfilosofi", dvs att alla
slags effekter vid alla tidpunkter i princip antas kunna kvittas mot
varandra (Söderbaum 1986).
2) Beräkningarna i kostnads-nyttoanalysen ger sken av exakthet.
Det dataunderlag som utnyttjas innehåller stora osäkerheter, som
föga beaktas (Himanen 1985). Det är väl känt att siffror på
anläggningskostnader, trafikolyckor, miljöstörningar etc. har
spridningsmått på 3520-3070 och mer. Detta gäller främst prognoser

men även nulägets siffror, t ex om olyckor, är bristfälliga. Inverkan från
dessa osäkerhetsfaktorer kan bedömas med känslighetsanalys men
någon sådan redovisas sällan.
3) Metoden beaktar sällan systemeffekter.
Objektanalysen behandlar delprojekt som ingåri ett större system. Hur
en åtgärd (delförändring) påverkar hela systemet tas inte alltid med
eftersom systemeffekterna som regel är svårbestämbara.
4) Metoden är dåligt politiskt förankrad, dvs ger inte uttryck för
en viss politisk profil.
Kostnads-nyttoanalysen innebär "ett slags mekaniserad etik" genom
att man tillämpar standardiserade priser (Söderbaum 1986). Man tar
inte hänsyn till andra avvägningar eller bedömningar, som kan vara
mer rimliga, t ex ökad trafiksäkerhet för ett fåtal i förhållande till små
tidsvinster för ett stort trafikkollektiv (Gunnarsson 1976).
Det är dock angeläget att påpeka att det finns likheter mellan kostnadsnyttoanalysen och de s k aggregerade metoderna (Söderbaum 1986):
- en tro på det meningsfulla i en systematisk analys som förberedelse till
beslutsfattande,
- krav på att parallellt studera flera handlingsalternativ
- krav på bred samhällsanalys där alla påverkade parter, effekter och
tidsperioder i princip skall beaktas,
- föreställningen om det önskvärda i att analysen utmynnari
offentligt tillgängliga dokument.
l det följande tas först upp ett välfärdsteoretiskt resonemang kring
bedömning av olika utbyggnadsalternativ. Därefter ges ett förslag till en
metod för värdering - kallad intressent/kompensationsanabls.
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Välfärdsteoretisk diskussion
lnom välfärdsteorin finns flera teser uppställda om hur man skall bedöma
om en åtgärd innebär en förbättring eller ej (Baumol 1965). Hit hör främst
1) Pareto-kriteriet som säger att en åtgärd är motiverad sålänge det inte
finns någon förlorare,
2) Kaldor-kriteriet som säger att en förändring är motiverad om vinnarna
värderar sin vinst högre än vad förlorarna värderar sin förlust, varvid
vinnarna är beredda att kompensera förlorarna.
Kaldor-kriteriet kan sägas motsvara Pareto-kriteriet om förlorarna anser
sig vara kompenserade på vinnarnas bekostnad. Man kan dock som

kritik framföra att styrkeförhällandet inte är lika: den fattig'ê förloraren

accepterar gärna som kompensation en mindre del av den rike
vinnarens vinst. Pareto- resp. Kaldor-kriteriet illusteras i fig. 1.
3) Scitovsky-kriteriet som vidgar Kaldor-kriteriet och säger att vinnare
och förlorare skall vara i balans, dvs inga förlorare tillåts.
När det gäller kompensation till förlorare är det är ovanligt att ersättning

utgår med skattemedel till alla de personer som förlorar på en förändring.
Bakgrunden ärju den att man anser en investering är samhällsekonomiskt lönsam om nyttan räcker till för att kompensera alla som
förlorar på investeringen även om någon kompensation inte betalas ut.
För skattefinansierade investeringar, som väginvesteringar, skulle det bli
orimligt komplicerat att kompensera alla finansiärer/skattebetalare. Med
ett strikt synsätt borde t ex alla skattebetalare som inte utnyttjar en
planerad vägsträcka kompenseras för att just den investeringen skall

anses som samhällsekonomiskt lönsam (Ahlstrand 1986).

Jansson & Blomqvist (1986) utgår från Kaldor-kriteriet och diskuterar
vägtrafikens miljöpåverkan, dels hur olägenheter skall beräknas, dels
hur Kaldor-kriteriet skall kunna tillämpas. När det gäller "skadliga
verksamheter" kan man inte hävda att en viss grupp förlorare, som
drabbas av olägenheter, t ex till följd av ett motorvägsbygge, kommer att
bli kompenserade i det långa loppet.
Ett sätt att kn'nggå problemet är att undvika utbyggnadsalternativ med
stora vinnare resp. förlorare. 1
Det ökade intresset för miljöhushållning kommer att ställa krav på
utveckling av värderingsmetodiken. Eftersom avgiftsfinansierade projekt
nu blir aktuella som alternativ till skattefinansierade kommer även saken i
annat läge. Avgiftsfinansieringen bygger ju på att det finns en
betalningsvilja hos vinnarna. Därmed finns också underlag för att kunna
kompensera förlorarna för deras förluster. Det är då viktigt att det finns en
etisk-moralisk bedömning i vad som är kompensarbart resp inte är
kompenserbart. Förutsättningen är man som grund har en uppsättning av
sociala, ekonomiska och ekologiska mål ochtillhörande värdeskalor
(Arrow 1951 ).
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lntressent/kompensationsanalys -förslag till metod
I det följande föreslår jag intressent/kompensationsanalys - i ett försök
att beakta något av den kritik som framförts mot kostnads-nyttoanalysen
resp. objektanalysen och samtidigt se utvärderingsproblemet i ett
välfärdsteoretiskt perspektiv. Utgångspunkten är en beskrivning av
intressenter som dels "vinnare", dels "förlorare". Väsentligt i
intressent/kompensationsanalysen blir ett etiskt-moraliskt
ställningstagande till dels i vilken grad förlorare kan accepteras, dels om
förlorare kan kompenseras.
Utformning av beslutsunderlag i intressent/kompensationsanalys sker i
fyra steg:
1) Intressentanalys
2) Målprofilanalys
3) Kompensationsanalys
4) Godtagbarhetsbedömning
Intressentanalysen identifierar först olika intressenter och beskriver
sedan effekterna i monetära resp icke-monetära termer för vinnare resp
förlorare bland dessa intressenter. Skillnaden mellan objektanalys och
intressentanalys kan karakteriseras av synsättet på risker. i
objektanalysen uttrycker man risk som olyckor per fordonskm och
summerar konsekvenserna för hela kollektivet. l intressentanalysen

anger man risk som olyckor per invånare och redovisar konsekvenserna
separat för de olika delintressenter, som får en ökad resp. en försämrad
trafiksäkerhet, t ex för skolbarn i ett visst bostadsområde.
Málprofilana/ys innebär en politisk bedömning av hur projektet berör
olika intressegrupper. Om projektet innebär försämring för en viss
intressegrupp (i), t ex ökad olycksrisk för barn, och detta strider mot klart
uttalade mål kandetta inte accepteras. Istället måste denna grupps
villkor V(i) förbättras:
'

V(i) > 0
En annan fråga att besvara blir: Ligger förlusterna F(i) för förlorarna för
resp intressegrupp inom acceptabel nivå F(max)?
F(i) < F(max)
Om dessa förluster inte ligger inom acceptabel nivå: Kan dessa helt eller
delvis kompenseras, t ex genom tekniska åtgärder (t ex bullerskärmar)
eller genom fastighetsinlösen? Hur stor är kostnaden K(i) för åtgärden?
Ligger förlusten F(i) minus kompensationen K(i) i så fall inom acceptabel
nivå?
F(i) - K(i) < F(max)
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Kompensationsana/ys innebär en mer detaljerad genomgång om och
hur förlorarna kan kompenseras. Kompensation prövas och belopp och
regler för kompensation fastställs genom förhandling direkt med berörda
parter eller via fastighetsdomstol. En fråga blir givetvis hur vinnarna skall
gottgöra förlorarna och betala kostnaderna för kompensationen. Inom
biltrafiken framstår direkta bilavgifter (biltullar) i samband med
utnyttjandet av nyttigheten som en intressant metod för transferering. En
annan variant är att genom förhandling mellan olika geografiska enheter
(kommundelsnämnder eller motsvarande) komma fram till hur mycket
man är beredd att i sitt anslag avstå från ett obehag (t ex en
avfallsanläggning inom området) resp hur mycket man individuellt resp.
kollektivt kan acceptera i kompensation för att ta emot verksamheten
ifråga (Eklund 1984). En förutsättning är att det finns lokala organ som
har stark förankring bland medborgarna.
Godtagbarhetsbedömning innebär att beslut om genomförande prövas
slutligt__enligt följande kriterier:
1) Ar alternativet, inkl. kompensation, etiskt-moraliskt godtagbart?
2) År investeringarna, inkl. kompensationen, godtagbara,
dvs uppfyller projektet krav på lönsamhet i jämförelse med andra
acceptabla alternativ.

3) Hur rankas projektet i förhållande till andra alternativ?
Den väsentliga skillnaden i mitt förslag till analys i jämförelse med
objektanalysen är:
a) man identifierar och erkänner att det finns vinnare resp.
förlorare,

b) kompensationen görs något mer generös än vad som är
praxis idag, om möjligt på vinnarnas bekostnad.
o) den politiska behandlingen av ett alternativ sker i två beslutssteg:

1) Är det möjligt att kompensera förlorarna ur etisk-moralisk

synpunkt,
2) Vilken lönsamhet har projektet i förhållande till andra
projekt med beaktande av kostnader för kompensationen av

förlorarna.

VTI MEDDELANDE 591

5 U Gunnarsson, V I I I'U rorsxaroagar Jan 1863

i50

?så exemeei
Fall 1: Anläggande av bussgata genom ett bostadsområde
Ett bostadsområde med ca 10 000 invånare är trafikseparerat med
utifrånmatning och med korta säCkgator in till hus och P-platser. Inne i
området finns ett stort grönområde med skolor och lekplatser.
Busstrafiken är förlagd till de yttre ledema; vilket innebär långa körvägar
och ensidigt trafikunderlag. Om man gör en enkelriktad genomkörning av
grönområdet (via två säckgator) i områdets mitt Skulle man utan att
försämra resstandarden kunna inbespara 1-2 milj kr per år.
Trafiksäkerheten skulle förbättras genom att för bussresêinärerna slipper
korsa trafiklederna. inne i området skulle olycksriskerna öka något men
detta kan i hög grad reduceras genom att en hållplats förläggs inne i
grönområdet med obligatoriskt stopp för bussarna. Miljöstörningarna
skulle öka för vissa lägenheter. En intressentanalys kan genomföras
enligt det schema som visas i bilaga 1.
Frågor: 1) Är effekterna för förlorarna till följd av genomkörning
acceptabla?
2) Är dessa nackdelar kollektivt kompenserbara, t ex genom att
stadsdelen fick del av trafikföretagets vinst, säg 0,5 mkr/år under

5 år för att öka stadsdelens säkerhet och trevnad?

Fall 2: Lokalisering av avfallsanläggning (enligt Eklund, 1984)
"Kommunfullmäktige har beslutat om att bygga en avfallsanläggning.
ingen av kommundelarna (eller distrikten) vill ha anläggningen inom sitt
område. En förhandlingssituation uppstår. En strategi för
kommunledningen skulle kunna bestå i att först fråga resp
kommundelsnämnd (distriktsnämnd) hur mycket pengar de är beredda
att avstå i sitt anslag för lokala verksamheter för att slippa ha
avfallsanläggningen på sitt område. Nästa steg skulle vara att göra en
förfrågan om resp geografisk enhet är beredd att ta avfallsanläggningen
mot det att den summa pengar som de övriga är beredda .att avstå läggs
på den accepterande enhetens anslag för lokala verksamheter. Om
ingen accepterar kan förhandlingen tänkas fortsätta tills det att någon
accepterar. Det måste dock stå klart för alla parter att det i sista hand är
kommunledningen som fattar det avgörande beslutet i denna typ av
frågor."
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Behov av forsknings- och utvecklingsarbete
Det ökade intresset för att avgiftsfinansiera istället för skattefinansiera
investeringar i infrastrukturen. Genom att man låter vinnarna betala direkt

för en nyttighet bör det finnas större förutsättningar för att kompensera

förlorarna. Miljöfrågornas större betydelse kommer också att främjas av
en striktare diskussion av vad som är kompenserbart eller ej.
Det är därför angeläget att man vidareutvecklar metoder för framtagning
av beslutsunderlag som alternativ till den konventionella kostnads-nyttoanalysen. Ämnesområdet är därför intressant för forskning och
utveckling och ett förslag till forskningsstrategi har presenterats av
Jansson&BIomquist (1986). Intressanta frågor är bl a hur
kompensationen skall gå till för individer resp. för kollektiv.
l vad mån intressent/kompensationsanalys (eller motsvarande) kan bli ett
alternativ till objektanalys får framtiden utvisa.
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Exempel på intressentanalys
Objekt: Traiikomläggning i bostadsområde, som berör två gator.
Intressenter

Vinner

(Gata 1 resp. 2)

Förlorar

Exempel på

konsekvenser

Boende längs gatan
- bostadsmiljö

Buller, avgaser, vibrationer,

- utemiljö

föriulning,tillgänglighet

Barn

- lekmiljö
- skolvägar

Risker, buller, avgaser,
barriärer

Äldre o handikappade

Risker, barriärer

Gående/cyklister
- längs gatan
- korsande
_ -

Risker, immisioner,
barriärer

Bussresenärer
- hållplatser
- genorniart

Risker, barriärer
Restid

Bilister
- lokalt

§

- genomfart

Angöring, parkering
Restid, risker

Företagare
- kunder
- varuleveranser

Kundunderlag, angöring,
parkering, arbetsmiljö

- personal

Fastighetsägare

Driftkostnad, fastighetsvärde

Väghállare

Investering, driftkostnad

Skattebetalare
- kommun
- landsting
- stat
Globen
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STORSTADENS TRAFIKPROBLEM - WORKSHOP
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VTI'S FORSKARDAGAR 89.01.10a11
Storstadens trafikprob1em

Vad betyder begränsning av biItrafiken?

Stig Nordqvist, professor, Nordp1an
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PROBLEMET
Sedan 1800-talet, kanske tidigare, har vi haft antiurbana
stämningar med varierande styrka via William Morris och Frank

Lloyd Nright till moderna lokalsamhällesrörelser (White 1962).
För Wright var staden en plats "lämpad för bankaffärer och

prostitution och inte mycket annat". (Muschamp 1983). Staden har
förtalats med hänvisning till dess onaturlighet och den brist på
solidaritet, den brottslighet, den ohälsa som den skapar.

Tar man sig en promenad genom Stockholms innerstad en dag i

januari 1989 är det splittrat fönsterglas, spritpennskluddiga

väggar, papper och fimpar, fimpar, fimpar, flagande puts, grus
och smutsiga isfragment, damm, avgaser och buller som fyller

vagen.

Och ändå

ärdet stadskärnan och innerstaden som är Sta'n och

Sta'n är något som många gärna tar sig till. Man åker inte till

Paris för att traska omkring i Marne-la-Vallê. Det är Boulevard
St Germain och Place Madeleine som gäller.
En av de storstadsungdomar som etnologen Karla Werner (Werner

1988) intervjuat säger "Jag kan inte leva utan det här utbudet

som finns i stan. Ibland åker jag två gånger per dag in till

stan, först till jobbet och sedan för att njuta. Att sitta på

cafê är det bästa jag vet, att titta på alla människor eller
bara gå omkring och titta på fina hus och drömma om man bodde
där ändå. Jag aker jämt till stan även när jag inte jobbar".
Idag verkar det som om innerstaden är p0pulär. Men det var inte
så många år sedan vi hade en demonstration under parollen "Hej

stad", som ville få oss att tycka om stan.

Jag säger det här för att påminna oss om att det inte är

självklart att alla bryr sig om stan. Det är heller inte givet

att den klarar sig under alla förhållanden. Den är i själva
verket ganska sårbar. Vill vi behålla stan som ett stort härligt
cafê så behövs det att vi tänker oss för t ex när vi manipulerar
med åtkomligheten.
Det förefaller som om man kan tala om sviktande åtkomlighet som

ett hot mot stan under åtminstone tre perioder. Den första i

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då hotet avvärjdes

genom att bussar, spårvagnar och tunnelbanor utvecklades.
Den andra inträffade efter andra världskriget, först och

allvarligast i USA, men i mindre grad och senare också i Eur0pa
främst Storbrittanien. Kombinerad med andra faktorer medförde

den en degradering av "down-town" som man nu förefaller att vara

på väg att avhjälpa genom målmedveten rehabilitering. En tredje

period står vi möjligen inför för närvarande, när miljöför-

hållandena ställer krav på begränsningar av biltrafiken.

Åtminstone upplever vissa grupper det så.

Resten av det här bidraget diskuterar kring frågan om stan,

egentligen själva stadskärnan, påverkas menligt om vi begränsar
biltrafiken dit.
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Jag genomför ett resonemang i tre steg: (1) Först diskuterar jag

vilken som är stadskärnans funktion och trafikefterfrågan. (2)

Därefter gör jag några reflexioner kring vad som menas med

begränsning av biltrafiken och (3) till sist_frågar jag mig om

vi vet något om begränsningens effekter på stadskärnans funktion.

STADSKÃRNANS FUNKTION OCH TRAFIKEFTERFRÄGAN
För närvarande tycks centrumområdena i allmänhet vara inne i en

period av ökad vitalitet. Man kan tala om en konsolidering genom
rehabilitering och utfyllnad av kvardröjande "impediment" -

hamnområden, bangårdar, trafikleder och andra områden, som

tidigare varit svagt utnyttjade. Inom detaljhandeln sker en
fortsatt specialisering på exklusiva varor, ofta organiserade av

internationella butikskedjor. Också kontoren är utsatta för en
förändring så att verksamheter med stora krav på personliga

kontakter - företag med uppdragsverksamhet, förhandlingsverksamheter, ledningsenheter i större företag, hotell och
restauranger - och med hög omsättning per ytenhet tränger ut

andra verksamheter. Jane Jacobs (Jacobs 1962) gamla

karakteristik: "Gamla jobb flyttar till förorterna nya typer av
jobb lägger sig i stadskärnan" gäller fortfarande. Slutligen

råder i många städer en stor efterfrågan på bostäder i städernas
inre.

Vad betyder dessa förändringar av stadskärnans och innerstadens

innehåll för efterfrågan på biltrafikutrymmen? Kommer

stadskärnorna att bli mer eller mindre beroende av att vara
tillgängliga med bil?
Vad betyder förändringen i kontorens omfattning och sammansättning? De höga kostnaderna för lokaler i centrumområden

verkar för mindre yta per person. Å andra sidan innebär högre

betalda arbetsinsatser och en allmän höjning av arbetsmiljöns

kvalitet en tendens mot större utrymmen per anställd. Vidare
ställs det ökade krav på sammanträdesrum och andra gemensamma

lokaler. Också den ökade datorutrustningen medför troligen mer

yta per sysselsatt. Resultatet av dessa motstridiga tendenser är

svårt att förutse.

'

Under perioden 1965-85 har våningsytan per sysselsatt i

Stockholms city ökat fran 23 till 40 m2 eller med nästan 75%.

Tillväxten har varit ungefär densamma i innerstaden1/.

Det kan vara rimligt att anta en viss utglesning även i o
fortsättningen och i varje fall bör man inte räkna med nagon

ökad trafikefterfrågan på grund av ökad täthet av anställda.

Däremot kan den förändrade karaktären på kontorsverksamheten

medföra ändringar i trafikalstringen. Om de som arbetar i

stadskärnan har fler personkontakter än tidigare medför detta

1/ Ungefärliga uppgifter enligt Göran Johnson, Regionplane- och
trafikkontoret i Stockholms län, 890103
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fler besökare och mer trafik. Detta kan vara en möjli

utveckling om kontorsverksamheten blir mer inriktad pa uppdrag,

förhandling, företagsledning etc, som tidigare nämnts. En annan
tänkbar förändring går mot minskad koncentration av resandet
till vissa rusningstider. I de verksamheter vi nu talar om är
arbetstiderna mer flexibla än i mer rutinbetonad kontorsverk-

samhet. Dessa två senare förhållanden kan innebära en totalt
sett ökad besökstrafik men en jämnare fördelning av trafiken

över dagen.

Vilka motsvarande reflexioner kan man göra om detaljhandeln? De

högre lokalhyrorna gör att till centrum lokaliseras butiker som
kan presetera hög omsättning eller i varje fall hög avkastning.

Detta verkar för sparsamhet med utrymmena, vilket kan innebära
stort antal anställda, stort antal kunder och stor varu-

distribution per ytenhet. Men det kan också innebära butiker med

exklusiva varor med låg volym och därmed färre kunder och

jämförelsevis mindre omfattning på varudistributionen. Också
inom detaljhandeln kan man sålunda se motstridiga tendenser.

Väsentliga förändringar i den relativa trafikalstringen bör man

kanske därför inte räkna med.

Ett stort inslag av boende i eller intill centrum minskar

behovet av biltillgänglighet. I synnerhet om de som bor centralt
också arbetar centralt, vilket sannolikt har blivit allt

vanligare. De centrala områdena med dess höga fastighetsvärden
tenderar att bli arbetSplats för allt större andel höga

inkomsttagare. Det är också dessa som främst har möjlighet att

äga de dyra bostäderna i stadens centrala delar. Detta kan ses

som ett av de få framgångsrika exemplen på samlokalisering av

arbete och bostad.

En försiktig hypotes:

Om de här olika antagandena är riktiga skulle det innebära att

den totala trafikefterfrågan i stadskärnan skulle minska snarare

än öka i framtiden och att den skulle fördela sig allt jämnare

över dygnet.

BEGREPPEN FRI OCH BEGRÄNSAD BILTRAFIK
Mer eller mindre Oplanerat har biltrafiken till de större
städernas stadskärnor begränsatsz/. Iroligen successivt alltmer.
Hur stor denna begränsning är, är svart att säga.

Man kan visserligen gå tillbaka till situationer då möjlig-

heterna varit större och definiera en viss situation som
obegränsad. I en studie för Orebro på 1960-talet t ex, valde man
att definiera som fri den situation som rått fram till början av

1960-talet och uttryckte den planerade begränsningen i

förhållande härtill (Nordqvist, Read 1967). Men från en sådan
situation till den nuvarande har flera förhållanden som gäller

näringslivets karaktär, varu- och tjänstedistritubionens

organisation, resvanor, liksom biltäthet, körkortsinnehav osv

ändrats. Och detta innebär att nivån på "fri biltrafik" ändrats.
2/ Det finns en utbredd föreställning om att man kan tala om en

fri biltrafik som begränsas med olika atgärder från samhällets

sida. Jag talar därför i dessa termer i stället för i termer av

tillgang och efterfrågan.

VTI MEDDELANDE 591

158
En första begränsning erfar den som inte kan köra bil. För den

som kan köra, blir kravet på körkort en begränsning.

Genom att skärpa kraven och kontrollen av körkort kan friheten

att köra bil begränsas. En tredje begränsning utgör kostnaderna

att köra bil. Under långa perioder har dessa kostnader sjunkit i

förhållandetill flera.andra utgifter. Detta har ökat friheten

att köra bil. Å andra sidan kan man genom att öka kostnadernas
sammansättning påverka hur man uppfattar dem och därmed den

begränsning de innebär. Det är väl känt att de kostnader som är
direkta utlägg i samband med körningen - för bensin, tullar,
parkeringsavgifter - är med begränsande än de mer indirekta

kostnaderna - kapitalkostnader, fordonsskatt, avgift för
bilprovning osv.
.
En ytterligare begränsning av friheten är avstånd,

trängsel och

osäkerhet i trafiken liksom svårigheten att parkera bilen.

Med detta har jag velat påminna om att innebörden av begreppet
fri biltrafik, och därmed också begreppet begränsad biltrafik

är ytterst relativt. Vad som uppfattas som fritt och begränsat.
förändras ständigt. Uppfattningen om hur mycket och till vad man

skall använda bilen är en kulturfråga likaväl som uppfattningen
om hur fort man skall köra. Det som uppfattades som begränsning

för 20 år sedan uppfattas inte så nu. Det som en storstadsbo

uppfattar som fritt uppfattas kanske inte så av en person som

bor på landsbygden.

VILKA EFFEKTER HAR EN BEGRÄNSNING AV BILTRAFIKEN?
Om vi tills vidare lämnar problemet med att bestämma graden av
begränsning och nöjer oss med att anta att i de större städerna
har biltrafiken till stadskärnorna blivit alltmer begränsad

(förhållandet mellan tillgång och efterfrågan har minskat) kan
vi då säga något om den effekt detta haft på stadskärnornas

- funktion?

Bortsett från vad som hände i många amerikanska städer under
1950- och 60-talen förefaller inte trafikförhållandena ha kunnat
bryta centrumområdenas attraktivitet. Ett sätt att belysa detta

kan vara genom markvärdenas förändringar. Tyvärr är dessa dåligt

kända. För Stockholm har dock konstaterats att de taxerade
markvärdena i city förblivit i stort sett realt oförändrade
under tiden 1965-81 och att de förblivit mycket höga i

jämförelse med övriga områden (Szynkier 1983). Under samma

period har möjligheten att köra bil till innerstaden alltmer
begränsats. Markvärdena tyder sålunda inte på att stadskärnan

förlorat i attraktivitet åt andra områden;'

*

'*" *

v

En annan indikation kan vara följande. Särskilt detaljhandeln

har alltid-uttryckt en oro för vad beränsningar av biltrafiken
skulle kunna betyda. Detta diskuterades mycket i samband med.de
s k trafiksaneringar som genomfördes under 1960- och 70atalen.

Den begränsning av biltrafikens rörelsefrihet som dessa4
:saneringar innebar förefaller emellertid inte ha:försämrat

detaljhandelns villkor. Snarare har gågator, enkelriktningar och

förbud mot genomfart haft positiva effekter. (Kraft 1980).

Vad 50m hittills iakttagits ger sålUnda inget stöd förrätt dei
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begränsningar av biltrafiken som skett inVerkat menligt på

stadskärnornas funktion. Det bör dock understrykas att fenomenet

är dåligt studerat.

Det kan också sägas att begränsningarna hittills skett

successivt och i stort sett utan stora Språng. Införande av

tullar med en 20% plötslig begränsning av biltrafiken kan
möjligen ge andra effekter.

Ändå är det mest sannolikt att en stadskärna med i övrigt hög

kvalitet och som har mycket att erbjuda av miljö och tjänster är
tämligen robust mot begränsningar av biltrafiken.
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VARDERING AV STANDARDFAKTORER
TRAFIKEN
StaffanWidlert
AB Storstockholms Lokaltrañk

l.

I

KOLLEKTIV-

INLEDNING

Kunskap om trañkantemas värderingar är nödvändig vid
utvärderingar för att nyttan av olika projekt skall kunna vägas mot kostnaden. Aven
vid rent företagsekonomiska utvärderingar är kunskapen av största vikt, eftersom
trafikantemas preferenser avgör hur mycket utnyttjandet av ett visst system påverkas av olika förändringar.
Praktisk planering av trañksystemet innebär ständigt ett val mellan olika åtgärder.
För att de begränsade resurserna skall komma till så god nytta som möjligt är det
viktigt att så mycket som möjligt basera besluten på kunskap om vad som är viktigt
för trafikanterna.
Projektets syfte har både varit att kartlägga värderingarna och att pröva en ny metod för att studera värderingar. Projektet har genomförts av SL:s utvecklingsstab i

samarbete med TRUM vid Umeå Universitet.

2.

METODER FÖR ATT KARTLÄGGA VÄRDERINGAR

Flera olika metoder kan användas för att studera trafikantemas beteende och vårderingar. De studier som hittills genomförts i landet har oftast använt sig av metoder som bygger på "faktiskt beteende".
Studier som behandlar faktiskt beteende bygger på att man kartlägger trafikanters
resvanor och vilka alternativa handlingsmöjligheter de hade (tex vilka olika färdsätt
som fanns tillgängliga eller vilka olika målpunkter som ett visst ärende skulle kun-

nat utråttas i). Med statistiska metoder kan man därefter analysera vilka värderingar

av olika trafikstandardfaktorer som trafikantemas beteende tyder på.

Fördelen med metoden är att man direkt analyserar sambandet mellan ett faktiskt
observerat beteende och de faktorer som påverkar detta beteende. Man tvingas ej
ställa hypotetiska frågor utan kan nöja sig med att samla in data om vad trañkanten
faktiskt gjort.

Metoden ställer dock krav på att:
-

det existerar en valsituation (dvs att trañkanten har verkliga val)

-

trañkanten är informerad om de alternativ som finns

-

skillnaden mellan alternativen är tillräckligt stor för att uppfattas av
trafikanterna

-

att de faktorer som antas påverka valet varierar tillräckligt mycket i det urval

-

att tillräckligt många i urvalet har den valsituation som skall studeras

-

att tillräckligt många i urvalet valt respektive alternativ

som observeras
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För många standardfaktorer i kollektivtrafiken är kraven ovan inte uppfyllda.
Framför allt saknar trafikanterna ofta en reell valsituation. Helt nya system som

ännu ej införts (tex nya informationssystem) låter sig ej heller utvärderas med

denna metod. För många standardfaktorer behövs därför en alternativ ansats.
Stated References (uttalade preferenser)

Internationellt har det pågått en utveckling av metoder som skall kunna hantera de
faktorer som ej kan behandlas med metoder som bygger på faktiskt beteende.
Metoderna benämns "stated preferences" vilket kan översättas med "uttalade
preferenser".
Metoderna bygger på att intervjupersoner får välja mellan olika alternativ som be-

skrivs så detaljerat som möjligt. Ett exempel kan vara att man beskriver ett antal
kollektivaltemativ som kännetecknas av olika åk-, vänte- och bytestider. Intervju-

' personerna får ange vilket alternativ han föredrar. Detta kan antingen göras så att
personen rangordnar alternativen, eller genom att han graderar dem på skalor (dvs

genom att intervjupersonen får poängsätta alternativen).

Under förutsättning att alternativen varieras på ett korrekt sätt kan trañkanternas
värderingar av de olika faktorerna härledas med hjälp av statistiska metoder.
Värderingama erhålls i form av numeriska värden som kan omvandlas till exempelvis vikter eller värden i kronor. Om värderingarna skall kunna uttryckas i kronor krävs att en kostnadsfaktor finns med i de alternativ som intervjupersonerna
skall värdera.
Det största problemet med metoden är att den förutsätter att individens uppgivna
rangordning av alternativen verkligen avspeglar den faktiska rangordningen om
individen skulle välja mellan alternativen i verkligheten.
Den bästa tillförlitligheten erhålls trolien om man väljer en faktisk resa som utgångspunkt för analysen och sedan beskriver övervägda alternativa utformningar
av denna resa. Ju bättre intervjupersonen kan leva sig in i alternativen, och ju mer
realistiska de ter sig, desto bättre bör resultaten bli.
Stated Preference-tekniken är idag den mest lämpliga för att kvantitativt kartlägga
trafikantemas värderingar av faktorer som ej kan behandlas med metoder som
bygger på observationer av faktiskt beteende. Denna teknik har därför använts i
projektet.
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3.

TRAFIKANTERNAS VÄRDERINGAR

3.1

W

Studien skiljer på buss- och tunnelbaneresenärers värderingar. Faktorema skiljer

sig ibland för de två fårdmedlen. Målsättningen har varit att få med så många som
möjligt av de faktorer där bristen på kunskap kännts besvärande och där åtgärder
är aktuella. Självklart fmns det många ytterligare standardfaktorer där kunskap
vore värdefull. Det antal faktorer som tagits med utgör dock en övre gräns för vad
som bedömts möjligt med hänsyn till intervj utidens längd. Faktorerna har sorterats
till tre olika grupper:
Tunnelbana

Buss

AW
nin
försening 5 min var 3:e resa

försening 5 min var 6:e resa*

försening 5 min var 20:e resa

,Bum

försening 5 min var 5:e resa
försening 5 min var 10:e resa*
försening 5 min var 40:e resa

.

mget byte*

byte till buss som står och väntar

Bestidiiordon

dagens restid*
20% kortare restid

mget byte*

byte över plattform till tåg som väntar
byte till annan plattform

dagens restid*
20 % kortare restid

B.
P

n

h ü.

. .. .. .min

påstigning som idag*
påstigning genom alla dörrar, bara
slumpmässig biljettkontroll
Inf
' n
h° 1 1
dagens information*

h

realtidsinformation vid hållplatserna

inget regn- eller vindskydd*
regn och vindskydd
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dagens bemanning av stationer*
personal säljer biljetter, ingen kontroll
vid station
ingen personal vid stationema
dagens information*

realtidsinformation vid stationema

tak över större delen av stationen
som idag*
helt inglasade stationer

166

CW
1 l
lediga sittplatser finns*

*lediga sittplatser finns*

Rengöring
rengöring som idag*
rena och fria från klotter inuti
rena och fria från klotter inuti och
utanpå

.
rengöring som idag*
rena och fria från klotter inuti
rena och fria från klotter inuti och
utanpå

stå 2 minuter, ej trångt *
stå 10 minuter, ej trångt

stå halva resan men få stående
stå halva resan, tåget fullt av
stående

Infüag'gn
dagens destinationsinformation
på bussen*
aktuell destinationsinformation

på bussens fram- och högersida,
linjenummer bak

Iaaa
I varje grupp för såväl buss som tunnelbana ingår olika nivåer på taxan.

* == basläge eller dagens situation
För var och en av de olika faktorerna värderas två eller tre olika nivåer. Värde-

ringen av de olika faktorerna uttrycks jämfört med ett "basläge". Detta basläge är
antingen dagens situation (dagens städning, dagens restid, etc) eller att en viss
faktor inte finns (inget byte, inget regnskydd, etc). Basläget markeras med en
stjärna i tabellen.
Med det antal faktorer som beskrivits ovan är det inte möjligt att samtidigt variera
alla faktorerna för intervj upersonen. Istället genomförs ett "spe " för vardera av de
tre huvudgruppema Servicefaktorer, Hållplatsfaktorer och Fordonsfaktorer. Inom
varje huvudgrupp varieras därefter nivåerna på faktorerna systematiskt. Faktorn
reskostnad ingår i alla spel. Detta innebär dels att värderingen av faktorerna i de
olika spelen kan jämföras, dels att värderingarna kan uttryckas 'i ett absolutmått
(kronor per resa).

3.2 manga;
För att få en så enhetlig intervjusituation som möjligt har trañkantemas värderingar
av faktorerna i samband med arbetsresor studerats. Arbetsresorna är den största
enskilda ärendekategorin och är även högst prioriterad i SL:s verksamhet.
Det är sannolikt att värderingarna skiljer sig mellan personer som utnyttjar, respektive inte utnyttjar kollektivtrafiken. En anledning till att inte utnyttja kollektivtrafiken är naturligtvis att man har en hög värdering av standardfaktorer som är

dåligt tillgodosedda. Det visade sig inte möjligt att ta med denna grupp i projektet.
Avsikten är dock att kartlägga bilistemas värderingar av faktorerna under 1989.
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3.3 .Dataimmling
Genomförandet av datainsamlingen dokumenteras fullständigt i rapporten

"Standardvärderingar" från SLzs utvecklingsstab (1).

Å

Datainsamlingen utfördes under våren 1988 och gick till så att trafikanter först

kontaktades på tunnelbanestationer och bussar. De fick med sig ett kort formulär
som de fyllde i hemma och skickade tillbaka per post. Bland dem som retumerade
formuläret (ca 80%) drogs ett andra urval som intervjuades i hemmet. Totalt
genomfördes ca 650 hemintervjuer. Vid heminteerun fick intervjupersonerna besvara frågor om sig själva och sitt hushåll, samt beskriva sin senaste arbetsresa.
Därefter fick de genomföra spelen som innebar att de fick värdera olika alternativa
utformningar av sin resa till arbetet.

Spelen gick till så att de olika alternativen beskrevs på ett antal kort som intervju-

personerna fick rangordna. Eftersom det var så många faktorer som skulle värderas genomfördes separata spel för de olika grupperna av faktorer. Varje spel bestod av 11 kort där fyra faktorer varierades systematiskt. Intervjupersonerna fick
därefter värdera korten
genom att placera ut dem längs en enmeters skala där värdet
100 motsvarade "mycket bra" och värdet O motsvarade "inte alls bra".
3.4 Vad ar" viktigast för Eaülgmgrna?

Det insamlade materialet har analyserats med sk logitanalys. Denna innebär i princip att man söker de genomsnittliga värderingar som bäst förklarar det val mellan
alternativen (korten) som intervjupersonerna gjort.
I analysen erhölls ett intervall för trafikanternas värderingar. Den övre gränsen
gäller om bara en enda faktor ändras, den lägre om flera faktorer förändras samtidigt. Intervallet orsakas av att trañkantema uppvisar en minskande betalningsvilja

om de får betala för många samtidiga förändringar. Denna minskande betalnings-

vilja orsakas bla av _budgetrestriktionen I denna rapport visas enbart det lägre värdet eftersom ett antal olika förändringar alltid sker över tiden. Den fullständiga

redovisningen av resultaten återfinns i rapporten "Värdering av kollektivtrafikens
standard" (2).

I tabellen nedan visas trafikanternas värderingar av de olika standardfaktorerna uttryckt i kronor per resa. Positiva värden innebär att man är beredd att betala belop-

peti tabellen for att förbättra faktorn i förhållande till utgångsnivån, negativa tecken att det är värt så mycket att slippa försämringen som faktorn innebär (tex att
slippa byta).
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Eaktor
Servicefaktorer:
förbättrad regularitet
försämrad regularitet

kort byte

långt byte till annan plattform

Buss
kr/resa
+ 1,00
-0,90

-0,70

Tunnelbana
kr/resa
+0,90
-0,70

-0,70

- 1 ,10

Hållplatsfaktorer:
regnskydd / inglasad station

+0,70

automat, slumpvis kontroll

-0,10

realtidsinfonnation vid hållplats
ingång genom alla dörrar, biljetter i
Obemannad station

+0,50

personal säljer biljett, ingen inpasseringskontroll

+0,10

+0,40

-0,50
-0,20

Fordonsfaktorer:

ståplats i 2 minuter
ståplats i 10 minuter
ståplats halva resan ej trängt
ståplats halva resan trångt

-0,60
-l,10

klotterfritt och rent inuti

+0,30

automatiska destinationsskyltar på bussen

+0,10

klotterfritt och rent inuti och utanpå

+0,30

-0,90
-1,30

+0,70

+0,80

Resultaten i tabellen är sorterade efter typ av faktor och inte efter storlek vilket
skulle kunnat vara naturligt. I realiteten är det dock inte särskilt meningsfullt att
säga att en viss faktor är viktigare än en annan om inte hänsyn tas till kostnaderna
för att förändra faktorn. Nedan ställs trafikanternas värdering av faktorerna så

långt som möjligt mot kostnaderna för att förändra dem.
3.5 Tidsvam"en

För att möjliggöra jämförelser med undersökningar där faktiska val analyserats
togs restidsfaktorn med i ett spel. Restiden är den faktor där det finns flest tidigare
resultat att jämföra med och där de tidigare resultaten varit mest samstämmiga (6).
De tidigare resultaten pekar på ett tidsvärde om 20 kr per timme för åktid i fordon.
Detta tidsvärde baseras i samtliga fall på resultat där valet mellan bil och kollektivtrafik studeras. Tidsvärdet utgör därmed ett genomsnitt av värderingen av åktid i
bil och kollektivtrafik, samt ett genomsnitt av bilisters och kollektivtrafikanters
värdering. Med metoder som bygger på faktiskt beteende är det i praktiken inte
möjligt att studera kollektivtrafrkanternas tidsvärdering separat, eftersom reskost-

naden inte varierar för olika kollektivalternativ (i Stockholm är kostnaden i stort

sett konstant för alla arbetsresenärer eftersom de till helt dominerande del använder
månadskort).

De nya analyserna tyder på ett tidsvärde på 10 kr per timme för kollektivtrafi-

kanter. Resultaten är visserligen osäkra men de erhållna tidsvärdena är utan tvekan
väsentligt lägre än de som tidigare använts i Sverige. En stor skillnad är naturligtvis att de nya värdena baserar sig på kollektivtrafikanters kollektivresor. I en aktuell mycket omfattande studie av tidsvärden i England (Department of Transport
(3)) har man erhållit tidsvärdet 90 pence/timme för bussresor i tätort och 240
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pence/timme för bilresor i tätort. Värdena är räknade för trafikanter som använder

respektive färdmedel. Preliminära resultat från en pågående mycket omfattande
studie av tidsvärden i Holland har gett liknande resultat. Denna studie publiceras

under 1989. En aktuell studie av tidsvärdena hos lokaltågstrafikanter i London gav
ett tidsvärde på 8 kr/timme (4). Det finns således resultat som tyder på betydande
skillnader i bilisters och kollektivtrafikanters tidsvärden. Till detta kommer sedan
eventuella skillnaderi värderingen av tiden ombord på fordonen.
I de utländska studierna har man även försökt korrigera för den del av skillnaden
som beror på olika inkomster hos grupperna. Resultatenhar varit att merparten av
skillnaden istället tycks orsakas av andra faktorer. Den vanligaste förklaringen är
att personer med högre tidsvärdering väljer att åka bil och att personer med lägre
tidsvärden väljer att åka kollektivt.
När värderingen av de olika faktorerna i studien har jämförts med värderingen av
restiden har vi använt tidsvärdet lO kr/timme för kollektivtrafrkantema. Som fram-

gått är underlaget för detta begränsat. Att istället använda det tidigare tidsvärdet 20

kr/timme som gäller i genomsnitt för bilister och kollektivtrafrkanter blir dock
orimligt när vi här studerar kollektivtrafrkanternas värdering av olika faktorer.

Avsikten med att studera restiden var som nämnts att få en test på metodens tillför-

litlighet jämfört med tidigare resultat. Ironiskt nog blev resultaten för tidsfaktom
det mest bekymmersamma resultatet där mest tvivel kan resas. Å andra sidan inne-

bär de resultat som erhållits (i kombination med nämnda utländska resultat) en ny

kunskap om trafrkantemas värderingar av restiden vilken kan få stor betydelse för
den framtida planeringen.
Resultaten gör det ännu angelägnare att genomföra motsvarande studie bland
bilistema för att studera deras tidsvärden. Helst skulle en sådan studie både behandla bilistemas värdering av åktid i bil och åktid på kollektivtrafiken. Det är
också angeläget att genomföra mer omfattande tidsvärdesstudier i Sverige på nationell basis.

3.6 IW
I detta avsnitt ställs nyttan med olika åtgärder mot kostnaden. Generellt gäller att

det inte är självklart att en åtgärd skall genomföras bara för att nyttan är större än

kostnaden. Genomförandet påverkas naturligtvis av budgetrestriktioner. Det är
därför viktigast att börja med de åtgärder där skillnaden mellan nyttan och kostnaden är störst. Hänsyn bör tas till värdenas osäkerhet när resultaten används. Om
analysen visar att det krävs ett visst antal passagerare för att en viss åtgärd skall
vara motiverad är det naturligtvis av denna anledning motiverat att först genomföra

ågärden där passagerarantalet är störst.

Regularitet
I de genomförda spelen värderas regulariteten genom olika frekvens S-minuters

förseningar. Regularitet uttryckt på detta sätt innebär dels att trañkanten verkligen

tillbringar en viss tid i väntan på försenade fordon, dels att han utsätts för en viss
slumpmässig risk att bli försenad en viss given resa.
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buss

tunnelbana

frekvens
förseningar

ändrad
tid per resa

vikt för
förseningstid

1/3
l / 6 (dagens)
1 I 20

+0,8

9

-0,6

13

+0,5

10

-0,4

19

l/5
1 / 10 (dagens)
1 / 40

minuter

(åklid = 1)

I tabellen visas frekvensen 5-minutersförseningar, vad dessa innebär i ökad tid per

resa (i genomsnitt), samt vad de erhållna värderingarna innebär för vikt på denna
förseningstid om vikten för åktid sätts till 1,0 och värdet för åktid i fordon sätts till
10 kronor per timme.

Vi ser av tabellen att frekxensen förseningar ändras mest vid förbättringsaltemativen, men att dessa innebär en mindre förändring av den genomsnittliga
Mmm. Detta illustrerar de två aspekterna på förseningsvariabeln som
nämnts ovan.

Tabellen visar att försämringsaltemativen innebär en vikt för förseningstid på ca
10. Förbättringsalternativen som innebär en större relativ förändring "utspri
ett mindre antal minuter ger naturligt nog en högre vikt.

" på

De erhållna vikterna är betydligt högre än den bedömda vikten 4,0 som hittills använts inom SL vid värdering av förseningstid. Orsaken till den höga vikten är
sannolikt den korta försening som studerats. Vid så korta förseningar är det inte
egentligen den försenade tiden som värderas utan frekvensen förseningar. När vi i

kalkylen sprider ut värderingen på ett litet antal minuter erhålls de höga vikterna.

Det är därför angeläget att i kommande studier försöka isolera effekten av olika
förseningstid vid samma frekvens, respektive olika frekvens. Resultaten pekar

också på behovet att använda högre vikter vid större relativa förbättringar för att
inte underskatta värdet.

Byten
De korta bytena har på både buss och tunnelbana värderats till ca 70 öre per resa.
Denna tid speglar det renodlade bytesmotståndet genom att faktorn deñnierats så
att bytet inte skall vara förknippat med någon egentlig tidsåtgång. Tidigare kunskap om värderingen av bytet i sig saknas (däremot har vi åtskilliga resultat som
behandlar värderingen av tiden bytet tar). I praktisk planering har man ofta antagit
att bytesmotståndet skulle innebära en extra uppoffring motsvarande 5 minuters

åktid. Om man antar ett åktidsvärde på 10 kronor per timme motsvarar de erhållna
värdena följande bytesmotstånd i minuter per resa:
kort byte på buss
kort byte på tunnelbana
långt byte på tunnelbana

5,4 minuter per byte
5,3 minuter per byte
8,2 minuter per byte

Vi ser att de erhållna värdena är mycket lika de tidigare antagna värdena. Det är
uppmuntrande att själva bytesmotståndet får likartad värdering på buss och tunnelbana,
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Ett långt byte mellan olika plattformar på tunnelbanan motsvarar på samma sätt
drygt 8 minutersrestid. Detta värde innehåller förutom bytesmotståndet även en
värdering av tiden det tar och besväret att gå mellan plattformarna.

Regnskydd
Trañkanterna har fått värdera den nya typ av regnskydd som börjat användas av
SL. Regnskyddet har väggar som delvis är av glas, samt en bänk (regnskyddet
illustreras nedan). Denna typ av skydd kostar ca 30 000 kr i investeringskostnad
fullt färdig på plats, samt ca 1 500 kr per år i underhåll. Med en antagen livslängd

på 15 år och en realränta på 4 % motsvarar detta ett nuvärde på ca 47 000 kronor.

.'

'o\

' Ka:
Himla» -

.

Trañkantemas värdering av regnskyddet var 70 öre per resa. Detta innebär att

hållplatsen måste ha ca 20 påstigande per vardag för att nuvärdet av trafikantnyttan
skall motsvara nuvärdet av kostnaden.

Regnskydd på busshållplatser har således en betydligt större nytta än kostnad redan vid mycket blygsamma trafikantmängder.

Resultaten innebär även att trafikanterna i genomsnitt är beredda att acceptera 250

meters extra gångavstånd om hållplatsen har regn- och vindskydd (genomsnitt för
alla dagar och alla vädertyper). Detta motsvarar en extra gångtid på ca 3 minuter.

Värderingen av den extra gångtiden skiljer sig naturligtvis mellan olika trafikantgrupper, tex mellan olika åldersgrupper.

Inglasadcünnelhanestatigner
Kostnaden för att glasa in en tunnelbanestation varierar kraftigt med varje enskilt
objekts förutsättningar. Vi nöjer oss därför med att ta ett godtyckligt exempel.
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Tunnelbanestationen i Vällingby är en av de stora ytstationerna. Där stiger drygt

10 000 passagerare på per dag. Med den erhållna trañkantvärderingen om 10 öre
per resa erhålls ett nuvärde av trañkantvärderingarna på 7 mkr (livslängden för en
inglasning är osäker, här räknas med samma tid som för en station, dvs 50 år).

Kostnaden för en inglasning varierar kraftigt. Det enda fall som SL konkret räknat
på är Isstadions inglasning. Där innebar denna en merkostnad för investeringen på
40 mkr, en beräknad kostnad för' rengöring på 50 000 kr/år och ett årligt extra
underhåll på 150 000 kr. Rengörings- och underhållskOstnaden motsvarar ett nuvärde på 4,3 mkr. Nuvärdet av investeringar samt rengöring och underhåll är ca 44
mkr. För detta exempel räcker trañkantnyttan inte på långa vägar till för att uppväga kostnaden.

Även om Isstadion av olika skäl var rätt dyrbar att glasa in framgår ändå av exemplet att inglasade tunnelbanestationer inte i allmänhet har ett värde för trafikanterna
som motsvarar den extra kostnaden. Trañkanternas begränsade värdering kan bero
'på att stationerna redan idag är regnskyddade, och att det dessutom ofta är möjligt

att få ett visst klimatskydd i trapphus och biljetthallar.

I SL:s förslag till policy för dynamisk information (5) uppskattas kostnaderna för
ett system med dynamisk information vid större buss- och tunnelbanestationer.
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I förslaget kostnadsberäknas ett alternativ där 600 hållplatser/stationer med minst
500 påstigande per dag förses med skyltar eller monitorer. Kostnaderna för hela
systemet beräknas till 40 mkr och den årliga driftskostnaden till 1,2 mkr. Den ärliga kapital och driftskostnaden blir därmed 10,2 mkr (4% realränta, 5 års
avskrivning) eller 17 000 kr per station/hållplats som berörs.

Totalt berörs 120 000 trafikanter per hållplats och år. Med en' trafikantvärdering på
50 öre per resa blir trañkantvärderingen ca 57 000 kr per hållplats och år. Trafikantvärderingen är således 3 gånger högre än kosmaden.
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Tunnelbaneresenärema fick ta ställning till två olika alternativ till dagens bemanning av stationerna. Det ena innebar helt obemannade stationer där spärrlinjen

tagits bort, det andra innebar att spärrlinjen tagits bort men att det fortfarande finns

personal på stationema som säljer biljetter. I båda fallen ersätts således dagens
biljettkontroll (både den manuella i spärrkioskerna och vändkorsen) med slump-

mässiga kontroller ombord på fordonen. Trañkantema visar sig värdera helt obemannade stationer som en försänu'ing som motsvarar 50 öre per resa. Denna
negativa värdering är troligenett uttryck för behovet av personal för att känna
trygghet under resan.

Även ett alternativ med personal på stationema som enbart säljer biljetter uppfattas

negativt av trafikanterna. Aven här är det sannolikt den minskade kontrollen av inpasseringen som upplevs negativt. Värderingen är dock betydligt lägre, 20 öre per

resa, och nettoeffekten av ett ändrat system beror naturligtvis på hur den personal
som frigörs används.

1 .

n 1..

För buss studerades värderingen av ett system som innebär att trañkantema kan gå
på bussen genom alla dörrar, dvs att man inte behöver visa upp biljetten för föraren. Biljetten skulle kunna köpas i en automat och skulle kontrolleras stickprovsmässigt ombord på bussen.
Undersökningen visade en mycket svag negativ värdering av denna faktor. Sannolikt är det även här den minskade tryggheten som gör att faktorn värderas nega-

tivt, dvs många trañkanter vill att de påstigande skall passera föraren. Det är dock
sannolikt att vissa grupper värderar denna faktor positivt, och eftersom den
genomsnittliga värderingen är liten behöver resultatet inte innebära att systemet är

negativt för trafikanterna (exempelvis kan det leda till restidsvinster som trafikanterna inte känt till när de värderade faktorn). Systemet kan dessutom leda till
kostnadsminskningar för SL som måste vägas in ikalkylen.
-
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Stânlatümss

Ståplats på buss har värderats till 60 öre perresa om tiden är 2 minuter och 1,10 kr

per resa om ståtiden är 10 minuter. Om detta ritas in i en figur och ett linjärt samband mellan ståtid och värdering antas erhålls följande resultat:
kronor per resa
1,5

1,0

'

27/

0,5

0,0

'

0

I

2

'

I

4

'

I

e

'

1

'

3

I

10

'

12.

tid stående min.

Om sambandet är *linjärt finns det ett konstant tidsoberoende obehag med att
tvingas stå. Det är intressant att notera att ett tidsoberoende obehag även erhölls i
en undersökning redovisad i rapporten "Logitmodellen, Användbarhet och
generaliserbarhet" (6).

De erhållna värderingarna innebär ett tidsvärde

för
ståtid på ca 4 kr/timme, samt ett

tidsoberoende tillägg på 50 öre om det inte fmns sittplats när man stiger på bussen.

Tidsvärdena är räknade utöver värdet av restiden i sig, dvs de uttrycker det :_1533

obehaget med att resa stående. Räknat på tidsvärdet 10 kr/timme för kollektivtrafi-

kanter innebär detta en vikt för ståtid som är 1,4 gånger vikten för åktid. Detta

stämmer väl med resultaten i referens 6 där tidigare svenska erfarenheter sammanfattats och där en vikt inom intervallet 1,4-2,3 rekommenderats. De tidigare resul-

taten har varit osäkra pga metodmässiga problem. De nu erhållna kan betraktas
som betydligt säkrare.

Under högtrañk förekommer stående allmänt i bussarna. En intressant fråga är då
om trafikanternas värderingar gör det motiverat att öka trañkeringen så att alla får
sittplats. En insatsbuss under högtrafik som går två timmar om dagen fem dagar i
veckan kostar ca 300 000 kr om året. Den hinner normalt endast med en tur på
morgonen och en på eftermiddagen. Om bussen går som insatsbuss får trafikanterna inte någon väntetidsvinst, bara vinsten av bättre tillgång till sittplatser. En
sådan insatsbuss kan maximalt ta över 24 stående från en tidigare buss (dvs det
maximala antalet stående i en buss). Trañkanternas värdering av ökade standard

blir enbart 18 000 kr per år. Slutsatsen är således att insatsbussar som enbart används under högtrañk är extremt dyrbaraoch aldrig kan vara motiverade för att ge

sittplats under denna period. Förhållandena ser naturligtvis helt annorlunda ut
under andra tider på dagen då lediga bussar finns tillgängliga eller om bussen behövs för att trafikanter inte skall bli kvarlämnade på hållplatsema.

mm
För tunnelbanan har trafikanterna fått värdera att stå halva resan, antingen med få
andra stående, eller med tåget fullt av stående. Resultaten visar en värdering av
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ståtiden på 90öre per resa när få står och 1,30 kr per resa när många står. Genom

att göra analysen separat för olika reslängdsklasser har det varit möjligt att studera
om även tunnelbaneresenärema har ett konstant extra obehag om man måste stå

och om detta i så fall har samma storlek som för bussresenärerna.

kronor per resa
1 ,5

/

1 ,0

v

/

4- ej trångt

tar/'V

+ trängt

0,5

0,0
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10

12
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tidstáendemin.

Figuren visar att även tunnelbaneresenärema tycks ha ett tidsoberoende ståplats-

värde. Om kurvan för värderingen av att stå utan trängsel dras ut till y-axeln erhålls

ett värde som inte skiljer sig mycket från bussresenäremas värdering. Figuren antyder dessutom att värderingen av ståtiden ökar progressivt. I genomsnitt är tids-

värderingen ca 2,50 kr/timme utöver åktiden och det tidsoberoende ståplatsvärdet.
Vid korta ståtider är tidsvärdet l kr/timme och vid ståtider över 10 minuter ökar
värdet till ca 3 kr/timme.

Den fasta delen tycks vara något högre på tunnelbanan än på bussarna. För enkelhetens skull använder vi dock samma värde, dvs 50 öre per resa.

Om trafikanterna måste stå trångt ökar det tidsoberoende värdet till ca 85 öre per

resa. Tidsvärdet ökar från 2,50 till 3,50. Trängsel värderas således till 2 kr/timme.

Värderingen av ståtiden på tunnelbanan med få stående kan jämföras med värde-

ringen för ståtiden 10 minuter för bussarna (tiderna överensstämmer för dessa

alternativ). Ståtiden värderas då nästan dubbelt så negativt på bussarna vilket är

rimligt.

En vanlig invändning mot höga ståplatsvärden har varit att trañkanternas faktiska
beteende i tunnelbanan skulle motsäga en sådan hög värdering. Under högtrañk

väljer många trafikanter att stå i ändarna på tågen istället för att gå till mitten där det
praktiskt taget alltid går att få sittplats. Ar då detta förenligt med våra resultat?
När trañkanten står i änden av tåget vinner han tid vid avstigningen och har även
möjlighet att slippa en del trängsel vid utgången (genom att komma före den maximala trängseln). Dessutom kan de trafikanter som skall byta eventuth komma med
en tidigare buss eller tunnelbana.

Vi antar att gånghastigheten i trängseln på plattformen är hälften av gånghastig-

heten under ostörda förhållanden (dvs att den är 45 m/minut), att tidsvärdet för

gångtid och väntetid är 20 kr/timme och att trañkanten spar 1 minut genom minskad väntan vid utgången och minskad risk för att missa anslutning genom att åka i
änden. Ett 8-vagnars tunnelbanetåg är ca 140 meter och trañkanten spar halva

denna sträcka i gångtid vid avstigningen. För trañkanten uppstår följande effekter
om resan totalt är 10 minuter och trafikanten står halva tiden:
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minskad gångtid:

§ *

Summa vinst

i

A

I

- '

v

' 0,40 kr /resa i

0.25 kr/resa
0,65 kr/resa

Ökad ståtid om ej trångt

0,70 kr/resa

Vi ser att trafikantens vinst pga minskad gångtid vid ankomsten och minskad
väntetid vid utgången (med den antagna väntetiden) är ungefär lika stor som upp-

offringen att stå, dvs det är fullt rationellt att stå halva resan. Vid kortare resor, el-

ler om chansen att hinna med en tidigare anslutning ökar, är det naturligtvis än
mer "lönsamt" att stå i änden på tåget. Till detta kommer att olika trafikanter har
olika värderingar vilket gör att vissa personer kan stå mycket länge trots att det
finns lediga sittplatser i samma vagn. Slutsatsen av analysen är såledesatt det inte
finns någon motsägelse mellan det trafikantbeteende som vi kan observera och de

ståplatsvärden vi fått fram i studien.
Stad ning mh klgttçririhçt

För bussarna värderas rena fordon som är helt fria från klotter inuti till 30 öre per
resa. Detta innebär en total värdering av klotterfria bussar som uppgår till ca 40

mkr per är (ungefär 20 mkr per år för arbetsresenärer). Värderingen kan jämföras
med de 6 mkr per år som satsas på klotterbekämpning och reparationer av vandalisering i bussarna.

På motsvarande sätt är värderingen av klotterfria tunnelbanevagnar 70 öre per resa

vilket ger en total värdering av 120 mkr/år (60 mkr/år för arbetsresor). Tågdivisionen använder idag drygt 7 mkr/år för klotterbekämpning i tunnelbanevagnarna.
Klottersituationen i tunnelbanan är idag mycket allvarlig. Av skillnaderna mellan
trañkantvärderingama och de belopp som spenderas framgår att trafikanterna anser
det motiverat att väsentligt öka insatserna mot klottret.
A
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Destinationsskyltar på fordonen värderas till 10 öre per resa av trafikanterna. Med

140 miljoner bussresor per år innebär detta att den totala trafikantvärderingen av

om samtliga SL:s bussar hade sådana skyltar skulle vara 17 mkr per år (förutsatt
att alla resenärer värderade skyltarna ungefär lika som arbetsresenärema).

Elektroniska destinationsskyltar prövas för närvarande av SL. De kostar ca
100-150 000 kr/buss om de beställs från början. Att utrusta en gammal buss med
skyltar kostar väsentligt mer (ca 0,5 mkr). Om samtliga bussar som beställs ut-

rustas med skyltar innebär detta en total investering på 180-280 mkr när samtliga

ca 1 800 bussar bytts ut. På marknaden förekommer även andra typer av automatiska destinationsskyltar med lägre pris (sk rullbandssystem). Enligt en rapport

från Kollektivtrañkberedningen (7) kostar dessa ca 40% mindre än de elektroniska
systemen.

Om skyltsystemet antas ha en ekonomisk livslängd av 5 år blir nuvärdet av trafikantnyttan 75 mkr. Det är naturligtvis sannolikt att destinationsskyltar är av större

värde för andra resor än arbetsresor. Destinationsskyltarna kan dessutom underlätta förarnas arbete och möjliggöra att bussarna används mer flexibelt mellan olika

linjer. Det är således tveksamt om enbart trañkantnyttan räcker för att motivera
skyltarna, men övriga vinster kan göra dem till en förnuftig investering.
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3.7
Tidigare har vi framför allt haft kunskap om hur restidens olika komponenter vär-

deras. Dessutom har vi haft vissa mer eller mindre säkra värden för andra faktorer.
Dessa har vi redovisat i kommentarerna i texten ovan.

Det är naturligtvis intressant att jämföra värderingen av restidens komponenter enligt tidigare studier med värderingen av standardfaktorema i denna studie. De vikter som tidigare använts för olika restidskomponenter har hämtats från studier som
gäller valet mellan bil och kollektivtrafik. I de flesta fall har studierna gällt arbetsresor. Om vi antar att de relativa vikterna för kollektivtrañkantema är desamma
som för dem som kan välja mellan bil och kollektivtrafik gäller följande för en
genomsnittlig kollektivresa i länet:

tid

min.

Åktid

23

Summa

41

Vänte- och bytestid
Gångtid

10
8

vikt

1,0

2,0
2.0

tidsvärde

värdering

10

3,80

kr/timm_e

20
20

kronor;

3,30
2.70

9,80

Om vi tänker oss att vi minskar den genomsnittliga åk-, vänte-, bytes- och gång-

tiden med 20 % erhålls följande trafikantvärdering av förändringen:
kronor per resa
1 ,O
0,8
0,6 '
0,4 '
.1

0,2 '
i

0,0 #

åktid

vänte+
bytestid

Av figuren framgår att trañkanternas värdering av en 20% minskning av olika res-

tidskomponenter värderas ganska lika som de förändringar av olika servicefaktorer
som studerats. I många fall kan det vara betydligt lättare att förändra service-

faktorerna. Det finns därför all anledning att ta hänsyn till resultaten som erhållits
när resurserna fördelas mellan olika åtgärder.

4.

KAN v1 LITA PÅ RESULTATEN

Ett viktigt delsyfte med. projektet är att värdera den använda metodens tillförlitlig-

het. Två slags jämförelser kan då vara aktuella. Dels kan jämförelser göras med
data från undersökningar i vilka faktiska val registrerats. Sådana jämförelser har
gjorts på ett antal punkter i den löpande texten och den genomgående slutsatsen är
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att resultaten är rimliga. Den andra möjligheten är att göra före-efter studier när de
planerade standardförändringarna genomförs. Eftersom projektet primärt ger upp-

gifter om
är det dock i praktiken svårt eller omöjligt att utvärdera
resultaten på detta sätt.
'
1 '
. j* i
.

Utöver värderingen av restiden ter sig resultaten för totalmaterialet rimligt. De

skillnader som erhållits mellan buss och tunnelbana är lögiska. Resultaten visade

sig även okänsliga för att Vissa personer inte klarar av att spela* spelen helt konsekvent och att vissa personer Sannolikt förenklar uppgiften genöm att sortera
korten enligt förenklade beslutsregler (vissa personersorterar efmr en variabel i
taget, tex först efter priset, sedan efter restiden, etc). Resultaten är dessutom sta-

bila när olika analySmetoder används.

'

j

Självfallet är undersökningsresultat av denna typ behäftade med stora osäkerheter.
Resultaten påverkas sannolikt av hur frågor formuleras och av hur faktorer beskrivs. Först när flera oberoende studier genomförts kan man med säkerhet yttra
sig om säkerheten i skattningama. Tills detta skett representerar de erhållna vär' dena dock "bästa tillgängliga" skattningar som bör uppfattas som _rekommendationer för den praktiska planeringen.

5.

AVSLUTANDE SYNPUNKTER

De erhållna resultaten gäller kollektivtrafikanter i Stockholms län. Analyser av
olika socioekonomiska grupper visar att värderingarna kan skilja sig en hel del
mellan olika grupper. Den tidigare kunskapen om värderingen av denna typ av
standardfaktorer är bristfällig. Det är därför svårt att värdera hur giltiga dessa re-

sultat kan vara på andra platser i landet. Snarare är det mycket önskvärt att genomföra fler studier på olika platser.

Värderingarna kommer alltid att påverkas av hur stora förändringar som genomförs. De påverkas dessutom av dagsläget. Specith kan detta gälla faktorer som

klotter i fordonen där värderingarna idag är höga bla för att klottersituationen är så
besvärlig.

Projektet har visat att det är möjligt att kartlägga trañkantemas värderingar kvantitativt. De erhållna värderingarna har en sådan form att de lätt kan ställas mot kost-

naderna. Den använda metodens användbarhet har således demonstrerats. Metoden
som sådan är också helt generell.
i
Naturligtvis finns det många ytterligare faktorer som man skulle vilja ha kunskap
om. En rad sådana har redan föreslagits under projektets gång. Det är såledesan-

geläget att gå vidare med ytterligare studier.

Resultaten från projektet har visat att vi bör satsa mer än idag på vissa faktorer (tex

regnskydd på busshållplatser och klotterbekämpning på tunnelbanan) och att vissa
andra åtgärder inte är lika självklara när nyttan ställs mot kostnaden (tex inglasade
stationer och destinationsskyltar på bussarna). För dessa åtgärder ger resultaten

generell vägledning om hur vi skall handla. För andra åtgärder kan kostnaden inte
generellt vägas mot nyttan eftersom kostnaden varierar alltför mycket från fall till
fall (tex byten och regularitet). För sådana faktorer har resultaten sin främsta an-

vändning när olika åtgärder vägs mot varandra.
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PARKERINGSPROBLEMET

Anläggningar, spec. mekaniska parkeringssystem
Professor S Olof Gunnarsson,

Trafikplanering, CTH, 412 96 Göteborg. Tel. 031- 72 23 91
Sammanfattning
En personbil, volym cirka 10 m3, kräver upptill 80-90 m3 för

uppställning I ett konventionellt P-hus. Genom mekaniska
anordningar kan parkeringen göras mer kompakt. Fördelarna är -

förutom besparing av 20-50% av utrymmet - lägre anläggnings-

kostnad, lättare att interera i bygnader, minskad miljöbelastning,
större säkerhet och trygghet, bättre komfort. Nackdelarna ligger
främst i beroendet av att tekniken fungerar samt att väntetiden vid
uttaget (skenbart) kan bli längre. Mekaniska P-system betjänar i första
hand fasta kunder i bostads- och arbetsområden.
En Inventering av mekaniska P-system har gjorts med anslag frän
BFR. Systemen kan indelas efter hur många rörelsedimensioner en
bil mäste flyttas för uppställning.
Enjjmensism, t ex rörliga plattor som kan vara längs- eller
sidogäende resp. enkla hissar för 2-3 bilar. Idén är här att man
utnyttjar körgängarna bättre.
W, t ex paternoster-hlssar på höjden eller längden
resp. roterande plattor (15-spel) i kombination med en vertikal
förflyttning. Dessa anläggningar rymmer ett 20-tal bilar vardera, är
mycket yteffektlva men dyra.
Manner, t ex höglagersystem varvid bilen flyttas med hjälp av
en automatstyrd transfervagn eller rörlig platta. Dessa system kan
betjäna anläggningar upp till 500 platser eller mer. Man utnyttjar här
de erfarenheter som finns från automatlagersystem inom industrin.
I Europa finns flera av mekaniska system i drift sedan mitten av
60-talet, de flesta datorstyrda. I Sverige finns f n endast några enkla
system i drift. Höga markpriser och byggkostnader, ökade miljö- och
trygghetskrav liksom ökat parkeringsbehov i städerna har höjt
intresset för att finna okonventionella lösningar på
parkeringsproblemet.
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1. Mekaniska parkeringssystem sparar mark och miljö
Konventionella parkeringhus kräver stora utrymmen - upptill 80-90
m3, dvs 8-9 gånger mer än bilens volym - en pjäs som egentligen

bara är cirka 10 m3!

Detta leder till stora markkrav och stora byggnadsvolymer. Därtill
kommer att P-husen kräver ventilation för att bli av med avgaser, de
är mörka och otrygga att visats i, stölder av och ur bilar är vanliga.
Genom mekaniska anordningar går det att packa bilar på ett mer
kompakt sätt. Fördelarna är främst:
- besparing av utrymme och mark (20-50% mindre volym, av särskilt
intresse vid höga markpriser och för anläggningar underjord och i
bergrum)
- lägre anläggningskostnader (inga ramper, inga tunga bjälklag)
- lättare att integrera i byggnader
- lägre driftkostnader, t ex ventilation (uppväger dock inte alltid de
ökade kostnaderna för drift av de mekaniska anordningarna)
- minskade miljöeffekter (inga avgaser inne i anläggningen)
- större säkerhet (mindre stöldrisk av och ur fordon)
- större trygghet (inga passager inne i anläggningen)
- bättre komfort (man behöver inte leta efter sin bil).
Nackdelen med mekanisk parkering liggeri att man dels är beroende av
att den tekniska anordningen fungerar säkert, dels att uttagstiden kan i
vissa fall bli något längre än för konventionell parkering, speciellt vid
toppbelastning. Fördelarna överväger dock nackdelarna. Den kundkrets
man i första hand vänder sig till är de som har abonnemangsparkering i
bostads- och arbetsområden.
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2. Olika tekniska lösningar finns installerade i Europa
En översikt av olika mekaniska anordningar visas i figur 1.
Systemen kan indelas efter hur många rörelsedimensioner en bil måste
flyttas för uppställning.
En rörelsedimenslon
Horisontell förflyttning
Rörliga plattor i längsled
Rörliga plattor i sidled
Vertikal förflyttning
Hissar, oberoende placering
Hissar, beroende placering

1
1 1
.1.2
2
1.2.1
1.2.2
1.3

Kombination av horisontell resp. vertikal förflyttning

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2

Två röresledlmensioner
Horisontell förflyttning (roterande plattor)
Vertikal förflyttning
Patemoster
Hiss med plattor

3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2

Tre rörelsedimensioner
Höglagring - boxtyp
Rörlig kran + plattor
Rörlig kran + transfervagn
Höglagring - cylindertyp

[Mechanical parking systems]
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Fig. 1 Översikt av olika typer av mekaniska parkeringsanordningar
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3. Rörliga plattor
'
§
Bilar ställs på plattor (pallar) som flyttas i längsled på infrästa spår.
Flyttning sker genom knapptryckning (tig. 2A). I Sverige har denna idé
marknadsförts som det s k Plymouth -systemet Fördelen ligger i att man
bättre kan utnyttja befintliga körgángar mer effektivt.Systemet har dock
nackdelar genom att det manövreras manuellt och är därför obekvämt
och till viss del riskfyllt.
>
Ett annat sätt att få bättre utnyttjande är att ställa bilar efter varandra

kolonnvis, varvid ett utrymme måste vara fritt i varje rad. Flyttning sker
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genom att varannan platta är försedd med en liten elmotor och flyttningen
styrs med automatik (tig. 28). Vid projekteringen måste man ta hänsyn till
att det måste finnas ett fritt utrymme mellan pelare på ca 5,5 m. Systemet
finns på flera platser i bl a Schweiz och Västtyskland (ECO Parking
/Wöhr).

I

it

ñ

Fig. 2A. Plattor, rörliga i längsled, som utnyttjar körgångar

Fig. 28. Plattor, rörliga i sidled, för kolonnuppställning av bilar
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4. Enkla hissar (parklifts).
Bilar placeras på fasta plattor i en hiss, som kan höjas och sänkas
genom manuell knapptryckning (ECO Parking System/Wöhr). Man kan
därigenom utnyttja en och samma manöveryta för 2-3 bilar.
Man skiljer här mellan anordningar där en bil kan lämnas/hämtas fritt och
oberoende av övriga fordon (tig. 3A) resp. anordningar där man är läst
och beroende av ett fordon måste flyttas för att få ut sin bil (fig. 38). I den
oberoende lösningen förutsätter att man vid projekteringen ordnat
utrymme för nedsänkning av bilar medan i den beroende lösningen kan
utnyttja rum med stora takhöjder (3.50 m förekommert ex i garage med
lastkaj).
'

Fig. 3A. Parklift, oberoende uppställning för 3 bilar

Fig. 3B. Parklitt , beroende uppställning för 2 bilar
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5. Kombihissar
Detta system kombinerar vertikal resp horisontell flyttning av bilar på
rörliga plattor i 3 våningar (fig. 4). Under flyttningen måste ett skyddsdörr
hållas stängd. Systemet finns installerat i Västyskland.
m----l
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Fig. 4 Kombihissar, där bilar flyttas antingen horisontellt resp. vertikalt.
6. Roterande plattor
Bilar ställs på pallar och roterar som i ett 15-spel (fig. 5). ln- och
uthämtning styrs av en dator (ECO). Lösningen är komplicerad och dyr.

Fig. 5 Roterande plattor.
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7. Paternoster-hissar.
Paternoster-system är ur utrymmessynpunkt mycket effektiva (fig. 6).
Belastningen pá underliggande platta blir hög varför systemet kräver god
undergrund. De första installationerna fungerade dock inte särskilt* bra på
grund av svaj. Tekniken har nu gått framåt och paternoster-system finns
för upptill 40 bilar i Japan och i Västtyskland (Vertipark). I Sverige
byggdes i mitten av 60-talet en prototyp av ett mekanisk verkstad i
BoHänge.

Fig. 6. Paternoster-system
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8. Höglager-system
System för höglagring utnyttjas inom industrin. Parkeringssystem enligt
denna princip har funnits i drift i Schweiz och Italien sedan mitten av
60-talet. De första lösningarna var manuellt betjänade men är numera
helt automatiSerade.
Två principer för hantering finns:
a) Bilen ställs först inpå en speciell ramp med en liten försänkning i
mitten (som i en smörjhall). En transfervagn körs fram under bilen och
lyfter bilen, antingen helt eller enbart framvagnen. Transfervagnen med
bilen som last körs därefter automatiskt in i höglagret med hjälp av en
rörlig kran och placeras däri en box (fig. 6 ). En annan variant är att
ordna uppställningen i en cylinder med enyhiss i mitten (fig. 6). Kunden
får en biljett, som sedan används för att få ut bilen (system Compupark).
Flera installationer finns, t ex i Milano. Operationerna gär relativt snabbt
och normalt tar det 2-3 minuter för att få ut en bil.
b) Bilen ställs på en särskild platta. Plattan rullas sedan ivägmed bilen
som last (system Krupp). Två bilar kan ställas tätt intill varandra varvid
man uppnår ett högre utnyttjande men på bekostnad av längre uttagstid
(tig. 7). Finns installerat i bl a Saarbrücken. Nackdelen är dels att plattan
är tung (5-600 kg) och att uttagstiden kan bli lång (upp till 5 minuter).

Fig. 6. Höglagersystem med transfervagn, box - resp cylinderform.
Enligt Compupark.
VTI MEDDELANDE 591

vtI/tfb forskardagar jan 80

189

Fig. 7. Höglagersystem med rörliga plattor.
Enligt Krupp.
9. Intresset för mekaniska P-system ökar
Anledningen kan vara att man hittills inte' sett mark- och
byggkostnaderna som något större problem. Därtill kommer att
erfarenheterna av de få mekaniska anläggningar som installerats i
Sverige varit dåliga. Det system som togs fram för att utnyttja körgängar
under 60-talet och installerades i bl aMalmö (dets k Plymouth-systemet)
fungerade inte bra eftersom säkerheten inte var tillfredsställande och
togs därför ur bruk. Sedan dess har automattekniken gått framåt.
Utveckling av ett system för höglagring pågår i Sverige (Skypark).

Ökade miljö- och trygghetskrav, ökade kostnader för mark och byggande,

för ventilation etc talar för att det bör finnas en marknad för mekaniska
system - både för att bättre utnyttja befintliga P-hus och planerade nya.
Kostnader per plats i ett mekaniskt P-hus ligger kring 30-50 000 kr per
plats, vilket inte är högre än normalpriset för en plats i enkelt P-hus. För
speciellt källargarage och underjordiska anläggningar är mekaniska
parkeringssystem mycket fördelaktiga ur ekonomisk synpunkt. För

projektörer, byggare och fastighetsförvaltare är det nu viktigt att bedöma

för- och nackdelarna hos mekaniska P-system i jämförelse med
konventionella parkeringslösningar.
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Förhandsredovisning

STYRNING AV TRAFIK TILL P-ANLÃGGNINGAR MED HJÄLP AV
AKTIV INFORMATION I STRATEGISKA LAGEN

Sammanfattning
Projektet avser pröva möjligheterna att minska sökträfiken till P-anläggningarna i en stadskärna genom aktiv
information i strategiska lägen. Målet är att få mindre
miljöstörningar, lägre trafikantkostnader samt bättre
utnyttjande av befintliga anläggningar. Indirekt minskar därmed också utrymmes- och investeringsbehovet för
nya anläggningar.
Utländska erfarenheter har visat att söktrafiken kan
minskas i storleksordningen 15 - 25% och att ett jäm;
nare och högre utnyttjande av P-anlägningarna uppnås,
Ett systemförslag

för Lunds stadskärna är under utard

betande och kommer att implementeras i projektets andra
etapp samt utvärderas i etapp 3.

Prereport of project

TRAFFIC GUIDANCE TO FREE PARKING SPACES BY STRATEGIC
INFORMATION

Summary
The intention of this project is to reduce search
traffic for free parking spaces in a city centre by
variable information signs at strategic points network.
Reduced environmental disturbances,

reduced time- and

vehicle costs and a higher utilisation of parking
garages should be achieved. Also land aquisition and
investments for new parking facilities should therefore
be reduced.

Studies abroad have shown that the search traffic could

be reduced between

15 and 25 percent.

The utilisation

of the garages was increased and more even.

A pilot project are outlined for the ancient city
centre of Lund.

In the second stage of this project

will be implemented and evaluated in a third stage.
VBB Trafik Malmö
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STYRNING AV TRAFIK TILL P-ANLÅGGNINGAR MED HJÄLP AV
AKTIV INFORMATION I STRATEGISKA LÃGEN

Kort om projektet
Projektets syfte är att pröva möjligheterna att bl a

minska söktrafiken till P-anläggningarna i en stadskärna genom väl utformad vägvisning tillsammans med
aktiv information via ställbara eller elektroniska
skyltar.

.

Tanken är att informationen skall ges i lägen där
bilisten har möjlighet att göra ett medvetet vägval och
på ett sådant sätt att bilistens möjlighet att rationellt hitta en ledig P-plats underlättas.
Den aktiva informationen kan antas minska söktrafikens'
omfattning samt köbildning vilket är en fördel ur
miljö- och framkomlighetssynpunkt. Dessutom bör ett
rationellare utnyttjande av P-anläggningarna kunna nås
vilket leder till bättre resursutnyttjande och minskat
utrymmes- och investeringsbehov.
.
System av detta slag finns bl a i Västtyskland; Neder-,
.länderna och Canada men har veterligen ej prövats i
Sverige. System av detta slag har dock föreslagits både
för Stockholms och Göteborgs innerstad.
Projektet genomförs i tre steg:
- Studie av utländska erfarenheter samt förslag till
svenskt pilotprojekt
- Förestudier och genomförande av pilotprojektet
- Efterstudier och utvärdering av projektet
Pilotprojektet kommer att genomföras för Lunds stadskärna. Projektet finansieras av Transportforskningsberedningen (TPB) och Lunds kommun. Projektets första
etapp skall vara slutförd första halvåret 1989 och
förhandsredovisas här kortfattat.
Vad menar vi med ett P-infosystem?
Ett P-infosystem med här avsedd funktion skall ge den
P-platssökande trafikanten en relevant information i
varje väsentlig vägvalSsituation så att denne kan göra
ett rationellt vägval och finna en ledig P-plats i
närheten av avsett mål.
Ett väl utbyggt system skall visa om samtliga platser i
ett område är/kan antas vara/ upptagna

i så god tid att

trafikanten kan välja ett annat P-område för
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godose sitt ärende. Informationen skall vara så tillförlitlig att trafikanten normalt avstår från att söka
P-plats i området.
Ett grundläggande systemkrav är således att aktuell

information skall ges om sannolikheten att finna
P-plats i det tilltänkta målområdet i så god tid att
trafikanten kan välja en effektiv färdväg, givet de
färdvägar som anvisas och bedömts vara lämpliga för den
trafik som avses. Därmed minimeras trafikantkostnaderna
och
onödig söktrafik inkl dess miljöeffekter.
'
Informationen kan ges i olika nivåer eller kombinationer därav:
Fast Vägvisning till olika parkeringsområden på
infartsleder mot stadskärnan
Vägvisning och variabel parkeringsinformation
områdesvis på primära sökleder för stadskärnan
Variabel information och Vägvisning för aktuella
P-anläggningar på sekundära sökgator inom området
Beläggningsinformation vid tillfartsgata för aktuell
p-anläggning
Den variabla informationen kan ges på olika sätt:
'Indikering av sannolik beläggningsgrad vid framkomst
Indikering av att beläggningen är nära kapacitets-.
gränsen _
Ställbar anvisningspil mot aktuellt område eller
P-anläggning
Med modern skyltteknik och datoriserad informations-

överföring är även variabel text möjlig i form av ett

kort trafik- eller anvisningsmeddelande.

Systemuppbyggnaden är principiellt enkel. Svårigheterna
består sammanfattningsvis i att uppnå ett väl avvägt
samspel mellan P-infosystemet, trafik- och vägvisningssystemet i övrigt. En genomarbetad parkeringsplan och
konsekvent parkeringspolitik är en förutsättning.
God detektering av beläggningsgraden,

bra styrsystem

och informationsöverföring är väsentliga tekniska
förutsättningar för ett väl fungerande system.

Utländska system

De utländska systemen bygger genomgående på en detektering av beläggningen i resp P-anläggning samt redovisning av denna för enskilda eller grupper av
'
anläggningar (områden) för bilisterna.
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Informationen visas i huvudsak i följande nivåer:
- Beläggningsindikering (fullt, ledigt och ev nästan
füllt) för aktuell anläggning utanför denna

- Vägvisning och beläggningsindikering för aktuell
anläggning vid vägvalspunkt och vidarevisning till
annan anläggning/område
- Belåggningsinformation för områden för övergripande
val av målområde och tillfartsriktning
Med undantag för de enklaste, lokalt begränsade systemen är P-anläggningarna och de ställbara
skyltarna hopkopplade via en central styrcentral/dator.
-

Styrstrategierna är genomgående relativt enkla men
verkar fungera tillfredsställande efter intrimning.
Hänsyn till skyltens läge i förhållande till P-anläggningen tas ofta implicit via gränsvärdet för beläggningsgraden.
Beläggningsinformationen visas som fullt resp ledigt i
klartext, som röd/grön symbol eller som tänd resp
släckt anvisningspil. Ett fritt vägval är dock alltid
möjligt. En släckt pil innebär endast att vågvisningen
till området/P-anläggningen tas bort, på gott och ont.
Erfarenheter och effekter av system

utomlands

I första hand har man eftersträvat att minska söktrafi-

ken och underlåtta för bilisten att finna P-plats.

I

några fall har man även medvetet strävat efter en högre

och jämnare beläggning i P-husen.

'

I Aachen ökade beläggningsgraden med 10 %. I P-hus
utanför centrum ökade beläggningen från 62 till 82 %.
53 % av bilisterna använder sig av systemet. Andelen
trafikanter som sökte P-plats minskade från 25% till
21% året efter det systemet togs i bruk motsvarande 14%
minskning av antalet trafikanter som letade efter
P-plats.
(Derse 1979,

u
Boesefeldt &

Kunze 1982)

Aachen införde det första aktiva informationssystemet
redan 1971.

Sedan dess har systemet gjorts om

map

skyltutformning mm. Tidigare användes en sifferbeteckning för respektive Påanläggning men det visade sig
vara svårt för trafikanterna att komma ihåg. Effekterna
på söktrafiken uppges idag vara ca 20%.
(Studiebesök 1988).

VTI MEDDELANDE 591

VBB Trafik Malmö

I Torbay (3 P-anläggningar, 1600 platser, åtta skyltar)
fick anläggningarna en jämnare belastning och beläggningsgraden ökade med i genomsnitt 2%. 80 6 av de som

använde anläggningarna hade lagt märke till skyltarna.

20 - 30 % av besökarna, beroende på typ av besökare,
valde annan P-plats än de från början tänkt pga att
skyltarna visade fullbelagt (71%), nästan fullt (6%)
eller att platser fanns lediga på annat håll (23%),
(Bernard & Hillen, Rayman & Stannett 1981)
I Erfurt beräknades att 50 till 64 liter bensin per
P-plats sparades. Ej kvantifierade effekter anges vara
minskad fördröjning i vägnätet och lägre avgas- och
bullerniváer.
(Boesefeldt & Kunze

1982)

I Mainz' innerstad finns ca 9.000 parkeringsplatser
varav 3.400 i parkeringshus och garage. Vägvisningssys-

temet är avsett att omfatta 12 P-hus och 35 skyltar men
för närvarande är endast 9 P-hus anslutna och 20 skyl-

tar installerade. Beläggningen i P-husen har bl.a ökat
som följd av systemet.
(Cypra & Lämmerhirt 1986, Studiebesök 1988)

I Dortmund hade man problem vid igångsättning av syste-

met under de första tre månaderna.

Därefter har fel-

frekvensen varit låg. Det var i första hand besökare
.till Dortmund som använde sig av vägvisningen i ett inledningsskede.

Efter hand har även boende i Dortmund

börjat att utnyttja den information som systemet ger.
(Studiebesök 1988)
Systemet i Aachen har kostat 3.5 milj DM totalt och
omfattar 52

skyltar och 12

P-hus med sammanlagt 6 000

platser. En skylt beräknas kosta cirka 5 000 DM.
(Studiebesök 1988)

°

Systemet i Dusseldorf omfattar 6000 P-platser i 20
P-anläggningar och 107 fasta och omställbara skyltar.

'Det kostade ca 2.6 miljoner D-mark. Kapital- och
underhållskostnaderna beräknas till ca 0.6 miljoner
D-mark per år.

Som intäkter kalkylerades bland annat

minskad bensinförbrukning,
liter per år.
(Boesefeldt & Kunze

cirka 0.3 till 0.4 miljoner

1982)

Vägvisningssystemet i Dortmund togs i drift 1985 och

omfattar ca 5.700 parkeringsplatser. Kostnaden för systemet uppskattades till ca 500.000 DM, varav datorer
inklusive program för skyltstyrning etc kostade 285.000
DM. Skyltarna kostade 60.000 DM. Underhållskostnaderna

uppskattas till ca 25 000 DM per år.
(Böhme,
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Sammanfattningsvis pekar de utländska erfarenheterna på
reducerad söktrafik och bättre utnyttjande av anlägg-

ningarna. Systemen verkar vara väl motiverade ur sam-

hällsekonomisk synpunkt. I några fall verkar systemen
vara lönsamma enbart ur trafikekoncmisk synpunkt.
Malmö december

1988

Sven-Allan Bjerkemo
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REFERAT

Praktisk vägforskning i full skala (Dag 2 11/1).
Långtidsuppföljning av spårbildning och jämnhet
Leif G Wiman, VTI

Två vägobjekt i närheten av Linköping ingår i en studie för att bl a

klarlägga hur vägytans jämnhet förändras med tiden. Vägobjekten är
dels väg E4, förbifart Linköping delen Rappestad-Tift och dels Väg
34 norra delen mat Linköping. Inom dessa objekt, som öppnades för
trafik 1979 respektive 1983, har observationssträckor valts ut för

långtidsuppföljning av tillståndsutvecklingen. Väg E4 har motorvägssektion med ett trafikflöde kring 11000 axelpar/årsmedeldygn och
väg 34 är en 9-metersväg med ett trafikflöde kring 3000 axelpar/års-

medeldygn;

På

ledo

observationssträckorna
Jämnheten

mäts vägytans jämnhet i längd- och tvär-

i längdled mäts med CHLOEmmätaren som ger ett jämn-

hetsmått (komfortvärde) i en femgradig skala och spårbildningen mäts

med

PRIMALumätaren

som

ger vägytans tvärprofil ur vilken spårdjup

beräknas. Resultatet från 9 års mätning på väg E4 och 5 års mätning
på väg 34 presenteras.
REFERAT

Praktisk vägforskning i full skala (Dag 2, 11/1).
Fallviktsmätning på instrumenterade vägar
Leif G Wiman, Håkan Jansson, VTI

Den svenska delen av ett pågående samarbetsprojekt mellan Sverige
och Norge rörande tolkning av resultat från provbelastning av vägar
presenteras, Syftet med projektet är att utveckla en praktiskt ann
vändbar metod för värdering av befintliga vägars bärighet och even*
tuella behov av förstärkning baserat på resultat från fallviktsmätning, Fältmätningar har utförts under tjällossning, omedelbart efter
tjällossning och på hösten.
Tre olika Vägkonstruktioner ingår i
undersökningen och mätningarna har upprepats 3 år i rad, 1985-87.
Vägytans elastiska eller återgående deformation har registrerats vid
belastning med Dynaflect, fallvikt och lastbil med kända hjullaster.
De mätningar som genomförts presenteras samt en del resultat och
analyser.
Resultaten hittills tyder på god överensstämmelse mellan

deflektioner mätta på vägytan och de deformationer som uppmätts i
vägens Resultaten från belastning med lastbil och fallvikt kommer

att visa hur belastning med fallvikt efterliknar trafiklast, Jämförelser av resultaten från olika mättillfällen kommer att ge värde
full information om hur de olika vägkonstruktionerna uppför sig vid

olika tider på året.

En delrapportering av projektet görs i VTI Meddelande nr 576. Ytterligare rapportering kommer att ske när alla insamlade data bearbetats.
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Praktisk vågforskning i full skala (Dag 2, 11/1)

Cementbruksbunden,makadam.som.bårlager.

Bengt-Åke Hultqvist, VTI

Cementbruksbunden makadam (CM) framställes på arbetsytan genom tätning och bindning med cementbruk av ett utbrett makadamlager. Metoden att bygga upp ett bärlager med cementbruksbunden makadam (CM)
har hittills utnyttjats i mycket liten omfattning i vårt land.
Ett väl utfört CM-lager ger erfarenhetsmässigt ett mycket stabilt
bärlager, med ett begränsat antal tvärsprickor, på grund av makadamlagrets stenskelett°
Cementbruksbunden makadam
(CM) har tidigare provats i Sverige (60talet). Vid dessa försök hade man dock problem med utläggning av
bruket och med att få tillräcklig bruksnedträngning i makadamlagret.

Under

senare

år

har

nya

tillsatsmedel kommit fram som möjliggör

tillverkning av cementbruk med rätt konsistens för god nedträngning
i makadamlagret. Utläggningstekniken har också förbättrats.

Den förbättrade utläggningstekniken och de nya möjligheterna att
tillverka ett lättflytande bruk gör det åter intressant att prova
cementbruksbunden makadam (CM) som bärlager.

Under 1988 har två fältförsök utförts:
w Anslutningsväg till väg E4 vid Norsholm, juni 1988

- Provsträcka på väg E18 vid Bålsta, oktober 1988
Vid fältförsöken har i första hand produktionstekniken provats.
Provsträckorna kommer att följas under några år med besiktning samt
mätningar av jämnhet och deflektion.

REFERAT

Grundvattensänkande åtgärder
Lars Bäckman,

VTI,

Linköping

r
Under de senaste åren har dränerings- och avvattningsåtgärde
att
Visat
har
rönt ett allt större intresse. Skadeutredningar
.
vatten nästan alltid finns med som en skadeutlösande faktor
(grundvatten)

ofta

Det

har också framkommit att fritt vatten

Tre
att

dräneringsförsök har utförts för att prova möjligheterna
avsänka grundvattennivåerna och på sa satt motverka upp-

ggförekommer nära terrassnivå och ibland t o m uppe i överby
dor
etsska
bärigh
a
naden. Höga grundvattennivåer kan ge direkt
men kan också förorsaka ojämna tjällyftningar.

komsten av skador. För att få tillräcklig effekt av draneringen måste någon form av täckt drändike användas. Tva typer
en
av dräner har provats dels ett s k fiberdukspaket, dels
plastfilterdrän (fin drain).
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Försökssträckorna har dokumenterats vad gäller skador, överbyggnad,
undergrund och grundvattenförhållanden. Effekterna
av dräneringsåtgärderna har följts genom mätningar av grundvattennivåer samt genom besiktningar och höjdavvägningar höst

och vår.

Beläggningars friktionsegenskaper
Kent Gustafson
Forskningsledare
VTI
REFERAT

Beläggningars friktionsegenskaper
Tillräcklig friktion mellan däck och vägyta är en självklar
förutsättning för att trafiksäkerheten skall vara god. Under
normala betingelser och torrt väglag är friktionen i allmänhet tillräcklig, medan däremot ett "smörjande" skikt mellan

däck

sätter

och

vägyta,

friktionen.

allt ifrån vatten till snö/isväglag, nedFriktionen

under

barmarksförhållanden,

torrt eller vått, har vanligtvis inte betraktats som kritiskt
i vårt land på grund av inverkan från dubbdäckstrafiken vintertid. Friktionen vid vått väglag hänger mycket intimt sam-

man med vägytans makro- resp mikrotextur på det sättet att en
bra makrotextur förbättrar avvattningen av vägytan och ger
tillsammans med en god mikrotextur en god friktionskarakteristik även vid högre hastigheter. I föredraget redogöres för
de samband som föreligger mellan friktion och textur vid
olika hastighet.
Dubbdäcken
påverkar genom sin nötning vägytans textur,
speciellt mikrotexturen,
i mestadels positiv riktningo Ytor
med en slät yttextur,
exempelvis nylagda beläggningar med
bindemedelsöverskott eller blödande beläggningar, får genom
dubbarnas påverkan en råare och skrovligare yta° Under 1988

har

några

olika

beläggningstypers

friktion undersökts med

syfte att dokumentera dessa slitlagers friktion vid olika
slip och hastighet samt vid varierande yttextur. Beläggningstyper som undersökts och som redovisas i föredraget är
bl a ytbehandlingar, asfaltbetong och dränasfalt.
Vid friktionsmätningarna ovan har några olika friktionsmätinstrument
använts för jämförelse av metoder.
Följande
instrument utnyttjades: BV12, BV11, SAAB Friction Tester och
handdragen portabel friktionsmätareo Resultatet kommenteras
kortfattat.
I Vägverkets Byggnadstekniska Anvisningar BYA finns i dag
endast krav på friktionens storlek gällande gjutasfalt och
vägmarkeringar. Diskussioner förs angående ett friktionskrav
även på andra typer av vägbeläggningar och här ges vissa syn-

punkter på utformningen av ett sådant krav.
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praktisk vâgforskning i full skala (dag 2, 11/1) "
Fåltbaserat asfalttöjningskriterium.

Lennart Djärf, VTI

Vid

analytisk

diemnsionering

av

vägöverbyggnader beräknas påkän-

ningar
(spänningar,
töjningar)
i olika kritiska punkter i vägkroppen. En av dessa kritiska punkter är dragpåkänningen i underkänt
asfaltbeläggning.

De kriterier som finns idag är i regel framtagna för asfaltmassor
med högre bindemedelshalt och hårdare bindemedel än vad som används
i svenska AG-massor.
I de fall kriterierna är baserade på utmatt-

ningsprovningar
tiva

(för

på

stränga).

laboratorium blir kriterierna därtill konservaI

andra

fall

har fälterfarenheter beaktats

(nedsjunkningsmätningar, faktiska livslängder) men dessa erfarenheter är då knutna till det lokala klimatet resp den metod för nedsjunkningsmätning (Benkelman-balk) som använts.

För

att

utveckla

ett svenskt asfalttöjningskriterium har tre till

sex km.långa sträckor*valts ut på ett antal nybyggda vägar. På dessa
mätes nedsjunkningen med den metod som bäst efterliknar en hjulöverfart vid representativ hastighet dvs med fallviktsdeflektometern.

Vidare göres skadekarteringar, jämnhets- och spårdjupsmätningar resp
differentierande

trafikräkningar

(det

sistnämnda för skattning av

den tunga trafiken)° Borrkärnor har också tagits; dels för att bestämma faktiska beläggningstjocklekar, dels för provning på labora-

torium

av

styvhets-

och

utmattningsegenskaper vid olika tempera-

turere Detta_ senare synes vara mycket viktigt i vårt land med våra
relativt tunna asfaltbeläggningar emedan vår- och höstperioden då är
avgörande

ring)

för asfaltbeläggningarnas utmattning (sprickor, krackele-

till oföljd

grader/spröd

av låga temperaturer i beläggningen (några plus-

beläggning).

Därtill skall extraktion av borrkärnorna

göras för bestämning av faktiska bindemedelshalter och hålrumt
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Est INRE TRANSPORTMARKNAD OCH NORDEN
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Sammendrag
-

av Dag

Bjørnlands

innlegg

Investeringene
i
jernbanens
og
vegens
infrastruktur må økes, men i det sentrale
Europa
har
myndighetene trolig meget små muligheter for
å kunne
bygge
nok
nye
motorveger.
Tiden
vil
trolig
vare
moden
for
en
massiv
kontinental
satsing
på
tog
som
langtransportør
på
et
kapasitetssterkt
flersporet
jernbanenett
som
'tillater
høye
hastigheter
både
for
godsog
persontog.
I Norden kan vi velge om vi vil hekte
oss på dette nett, eller om vi skal basere oss på
vegtransport
som i dag. Jeg tror det på sikt vil
bli
god
lønnsomhet
i
et
tilsvarende
nordisk
jernbanenett_L
Fremtidig veg- og jernbanebygging lar
seg
neppe
finansiere
i
samme
grad
som
hittil
over
de
offentlige budsjetter. Stadig mer
utbygging
vil
bli
lânefinansiert
og
til
dels
nedbetalt ved
bompenger
og
andre Vinnkrevingsmåter.
Brukerbetaling vil bli stadig vanligere.

-

Kombinert transport vil øke sterkt
om
jernbanen
kan
få
lagt til rette for en slik transportmâte
til konkurransedyktige priser og servicenivå. Men
det
er langt frem. For å få til effektiv grensekryssende kombinert
transport,
bør
det
trolig
oVerveies
ä danne et nordisk, eller for den saks
skyld internasjonalt, driftsselskap som
kan
eie
eller leie det nødvendige transportmateriell.

-

Den
tendens vi ser til privatisering, vil trolig
-fortsette
selv
om fâ
land
vil
opptre
så
konsekvent
som
Storbritannia
som selger ut det
meste av statens tidligere virksomhet.
I
Norden

møter

nok

en

slik

privatiseringstanke

flere

motforestillinger og sterke
motkrefter.
Derimot
er det mer sannsynlig at vi vil oppleve en økende
grad
av
internasjonalisering
ved
oppkjøp,
fusjoner, knoppskyting mv.
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-

Landene
i
EF
kommer til å gjennomføre den frie
tredjelandskjørsel i løpet av de nermeste år.
De
vil
trolig
ikke
slippe
til
Finland, Norge og
Sverige. Det er vanskelig å se i dag at EF kommer
til
å
slippe fri den innenlandske godstransport
på veg med det første for andre enn et lands egne
firmeerø
Dette
problemkompleks
har
hverken de
nordiske land eller
EF
gitt
seg
i
kast
med.
Muligens
kan
EF
vedta
kompromisser
som
tidsbegrenset cabotage, eller cabotage
begrenset
til
et
visst antall oppdrag på den enkelte tur.
De nordiske land bør gjennomføre cabotage.

-

Det
for

mest
spennende
omrâde
tiden
avgiftene.

for harmonisering er
Hvis
en
slik

avgiftsnarmonisering
skal
finne
sted
i
godstransport pâ veg, må landene legge til
grunn
det
såkalte
territorialprinsippet
for
avgiftsfastsettelse. Det vil si at avgiftene skal
harmonisere
med
de kostnader de tunge godsbiler
pâfører vegeneg Dette er et
forholdsvis
fremmed
prinsiop
i
EFU
Trolig
vil
prinsippet likevel
trenge seg frem til anvendelseå Norge og
Sverige
har
allerede
et
slikt
avgiftssystem
for
godstransport, men Danmark
vil
stå
overfor
en
helt ny situasjon.
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PLANERINGS- OCH PROGNOSMETODER/MODELLER
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REFERAT
Kombinerade modeller

- en översikt över moderna

utvecklingar av

fvrsteqsmetoden

Under lång tid har den s.k.

fyrstegsmetoden använts för

persontrafikprognoser. Den innebär vanligen att resalstring,
områdesfördelning av resor,

färdmedelsfördelning och nät-

utläggning utförs i sekventiella steg och är förknippad med både
teoretiska och praktiska problem vad gäller samstämmighet mellan
de olika stegen.
Sedan mitten av 70-talet har det skett en snabb utveckling mot

prognosmodeller som kombinerar olika steg i fyrstegsmetoden.
Samtidigt har de enskilda beräkningsstegen lösts på teoretiskt
mer tillfredsställande sätt. Huvuddragen i denna utveckling
beskrivs:

jämviktsbegrepp, modellklasser och lösningsmetoder.

Exempel på prognosmodeller med olika egenskaper kommer att

redovisas. Betoningen ligger på formuleringar som är lösbara för
praktiskt intressanta problemstorlekar. Två sådana modellansatser
presenteras utförligare i denna session av Karin Lennerstrand och
Torgil Abrahamsson.

Lars Lundqvist
Samhällsplaneringsgruppen
Matematiska institutionen
KTH
100

44

STOCKHOLM
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REFERAT
Implementering av

en kombinerad modell

för resefördelninq.

färdmedelsfördelning och ruttval

Vi har utvecklat en kombinerad resefördelnings-,

färdmedelsför-

delnings- och ruttvalsmodell och applicerat densamma på
Stockholmsregionen.

Bakgrunden är bland annat ett behov av mera

integrerade metoder för att prognosticera trafiken i Stockholms
län. Modellen har föreslagits av M.

Florian & S. Nguyen i

Transportation Research,

1978 och en lösningsansats

volume 12,

till ett snarlikt problem har presenterats av D.E.
Environment and Planning A,

volume 15,

Boyce m.

fl.

i

1983.

Huvudkomponenterna kan kort beskrivas på

följande sätt.

Resefördelningsmodellen är av entropityp för de två färdsätten
(bil- och kollektivtrafik)

som är kopplade via gemensamma

bivillkor för resegenerering och -attraktion. Färdmedelsfördelningen får därigenom formen av en så kallad logitmodell. Vidare
antages ruttval för biltrafiken vara av jämviktstyp,

"användaroptimerande" enligt Wardrops första princip,

och

kollektivtrafiken antages ske via kortaste väg.
Preliminära testkörningar på ett mindre problem, ett kraftigt
aggregat av Stockholmsregionen, visar på snabb konvergens och ett

rimligt uppförande vid känslighetsanalys, t.ex. ändring av olika
kostnader på transportnätet.

För närvarande pågår uttestning av

modellen på mera realistiska nätverk beskrivande Stockholmsregionen.

Torgil Abrahamsson

Samhällsplaneringsgruppen
Matematiska institutionen
KTH
100 44
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Vidareutveckling avkombinerade modeller för arbetsresande
och lokalisering i Stockholmsregionen
av
Karin Lennerstrand och David Boyce,
Dept. of Civil Engineering, Univ. of
Illinois at Urbana-Champaign*

Sammanfattning
Studien beskriver kalibrering av jämviktsmodeller utfört inom trafikforskningsavdelningen vid University of Illinois i Urbana-Champaign. Modellerna ger kvantitativa skattningar av pendlings- och bosättningsmönster. I
studien är modellerna applicerade på Stockholm. Vidareutvecklingen har
ökat utsikterna att de ska komma regionalplanering tillgodo även där. I
Chicago är snarlika modeller redan införda och används som hjälpmedel vid
re gionalplanering.
De studerade modellerna behandlar generellt lokaliseringsval och färdmedelsval kombinerat med val av färdväg. En del i vidareutvecklingen av
modellerna var att skatta parametrar för färdmedelsval och spridning samt
generaliserade kostnadskoefficienter. Vid kalibreringen av generella kostnadskoefficienter andvändes Maximumlikelihoodmetoden. De erhållna
koefficienterna ger en påtaglig förbättring av modellemas tillförlitlighet.
Karin Lennerstrand verkar sedan 29/8 1988 inom Kjessler & Mannerstråle AB,

Box 7124, 171 07 Solna.
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Henrik Jönsson

Tekniska Högskolan i Linköping
Matematiska Institutionen

METODER FÖR PLANERING OCH STYRNING AV PERSONTRAFIK I STORSTÄDER
En ökande andel av världens
befolkning
lever i större städer vilket kontinuerligt skapar allt svårare trafikmiljöproblem. När geografiska och/eller
ekonomiska förutsättningar förhindrar en kapacitetsexpansion av den existerande infrastrukturen,

återstår alternativet att

förbättra

trafikmiljön
och

framkomligheten givet de aktuella förutsättningarna genom att effektivisera
planeringen och styrningen av trafiken. Inom ramen för EUROPOLIS-projektet

som bedrivs i ett antal EG-länder avser man att utveckla ett automatiskt

realtidsystem för trafikinformation, -planering och -styrning. Systemet ska
assistera trafikplaneringsansvariga och vägleda enskilda trafikanter om bästa

resväg/färdmedel vid behov. Några av byggstenarna i ett sådant system utgörs

av dynamiska versioner av välkända statiska trafikplaneringsproblem, nämligen
bestämning av resandebehovsmatriser, val av färdväg respektive färdmedel och
styrning av trafiksignaler. Syftet med detta projekt är att utveckla metoder
för att lösa dessa dynamiska problem, samt att ta del av utvecklingen inom
EUROPOLIS genom ett samarbete med dess projektledning.
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METODER FOR PLANERING OCH STYRNING AV PERSONTRAFIK I
STORSTADER
Henrik Jönsson

Högskolelektor

Matematiska Institutionen

Tekniska Högskolan i Linköping

1.

BAKGRUND

En ökande andel av världens befolkning lever i större städer vilket
kontinuerligt skapar allt svårare trañkmiljöproblem. När geografiska,
miljömässiga och/eller ekonomiska förutsättningar förhindrar en
kapacitetsexpansion av den existerande infrastrukturen, återstår alternativet att
förbättra trafikmiljön och framkomligheten genom att effektivisera planeringen
och styrningen av trafiken. I ett antal EG-länder avser man att utveckla ett
automatiskt realtidsystem för trafikinformation, -planering och -styrning
Systemet ska assistera trañkplaneringsansvariga och vägleda enskilda
trafikanter om bästa resväg/färdmedel vid behov. Utvecklingen sker inom
ramen för ett projekt som heter EUROPOLIS.
EUROPOLIS är ett delprojekt inom det övergripande forskningsprogram som
bedrivs inom EUREKA. Ett parallellt projekt inom EUREKA är det kanske
mer välkända PROMETHEUS-projektet som, enkelt uttryckt, syftar till att ta
fram teknik för att göra "intelligenta" bilar där datorer assisterar föraren vid
körning och trafikövervakning. På motsvarande sätt kan man säga att
EUROPOLIS syftar till att ta fram det "intelligenta" vägnätet.
Enligt visionen i EUROPOLIS kommer trafikanter i städer i framtiden att
kunna erbjudas en allt mer soñstikerad trafikinformation med hjälp av ny
teknik i form av datoriserad signal- och informationsbehandling. Genom att
kommunicera med ett automatiskt trafikövervaknings- och trafikplaneringssystem kommer trafikanter att kunna få information om det bästa sättet att resa
mellan två platser givet den aktuella trafiksituationen. Detta kan tänkas äga
rum både innan och under färden. Härigenom uppstår en dynamisk planeringssituation som kräver en kontinuerlig uppdatering och löSning av olika
planeringsproblem. Problemet blir att givet den aktuella trafiksituationen och
prognostiserade förändringar i en omedelbar framtid, exempelvis ge trafikanter
förslag till bästa resväg/färdmedel, att styra trañksignaler samt att föreslå
riktningsbyte på huvudvägarnas körbanor under rusningstrafik.
Idag existerande planeringsmetoder kan betraktas som statiska i den meningen
att planeringshorisonten är relativt lång (månader, år). EUROPOLIS kommer
att kräva en utveckling av dessa statiska metoder så att de kan användas i en
dynamisk planeringssituation där planeringshorisonten är betydligt kortare.
De statiska persontransportproblem som främst avses är:
--

bestämning av resandebehovsmatriser, s k O-D-matriser, baserat på
trañkmätningar, historiska data samt prognoser
bestämning av färdvägs- och/eller färdmedelsval vid ett givet resebehov
och känd aktuell belastning av vägnätet
trañksignalstyrning, (1 v 3 att avgöra hur signalerna i en korsning eller
vägnät ska styras så att trañkstockning undviks
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Den första fasen i EUROPOLIS innebär bl.a. att utveckla idag existerande
trañksimuleringssystem. Dessa ska utvecklas för att undersöka:
1.
2.

3.

kvantitativa effekter på trañksystemet som en följd av olika
framtidsscenarios
effekterna av alternativa system för resandebehovsprognostisering,
färdvägsval, signalstyming och vägnätsutnyttjande (kapaciteten på
väglänkarna i de båda riktningama varieras och anpassas till behovet
under dygnet)
möjligheterna att använda s.k. expertsystem för trañkplanen'ng och
-styrning

Under ett annat EG-organ, EG-kommissionen, sorterar ett annat forsknings-

program för trafikplanering, trañkövervakning, trañkledning, trafiksäkerhet
mm., nämligen DRIVE. Syftet med DRIVE är bl.a. att definiera en standard
för ett gemensamt trañksystem inom EG, och att ta fram prototyper.
Tidsperspektivet för DRIVE-programmet är 3 år.

Med anledning av att forskningsuppgifterna inom den första fasen av
EUROPOLIS och vissa av uppgifterna inom DRIVE-projektet är gemensamma, så har man inom ledningen för EUROPOLIS ålagts att samordna
forskningen med DRIVE för att säkerställa att ett gemensamt system utvecklas
och att dubbelarbete undviks. Den totala tiden för EUROPOLIS-projektet är i
storleksordningen 10 år.
2.

TRAFIKSIMULERINGSSYSTEM

Inom EUROPOLIS- och DRIVE-projekten föreligger gemensamma intressen
för utveckling av trañksimuleringssystem för att kunna genomföra realistiska
utvärderingar av alternativa åtgärder och metoder för trañkplanering och
-styrning
Datorsimulering har sedan länge ansetts vara ett lämpligt redskap för
trañkstudier, eftersom det är omöjligt att utföra experiment i verkliga
trañksystem. Två huvudansatser har tillämpats för trañksimuleringsmodeller,
nämligen ett makroskopiskt och ett mikroskopiskt perspektiv.
Två huvudaltemativ som traditionellt har använts kan urskiljas i det
makroskopiska perspektivet. Det första använder en statisk ansats, som
vanligen har använts för planeringsändamål. De huvudsakliga komponenterna i
dessa modeller är:
1.

Ett delsystem för efterfrågeprognoser, som ger uppskattningar av
O/D-matriser (uttrycker resebehov mellan alla par av avreseplatser
(Origins) och destinationer (Destinations)). Uppskattningar kan
eventuellt ske i form av beräkningar baserade på trañkräkningar.

2.

Ett delsystem för beräkning avfördröjningseffekter som en funktion av

trañkvolymen. Givet en trañkflödesmodell erhålls kostnadsuppskattningar i form av de genomsnittliga res- och väntetidema på
olika länkar i nätverket under olika förutsättningar. Dessa kostnader kan
ges i form av indata som kan vara empiriskt eller teoretiskt baserade,
eller erhållas via andra delsystem baserat på tillgänglig information om
det trañksystem som studeras.
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3.

Ett delsystem för färdvägsval (trañktillordning), som vanligen baseras
på Wardrop's antaganden om trañkjämvikt.

Dynamiken erhålls genom att de statiska komponenterna kombineras i en
iterativ procedur där man använder O/D-estimering, trañkstymingsplanen och
modellen för färdvägsval sekvensiellt. Givet en viss trañkstyrning som
simuleras erhålls uppskattade fördröjningseffekter i nätverket. Dessa används
sedan för att beräkna de nya trañkflödena baserat på modellenför val av
färdväg. O/D-cstimeringen uppdateras givet viss a priori information samt
konsekvenserna för trafikflödet av alternativa åtgärder.
Detta makroskopiska perspektiv förefaller speciellt lämpat för att handskas med
storstadsscenarier, Lex. storstäder med sina förorter.
Det andra makroskopiska perspektivet är inriktat mot en trañkflödesmodell
som mer direkt beaktar de dynamiska aspekterna i systemet. Trañkflöden kan
t.ex. betraktas som ett kontinuerligt flöde, vilket leder till användning av

traditionella flödesmodeller. Denna typ av modeller verkar vara särskilt
lämpliga för analys av scenarier i trañknätverk som t.ex. utgörs av ett system
av motorvägar och/eller kringfartsleder. I sådana nätverk uppstår sällan avbrott
'i flödet p.g.a. stoppljus m.m. Störningar i trañkflödet uppstår istället av t.ex.
blandning av trafik från samgående länkar i nätverket. Dessutom är andra typer
av styrningsstrategier aktuella att använda i sådana trafiknätverk.
I det mikroskopiska perspektivet är andra ansatser än ovan nämnda
simuleringsansats tillämpliga. Mikroskopiska trañksimuleringssystem beaktar
individuella fordon separat genom användning av specialdesignade modeller,
ex.vis ledare-efterföljare modeller, för olika förutsättningar. I allmänhet är
denna typ av modeller lämpliga för en detaljerad analys av trañkbeteendet i ett
begränsat antal korsningar.
Att införa mikroskopiska
nyligen föreslagen ansats
makroskopisk simulering
simulering av detaljerade

3.

modeller i makroskopiska modeller är en relativt
som skulle möjliggöra en vidare förñning av
genom användning av detaljerad mikroskopisk
delnätverk.

BEGRÄNSNINGAR HOS TRAFIKSIMULERINGSSYSTEM

Det finns många simuleringsmodeller och trañkplaneringssystem, både på
makroskopisk och mikroskopisk nivå, men de är samtliga behäftade med
begränsningar i användbarheten. Begränsningama hos framförallt de
makroskopiska modellerna sammanfattas nedan:
-

Inget av systemen har en användarvänlig design. Detta innebär att det
krävs mycket arbete att bygga en specifik modell samt att förse den med
indata.
Vissa av modellerna saknar tillförlitliga modeller för O/D-estimering
och trañktillordning. Få av dem kan inkludera trañkflödesvolymer som
input till en O/D-estimering. Inget av dem kan inkludera tillgänglig
extra information för att förbättra O/D-skattningarna (t.ex. den
information som trañkantema ger vid användning av ett system för
färdvägsval eller den information som ett system med vägtullar ger).
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-

-

-

Trañktillordningsmodeller beaktar inte sådana viktiga
modelleringsaspekter som ex.vis interaktion mellan länktlöden och
förutbestämda användningar av
vissa rutter på grund av entillordning
gjord av ett färdvägsledningssystem.
Den numeriska effektiviteten i de olika beräkningarna är inte alltid den
bästa, dels på grund av valet av algoritm, dels på grund av den aktuella
implementeringen. Ytterligare algoritmförbättringar kan göras, och
dessutom är många av dessa algoritmer lämpliga för en parallellisering
av beräkningarna.
Ett utnyttjande av resultat från vägvalsmetoder och detaljerade
mikroskopiska simuleringsmodeller borde kunna utnyttjas för att
åstadkomma förbättringar i uppskattningar av fördröjningseffekter.
De trañktillordningsmodeller som används baseras på jämviktshypoteser
som kan vara helt orealistiska i vissa situationer, speciellt i situationer

med allvarliga trängsel- och köeffekter. Sådana situationer kräver
användning av modeller som ej enbart baseras på ett jämviktsresonemang.
4.

UTVECKLING AV MODELLER OCH METODER

De system som ska utvecklas i EUROPOLIS och DRIVE skall fungera under
många olika trafrkscenarier. Av detta följer att det är högst osannolikt att en
simuleringsmodell kan passa alla syften. En uppdelning kan göras enligt
följande:
1.

Simuleringsmodeller som beskriver det globala trafrksystemet baserat på
aggregerade variabler, och som är tillämpbara i storstäder med sina
förorter.
2. Simuleringsmodeller som baseras på individuella fordon, vilka tillämpas
inom avgränsade delar.
3. Speciella simuleringsmodeller för genomfartsleder, kringleder mm. i
" städer.
Den del av utvecklingsarbetet som optimeringslära ska medverka i berör det
första scenariet. Arbetet beståri att utveckla nya samt förbättra existerande
modeller och metoder. Detta arbete finansieras av TFB. I det följande
presenteras några av problemställningarna.
4.1

Trañktillordningsmodeller för områden med hög trafikintensitet

I ett trafrknätverk är det vanligen vissa delnätverk som är utsatta för en
regelbunden hög trañkbelastning. Detta fenomen kommer troligen att öka i
omfattning och omfatta större områden i framtiden. Den klassiska symmetriska
trafrktillordningsmodellen som baseras på Wardrop's princip med
fördröjningseffekter i form av restidsfunktioner för varje länk i nätverket,
kommer att uppvisa svårigheter att korrekt beskriva och prognostisera
trafrkflödena i sådana områden. Goda prognoser behövs emellertid av flera
skäl, varav några är:

a.
b.

Kunskap om trafrkintensitet på olika länkar givet olika trafikförhållanden är väsentligt för att åstadkomma en önskad styrning av
trafrksystemet.
Systemets beteende i de hån belastade delarna kommer att påverka
trafiksituationen i de återstående delarna av trafrknätverket.
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c.

Utseendet på O/D-matrisen påverkas givetvis väldigt mycket av de hårt
trañkbelastade delarna.

Utgångspunkten kommer att vara den klassiska jämviktsmodellen för
trañktillordning baserad på användaroptimering för hela det betraktade
området. Från detta fokuseras intresset kring områden med hög trañkintensitet
och speciella modeller för att beskriva denna typ av trañkförhållanden.
Ansatsen kommer att baseras på en uppdelning respektive aggregering av
trañknätverket, där olika modeller och tekniker kommer att provas för olika
delmodeller som uppstår. Några alternativ som kommer att prövas är:
-

Stokastiska jämviktsmodeller. I områden med hög trañkintensitet har
slumpmässiga effekter ett stort inflytande på systemets beteende. Ett sätt
att hantera dettta är att utveckla en problemdeñnition där trafikanterna
indelas i ett antal användarklasser, ex.vis vägledda och icke-vägledda,
där de icke-vägledda antas välja rutter baserat på deras uppfattning av
restider i nätverket. Detta kan avbildas genom att det införs en
stokastisk variation som beskriver varierande restidsuppfattningar. Olika
kunskapsnivåer i detta avseeende hos trafikanter kan modelleras genom
att antalet trañkantkategorier utökas. Relationema mellan olika
färdvägsval och fördröjningseffekter (beroende på trängsel- och
köeffekter) kan modelleras som ett "stokastiskt användarjämviktsproblem" analogt med det kostnadsminimeringsproblem som
blir resultatet av den enkla jämviktsmodell som erhålls baserat på
Wardrop's princip.

-

Asymmetriska tillordningsmodeller. Antagandet i de klassiska, statiska
trañktillordningsmodellerna att trañkflödet på olika länkar i nätverket är
oberoende är inte realistiskt i områden med en extremt hög trafikbelastning. Anledningen är att trañkflödet på olika länkar är starkt
beroende av flödet på angränsande länkar. Beroenden är ej alltid
symmetriska. Man vill undersöka hur mer allmänna restidsfunktioner,
som är asymmetriska, ger upphov till trañktillordningsmodeller för
dessa områden, och hur detta kan inkluderas i den övergripande
modellen.

-

Kombinerade modeller. Simuleringsmodeller och andra Stokastiska
modeller kommer att användas för att uppskatta relevanta
restidsfunktioner som kan användas i den klassiska
trañktillordningsmodellen.

-

Icke-jämviktsmodeller, d.v.s. modeller där Wardrop's antaganden om
jämvikt där alla resenärer upplever samma restid inte är uppfyllt..

Givet de olika delmodellerna är avsikten att utveckla metoder sådana att dessa

kan inkluderas med den grundläggande trañktillordningsmodellen för hela
området som studeras.
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4.2

Modeller för skattning av O/D-matriser för delområden baserat på
observerade länkilöden

För att åstadkomma en effektiv trañkplanen'ng och -styrning för stadskärnan
behövs information om O/D-matriser för såväl
infartsoch utfartsplatser
avseende genomfartstrañk och trafik på väg till/från stadskärnan, som för trafik
inom stadskärnan.
Detta innebär att vi har två principiellt olika matrisskattningsproblem enligt:
a)
b)

En skattning av O/D-matrisen för hela storstadsområdet
En skattning av O/D-matrisen för hela stadskärnan

Avsikten är försöka modifiera existerande tekniker för skattning av
O/D-matriser som baseras på trañkräkning för att bestämma tillförlitliga
O/D-matn'ser för olika delområden.
Intresset för denna typ av problem härstammar från det faktum att många
städer antingen har eller avser att skaffa en ring av punkter runt stadscentrum,
vid vilka man avser att upprätta vägtullar. Detta innebär att man erhåller
mycket tillförlitliga trañkräkningar på de centrumriktade trañklederna, vilket
borde kunna utnyttjas.
Vidare kommer försök att göras för att åstadkomma en dynamisk skattning av
O/D-matn'ser. Dag-till-dag variation i trafikförhållandena bör innehålla två
delar, nämligen variationerna i antalet resor mellan olika O/D-par
(efterfrågevariation) och variationerna i trañknätverket (tillgångsvariation) som
orsakas av t.ex. väder, felparkeringar, olyckor etc.
Ett delproblem som uppstår är att försöka

utvecklametoder som kan användas

för att föreslå var det finns behov av att samla in en förbättrad information som

möjliggör tillförlitligare skattningar av O/D-matriser.
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Modell för hur tvåpersonshushåll
destinationer och fardmedel

planerar dagliga aktiviteter,

Tommy Gärling'. Kurt Brännäs'. Jörgen Garvill'. Reginald G.
Gopalz. Einar Holm1 och Erik Lindbergl

väljer

Golledgez. Sucharita

1Umeå universitet 2University of California. Santa Barbara. CA. USA

REFERAT
Med utgångspunkten att hushålls efterfrågan på resor är härledd från deras önskan att
engagera

sig

i

olika

slags

aktiviteter

har

sk.

aktivitetsbaserade

modeller

för

reseefterfrågan ställts upp. Datorsimulering utgör här ett attraktivt ännu så länge
oprövat modellverktyg.
Föredraget redovisar en modell som utgör grund för
datorsimulering av h/åpersonshushålls dagliga beslut hur de skall resa i samband med
utförandet av

aktiviteter.

Modellens

komponenter

är

färdmedel

som

varierar

i

tillgänglighet och hastighet och den fysiska miljön med olika destinationer där aktiviteter
kan utföras vid olika tidpunkter. olika klasser av aktiviteter (sådana som utförs
gemensamt. sådana som endast kan utföras av den ena respektive sådana som kan
utföras av

endera

bestående

av

tre

hushållsmedlemmen) och
komponenter:

minnesrepresentation av vilka

en

de två

hushållsmedlemmarna

minnesrepresentation

aktiviteter som

skall

utföras

av

samt en

vardera

miljön.

en

process som

identifierar restriktioner. planerar när och var aktiviteterna skall utföras och hur resor
skall företas

till de olika platserna.

Hushållsmedlemniarna antas fatta sina beslut

interaktivt på det sättet att den enes beslut utgör restriktioner för den andres och omvänt.
Vidare antas de fatta beslut endast för en begränsad del av en tidscykel.

I modellen

ingår därför en process som exekverar de fattade besluten så att hushållsmedlemmarna
under tidscykeln konfronteras med deras utfall och därför kan revidera respektive
komplettera dem. Härigenom åstadkommes ett system av interaktivt. dynamiskt fattande
av interrelaterade beslut. vilket antas karaktärisera hushålls dagliga fattande av resbeslut.
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MQDELL FÖR HUR FLERPERSONSHUSHÄLL PLANERAR DAGLIGA AKTIVITETER,

VALJER DESTINATIONER OCH FARDMEDEL
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Einar Holm(1) och Erik Lindberg(1)
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1.

INLEDNING

Paradigmer för hur hushålls efterfrågan av dagliga resor skall
beskrivas och prognosticeras har avlöst varandra (Pas, 1988).
I
äldre paradigmer fokuserades på individers enskilda resbeslut, t
ex val av färdmedel, och vilka egenskaper hos transportsystemet
som dessa är relaterade till (Johansson, 1987).
Införandet av

förklarande psykologiska begrepp som perception och attityd och
utvecklandet av metoder för att mäta dessa karaktäriserar den
senare
utvecklingen
(Gärling
och
Uhlin
1988). I sk.

aktivitetsbaserade modeller för reseefterfrågan, som utvecklats
inom det mest moderna paradigmet, betraktas efterfrågan av resor
som härlett från hushållens behov och önskan att
utföra olika
aktiviteter på olika platser (Pas 1986).

Aktivitetsbaserade modeller tar sin utgångspunkt i tidsgeografin
(Burnett och Hanson 1982; Hägerstrand 1970; Pred 1977).
Inom en
sådan ansats är intresset
inriktat
på att beskriva aktivitetsoch resmönster (t ex Hanson och Hanson 1981; Janelle,
Goodchild

och Klinkenberg 1988).
En annan ansats fokuserar på att
kartlägga olika restriktioner för hushållens tidsanvändning och
resande (t ex Jones m fl 1983).

Ett uttryck för områdets vetenskapliga mognad är att förklaring
utgör ett viktigt mål (Pas 1988).
Därvid blir kunskap om
faktorer som bestämmer hushållens val av,

allokering av tid till

och
periodicering
av aktiviteter
avgörande.
Inom
det
tidsgeografiska
angreppssättet
betraktas
olika slags
restriktioner som sådana faktorer (Hägerstrand 1970). Eftersom
valfrihet existerar blir emellertid förklaringen ofullständig om
den inte även besvarar frågan varför hushållen väljer på ett
visst sätt.
Svar på denna fråga kan sökas på en makronivå där
typiska

relateras

status,

handlingsmönster

till

olika

(t ex

livsstilar)

bakgrundsfaktorer

som

identifieras

och

socioekonomiskt

var man befinner sig i livscykeln, könsroller m fl

(t ex

Chapin 1974). Den andra möjligheten är att söka svaret på en
psykologisk mikronivå. Värdet av det senare framhålles av t ex

Ben-Akiva och Lerman (1985) och Thill och Thomas (1987).

Förklaringar

på

en

psykologiska

mikronivå

begränsas. Med få undantag (t ex Westelius,

måste

som

1973; Winston,

regel

1987)

har man därvid undvikit att försöka
besvara frågan varför
hushåll väljer att utföra vissa aktiviteter för att istället
koncentrera sig på hur olika relaterade resbeslut samordnas och
realiseras. Generalisering av multinomiala logitmodeller (MNL)
till hierarkiska eller sekvensiella MNL (Daly 1987; McFadden
1979) har därvid tillämpats, t ex för att fastställa hur val av
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ärende,
destination och färdmedel
är
relaterade
(Adler och
Ben-Akiva 1976; Algers och Widlert 1986). Damm och Lerman (1981)

har med en likartad utgångspunkt föreslagit en modell för hur
förekomsten av reskedjor kan förklaras som ett resultat av hur
hushåll allokerar tid till aktiviteter.
En

annan

(1986)

infallsvinkel

samt

Recker

m

representeras

fl

(1986a,

av

Recker

1986b),

vilka

och McNally
med

ett

datorprogram simulerar hur ett hushåll utför olika aktiviteter
under en dag.
Input utgöres av en lista med aktiviteter
("aktivitetsprogram"). Programmet genererar de olika alternativa
sätt på vilket dessa kan utföras för de givna restriktionerna.
Därefter
väljs
ett
alternativ
utifrån
en
nyttomaximeringsprincip.
Output utgöres av
aktiviteterna, var och när de utföres
samt

mellan "aktivitetsnoderna".

ordningen mellan
hur resor företas

Det finns flera nackdelar med datorsimulering (Smith m fl 1982),

bl a svårigheten att aggregera resultaten. Den väsentliga
fördelen är att metoden ger möjlighet att bättre avbilda hur
inidivider faktiskt fattar beslut (Smith och Lundberg 1984).

Författarna (Gärling m fl 1989) har utarbetat en begreppslig
referensram
som bakgrund till en datorsimulering av
hur
flerpersonshushåll fattar dagliga,
relaterade resbeslut.
Till
skillnad från Recker m f1:s (1986a, 1986b) ansats läggs större
vikt vid att modellen skall
avbilda
individers faktiska
beslutsfattande.
Det är därför viktigt att modellen avbildar
individernas
minnesrepresentation
av
miljön och
transportsystemet
och
hur denna förändras över tid,
de
beslutsregler som man använder respektive hur flera (två)
hushållsmedlemmar interagerar när de fattar beslut samt att
beslutsprocessen är utsträckt över tid så att beslut både kan
skjutas upp till och revideras under själva genomförandet.
I
följande
avsnitt
presenteras i
författarnas begreppsliga referensram.
försök
att
operationalisera
denna

datorsimuleringen.

2.

sammanfattande
form
Därefter beskrivs ett
som
underlag
för

BEGREPPSLIG REFERENSRAM

Med aktiviteter avses sådana som man i studier av tidsanvändning

påvisat upptar en inte försumbar del av hushållens tid
(t ex
Klevmarken, 1986; Sjöberg och Magneberg, 1987). Hushållen antas
ha preferenser för dessa aktiviteter, av skäl som kan variera
från etiska

Säkerligen

till

har

hedonistiskt

man

frekvenser, men inga

också

färgade

preferenser

(Gärling

för

m fl,

durationer

1989).

och

undersökningsresultat synes här föreligga.

Vid en given tidpunkt har olika aktiviteter olika prioritet.
En
aktivitets prioritet är både relaterad till den preferens man
har för att utföra den och till åtaganden beträffande dess
utföranden som man redan gjort.
Aktiviteters utförande är i varierande grad planerat (Jones m
fl,
1983; Recker m fl, 1986b). Med planering menas beslut hur
ett specificerat antal aktiviteter skall utföras under en viss
tidcykel med hänsyn tagen till de restriktioner som gäller.
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Målet är att de högst prioriterade aktiviteterna skall kunna
genomföras inom den tidrymd som är tillgänglig (Hayes-Roth och
Hayes-Roth, 1979). De beslut som fattas för varje aktivitet är:
1. Vem i hushållet skall utföra aktiviteten
2. När skall aktiviteten utföras
3. Var skall aktiviten utföras
4. Hur länge skall aktiviten utföras
5. Hur skall man resa till "aktivitetsnoden"
Planering
utförs
av
individen
interaktivt
med
andra
hushållsmedlemmar.
Själva
processen
är
en
individuell
beslutsprocess och följer som sådan principer för hur människor
fattar

beslut

(t ex Abelson & Levi, 1985; Gärling m fl,

1984;

Golledge, 1987; Golledge och Timmermans, 1988). Sådana principer
är:

1. Besluten har intermediära mål
2.
Besluten baseras på tillgänglig information såsom individen
representerar den
3. Individen har ofta en felaktig representation av information
4. Besluten fattas med hjälp av förenklade, sk.
heuristiska
regler
5. Besluten rutiniseras
Utifrån

ovannämnda principer kan några implikationer

Från princip 1 och 2 följer att beslut

härledas.

fattas samordnat för fler

än en aktivitet om information för att fatta dessa beslut
föreligger. Tidshorsionten är dock begränsad. Av princip 3 och 4
följer
vidare
att de beslut som fattas kan leda
till
ogenomförbarhet och att de därför måste revideras. Skälen till
att individen har en felaktig representation av information är
flera, t ex
information

att
kommunikationen mellan hushållsmedlemmar, att
om
transportsystemet
respektive
miljön
är

bristfällig. Av princip 5 följer att planering och beslut inte
nödvändigtvis föregår utförandet av aktiviteter, i synnerhet
inte om aktiviteterna ingår i en plan som utföres med viss
regelbundenhet.
3.

OPERATIONALISERING

Ett
syfte
med
att
operationalisera
den
begreppsliga
referensramen är att denna skall kunna prövas mot empiriska
resultat. Det skulle t ex vara önskvärt att göra jämförelser med
de resultat som erhålles från kalibrering av hierarkiska MNL
(Algers & Widlert, 1986).
Arbetet befinner sig dock för
närvarande i en fas där det är ändamålsenligt att införa ett
antal starkt förenklande antaganden.
Det är nödvändigt
för
utarbetandet av en första datorsimulering.
Nedan definieras
först modellens komponenter, därefter beskrivs de processer som
modellen omfattar.
3.1
Komponenter
Modellens komponenter definieras på följande sätt:
1. Hushåll. Hushållet består av två individer.
2. Miljö. Miljön består av ett antal destinationer relaterade
genom någon avståndsmetrik.
En utgör start- och slutpunkt för
resor. Alla är Öppna för aktiviteter under olika tider.
3. Färdmedel. Två färdmedel är tillgängliga.
Det ena är alltid
tillgängligt på alla platser men endast för kortare resor, medan
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det andra har begränsningar i
tillgängligheten på olika platser
för resor med olika destinationer. Det förra har högre hastighet
på kortare avstånd, lägre på längre avstånd.
4. Aktiviteter. Tre klasser av aktiviteter utgöres av sådana som
utföres

av

den

ena

hushållsmedlemmen,

av

båda

hushållsmedlemmarna
gemensamt
respektive
av endera
hushållsmedlemmen. Varje aktivitet har en fastställd duration.
5.
Minnesrepresentation.
Varje
individ
har
en
minnesrepresentation av miljön, färdmedlen och aktiviteterna.
Denna varierar från att vara ofullständig och felaktig till
fullständig och korrekt som

individen tillägnat sig.

en

funktion

av hur mycket kunskap

3.1
Processer
Modellen antas avbilda vad som händer
under en tidscykel.
Startpunkten är att individerna har en fullständig och korrekt
minnesrepresentation av miljön, färdmedlen och aktiviteterna som
ett resultat av inlärning
under tidigare tidscykler. Tre
processer antas, planering, exekvering och social interaktion.
Figur 1 åskådliggör hur dessa är relaterade.
3.1.1

Planering

Varje individ har som figuren visar en kalender som utgör del av

minnesrepresentationen.
Kalendern har både en korttids- och en
långtidskomponent.
Vid
början
av
tidscykeln innehåller
långtidskomponenten en lista med aktiviteter till vilka klass,
duration,
preferens och
eventuella
åtaganden
är knutna.
Individens planeringsprocess väljer sedan från långtidskalendern
aktiviteter som skall utföras under tidscykeln, planerar hur de
skall utföras och lagrar denna plan i korttidskalendern för
senare exekvering.
Planeringsprocessen antas vara densamma för båda individerna.
Den består av tre delprocesser. Först identifieras begränsningar
på basis av information från individens minnesrepresentation och
för
två klasser av aktiviteter, på basis av information om den
andra individens plan. Därefter ges prioritet till aktiviteterna
på basis av preferens och redan gjorda åtaganden.
I nästa steg väljs ett mindre antal aktiviteter.
Detta urval
sker på basis av prioritet, men påverkas även av aktiviteternas
sammanlagda duration.

De utvalda aktiviteterna ordnas sedan. Detta sker först på basis
av identifierade tidsrestriktioner och resulterar i en particll
eller fullständig ordning i vilken aktiviteterna skall utföras
(se Figur 2). Därefter väljs destinationer enligt en regel som
minimierar

avstånden

vid

varje

undersökningar har påvisat att
av individer (Gärling,

1989;

val

denna

(Figur

3).

Tidigare

heuristiska regel används

Gärling m fl,

1986; Hayes-Roth

och

Hayes-Roth,
1979),
i synnerhet om antalet destinationer är
relativt många och en samtidig spatial representation av dem
saknas.
Den ordning i vilken aktiviteterna skall utföras ligger i ett
tredje steg till grund för en mer detaljerad plan. Eftersom dess
utformning ställer större krav på kapacitet begränsas denna till
ett mindre antal av aktiviteterna, de som först skall utföras. I
denna "mentala exekvering" beräknas start- och sluttider för
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Objektiva egenskaper

hos miljön,
färdmedel, och

aktiviteter

INDIVID X
Minnesrepresentation
_ir_-
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i

EXEKVERING

I

Planering
" v
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;IR

rSe

-ME

VKl

INDIVID Y
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Kl

Identifiering av restriktioner
Sekvensiering
"Mental exekvering"
Konfliktlösning

Figur 1. Komponenter och processer i modellen.

aktiviteterna, färdmedel väljs och restider beräknas.
Utfallet av varje steg vid den "mentala exekveringen" granskas
med avseende på konflikter,
t ex om en aktivitet inte hinner
slutföras innan nästa skall påbörjas.
Lösningar av sådana
konflikter prövas genom att först byta ordningen mellan de
aktiviteter som är i konflikt om tidsrestriktionerna medger det.
Om konflikten inte kan lösas på detta sätt prövas byten med
aktiviteter som kommer före i ordning. Om inte det heller löser
konflikten återförs
aktiviteten till långtidskalendern och
ersätts med någon med tillräckligt hög prioritet som passar in i
den "lucka" som bildats.
Den detaljerade plan som utarbetats lagras i korttidskalendern.
3.1.2
Exekvering
Modellen avbildar även exekveringen av planen. Därigenom kan
revisioner och planering som utförs senare under tidscykeln
modelleras. Den process som exekverar planen påbörjas omedelbart
denna existerar i korttidskalendern. Information om exekveringen
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{

plats P3
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i

,

Aktivitet A4
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2

,

Infererad ordning:

A1' A2|L2"" A1' A3' A4"*"A1' A2|L3
Figur 2. Ett exempel på hur tidsrestriktioner överförs till den
ordning i vilken aktiviteterna skall utföras.
återförs till planeringsprocessen.
3.1.3
Social

Social interaktion
interaktion
förekommer

gemensamma

i

samband

med planering av

aktiviteter respektive av sådana som kan utföras

av

endera hushållsmedlemmen. En av individernas börjar att planera.
Om någon av de aktiviteter som tillhör de nämnda klasserna
därvid planeras av denna individ får det konsekvenser för den
andra individen i form av tillägg till dennes restriktioner om
det gäller en gemensam aktivitet,
eller,
om det gäller en
aktivitet som kan utföras av endera individen, att den borttages
från den andra individens korttidskalender.
Den andra individen
utför
sedan
sin planering, vilken kan
leda
till
nya
restriktioner för den första individen, osv.

4.

DISKUSSION

Avslutningsvis finns kanske skäl att understryka att detta är en
lägesrapport av ett pågående projket.
Nästa steg är att
implementera den operationaliserade begreppsliga referensramen i

form

av

datorprogram.

För närvarande pågår detta

il (A1)
L5 (A4)
X
Figur 3.

<1-

arbete

vad

L4 (A3)
L2 (A2)
L3 (A2)

Hur destinationer väljs i exemplet i föregående figur.
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gäller individernas planeringsprocess.
Självklart uppstår i
samband därmed ett flertal specifika problem som vilka exakta
värden som skall väljas, vilken exakt regel som skall ansättas m
fl.
Dessa problem kan inte lösas förrän modellen kalibreras mot
empiriska observationer, varför det knappast är meningsfullt att
diskutera dem här. Istället framhålles nedan några mer generella
begränsningar i det angreppssätt som beskrivits.

En medvetet införd begränsning är den till en minsta tidscykel
(t ex en dag).
Detta har varit vanligt tidigare, men intresset
för längre tidscykler och longitudinella undersökningsmetoder

har

vaknat

(Pas,

1988).

Samma

intresse

finns

att

utvidga

föreliggande arbete till flera minsta tidscykler. En sådan
utvidgning är redan förberedd genom att möjligheten
till
inlärning och rutinisering finns operationaliserad, men det är
förmodligen
även nödvändigt att modellera någon form
av
långtidsplanering som hushållet ägnar sig åt.
Beträffande hur
minnesrepresentationer av miljöer förändras som en funktion av
inlärning finns redan grundläggande arbeten utförda (Gopal och
Smith, 1989).
Med ett undantag har inga begränsningar gjorts beträffande
komplexiteten hos de beslut som hushållen fattar. Det är viktigt
eftersom

ett

mål är just att modellera hur

relaterade

beslut

fattas. Det undantag som gjorts gäller egentligen aktiviteternas
durationer, som är givna. Denna begränsning är för det första
inte särskilt orealistisk, åtminstone inte om man tänker sig
dessa givna durationer som minimivärden.
För det andra medför
den
från
simuleringssynpunkt
inga
avgörande skillnader.
Visserligen
skulle, om en aktivitets
duration
varierar,
hushållet vid konfliktlösning (Figur 1) kunna fatta beslut om
att reducera denna snarare än att byta ut aktiviteten.
Eftersom
en aktivitet ändå är en godtyckligt definierad enhet, kommer
detta förhållande dock inte att medföra någon viktig skillnad.
En avslutande kommentar kan också ges beträffande hur olika
beslut är relaterade. Om planeringsprocessen (Figur 1) genomlöps
utan förändringar innebär det att hushållet först fattar beslut
om

vilka

aktiviteter som skall utföras,

därefter när de

skall

utföras, därefter var de skall utföras och slutligen vilket
färdmedel som skall användas. Om besluten endast gällde en
enskild aktivitet och resa skulle en hierarkisk MNL kunna

användas
som modell (Adler och Ben-Akiva, 1976).
Nu är
syftet
för det första att modellera val av flera aktiviteter, för det

andra kommer ordningen (beroendet) mellan valen att förändras på
ett svåröverskådligt sätt beroende på vilka konflikter som
uppstår på grund av att val av flera aktiviteter görs samtidigt.
Den grad av flexibilitet som därvid åstadkommas förefaller att
vara en viktig aspekt på vardagligt beslutsfattande.
Fotnot

Det projekt som refereras till utförs inom TRUM:s Ramprogram för
beteendevetenskapligt inriktad transportforskning till
vars
genomförande TFB ger bidrag.
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Abstract
An understanding of the demand for intraurban travel requires a valid
conceptualization of how households choose to participate in out-of-home

activities and how they schedule such activities.

ln many current models the

household is viewed as a single individual who, like an "economic computer,"

operates

on

the

principle

of

utility

maximization.

An

alternative

conceptualiZation of activity scheduling is proposed that draws on cognitive
principles of how knowledge about the environment and travel modes is
represented by household members, of how partly sequential, partly conjoint
decisions about when and how to perform activities are made, of how revisions
in the schedule are made as it is executed, and how individuals of a household
interact when making these decisions. A model based on the conceptualization
will be implemented as sets of computer programs.
The major elements of the proposed model are the physical environment
including two travel modes, a generator of activities, and the scheduling

household consisting of two individuals. Choice of a set of activities and
assignments of a preference value to each activity are accomplished by the

activity generator. The scheduling individuals are modeled as two structures. a
Calendar and a Scheduler. The Calendar comprises long-tenn and short-term
components. lnput to the Scheduler is a list of activities from the long-tenn

calender and spatiotemporal constraints on these activities from the environment

and the other individual s schedule. Output from the Scheduler is represented in
the short-term calendar as a list of activities to be executed during the current

time cycle. The Scheduler performs a number of functions. The first of these,

called Constraint Identification, identities constraints, assigns prion'ties to the
activities, and selects a scheduling strategy. Sequencing is a second function

which sequence the activities in a skeletal schedule using heuristics which weighs
spatial and temporal criteria differently depending on choice of strategy.
Coordination is a third function which forms a complete schedule including
choice of travel mode. Revision is tha last function which checks for conflicts in
the schedule and resolves them. is formed including choice of travel mode.
Revision is the last stage which checks for conflicts and selects a way of
resolving such conflicts. Execution and feedback from the environment are
modeled as revisions in the schedule.

The model to be described has several realistic features. First. it models the
actual decision making of households. Second, it models the complex

interrelationship between different scheduling decisions including when and

where to perform activities and what travel mode to use. Third, it models the
complex interrelationships between the scheduling individuals in a household and
their interaction with the transportation environment.
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MODERNA SKATTNINGAR FÖR TRAFIKDLYCKSPROGNOSMODELLER
Urban Hjorth och Ola Junghard
Tekniska Högskolan i Linköping och Statens Väg och Trafikinstitut

En ny teknik för att dra slutsatser från osäkra data har vuxit
fram under senare år. Den bygger på medveten variation av det
dataunderlag man har och löser rätt enkelt många problem som
tidigare varit närmast hopplösa att analysera. De nya metoderna
är helt datorbaserade (utom i specialfall) och datorintensiva
jämfört med andra statistiska analyser.
Dessa metoder kan användas för parameterskattningar i prognosuttryck för trafikolyckor. När man beskriver antalet olyckor
i en population vägkorsningar kan man antaga att olycksantalet
i en vägkorsning är Poissonfördelat med ett för korsningen
specifikt väntevärde, och-att populationens väntevärden i sin
tur är fördelade efter en Gammafördelning. Om man gjort en
observation (x) på olycksantalet i en av dessa korsningar, så

erhålles då det förväntade

värdet
på nästa observation som

E(X) + a 0 (x - E(X)), där E(X) är väntevärdet för olycksantalet
taget över alla korsningar i populationen. Man kan också härleda
uttryck där hänsyn tas till korsningarnas sinsemellan olika
trafikflöden.
Korsvalideringsmetodiken kan nu användas för att skatta parame-

tern a och skattningens osäkerhet kan uppskattas med bootstrap-

teknik. Därmed behöver vi de två viktigaste datorintensiva
principerna i detta problem.

KORSVALIDERING

l
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Ove Pettersson, Uppsala Univetsitet
BYRåKRñTIåERING ELLER AVBYRÅKRATISERING?
Administrativ och samhällsorganisatorisk
inom

svenskt

vägväsende

1885

-

strukturomvandling

1985.

Utifrån föreställningen att administrativ tillväxt under vissa
betingelser får systemkonsekvenser, leder till byråkratisering,
har en samhällsfunktion utvalts för studium.
Undersökningen visar hur det svenska vägväsendet under det senaste seklet genomgått tre faser i administrativt och samhälls-

organisatoriskt

avseende.

Denna utveckling analyseras genom begreppsparen horisontell och
vertikal samhällsorganisation, samt formell och informell administration.,
Horisontell struktur utgörs av ett regionalt nätverk med svag
central styrning. Vertikal struktur är en hierarkisk och centralistisk organisation.

Formell administration är regelstyrd, neutral och förutsebar,
medan informell administration är dess motpol, flexibel, förhandlande och "mjuk".

Fram till

förstatligandet

informell

administration

1944 kännetecknades vägväsendet

inom

en

horisontell

av

organisation.

Genom förstatligandet förverkligades dess administrativa och
samhällsorganisatoriska motpol och det statliga ämbetsverket
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen fick ledningen.
Detta centralistiska och byråkratiska alternativ ersattes ånyo
i början av 1970-talet.
Starkare kommuner och utvecklad fysisk
planering krävde i växande utsträckning samplanering och informella förhandlingar på den regionala nivån. Den informella administration,
inom
år tidigare, växte

Undersökningen
betydelse

för

ett regionalt
åter fram.

visar

att dessa

verksamhetens

ingenjörsprofessionalismens
möjlighet till påverkan.

nätverk,

som

kvalitativa

övergavs

sprang

har

effektivitet/rationalitet,
genomslag,

samt

för

trettio

stor
för

medborgarnas

Undersökningen har även omfattat utvecklingen inom de privata
byggföretag som varit engagerade i vägbyggande. Det visar sig
att dessa under içåü- och läáO-talen uppvisar en motsvarande
administrativ utveckling, samt att byggmarknaden inom vägomrádet förhandlats och att ett intensivt samarbete utvecklats mellan vägväsendets offentliga del och den privata byggbranschen.
Avslutningsvis diskuteras huruvida denna utveckling kan ses som
uttryck för en samhällelig byråkratisering.
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VÅEUäSENEE 1585r3835

Ove Pettersson, fil dr
Kollegiet för Samhällsforskning
Uppsala Universitet

KSCASSS)

Inledning

Som

rubriken

anger

skall

nedan

redovisas

den

administrativa och
organisatoriska omvandlingen inom
svenskt vägväsendel. Det är anmärkningsvärt drastiska
kast som
vid flera
tillfällen förändrat
saväl inre
rutiner som
förhållandet till medborgarna. Ingenting
tyder pa
att framtiden
i dessa avseenden skulle bli
mindre turbulent.
'
Svenskt vägväsende
är i
sin
moderna
form
ungefär
hundra
år.
Den
första
egentliga
väglagen
trädde
ikraft 1895,
och jag
skall i
huvudsak begränsa mig
till vad
som därefter
timat. Det
är en
kort,
men
händelserik, period.
Egentligen är
väghistorien mycket
längre.
Vägarnas
byggande och
underhall var strikt reglerat redan för
fem hundra
år sen. 'Principen som
gällde ända
fram
till 1895
var
att bönderna
byggde
och
underhåll

vägarna. Varje
underhålla,

i

gard hade

förhållande

en väglott, en bit väg att

till

gårdens storlek.

Vägar i
modern mening,
dvs vägar som är framkomliga
med hjuldon
är en
relativt
sen
företeelse.
Först
under 1600-talet
blir de
vanliga, men
länge mycket
svarframkomliga,
speciellt
var
och
höst.
Vintervägarna var
under denna
tid,
liksom
vattenvägarna tidigare,
något annat
än idag.
När vi
ser
snön falla
blir vi
oroliga för
sämre
väglag.
För
några hundra
år sedan
betydde snö och vinter bättre
vägar, rakare
och mera
lättframkomliga. De stakades
efter speciella håvdvunna sträckningar över sjöar och
flacka sankmarker, och åtskilliga resor och transporter sparades till vintern.
Resor var
nämligen strapatsrika äventyr. Som kuriosa
kan nämnas
att en resa mellan Stockholm och Göteborg
med vagn
tog tre
veckor vid
mitten av
1600-talet.
Mellan Södertälje
och Stockholm
gick det vid början
1 Det kan på dessa sidor bara bli en skissartad
redovisning varför den speciellt intresserade
hänvisas till min avhandling: Pettersson, Ove,

Byrákratisering eller

avbyrakratisering.

Administrativ och samhällsorganisatorisk strukturomvandling inom svenskt vägväsende 1885 * 1985. Uppsala
1988.
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av löDÖ-talet
överhuvud taget inte att åka med vagn.
För att
ta sig
mellan Uppsala och Stockholm krävdes
en dags resa.
Trots detta
var de
svenska vägarna vid denna tid, i
en internationell jämförelse, av mycket god standard.
Engelsmannen Nraxell
som 1774
reste i Sverige säger
att vägen
mellan Helsingborg och Stockholm
kan inte
överträffas
av
någon
i
Europa",
den
danske
hovbokhandlaren
Beeken
som
reste
i
Sverige
1818

intygar

att

"man näppeligen reser fortare och billi*

gare i
något land
samma sak.
Svenskt
arv att förvalta!
För

hundra

år

än i
Sverige
och
andra intygar
vägväsende
har således ett stolt

sen

Svenskt vägväsende
allvarlig kris.

...

för

hundra

år

sen befann

sig

i

en

* Trots
att nya
näringar vid
sidan av
jordbruket,
- framförallt den
växande industrin,
allt mer använde
vägarna stod bönderna fortfarande för alla kostnader.
Detta
upplevdes
naturligtvis
som
en
allt
större
orättvisa.
* Det
gamla systemet
med naturaunderhåll,
dvs
att
Varje gård
hade sin
vägbit att underhålla krävde sk
vägdelningar varje
gång vägar
skulle anläggas eller
dras
in.
Vägdelningen
innebar
att
väghållningsskyldigheten
fördelades
på
de
olika
gardarna. En större gård fick en längre sträcka eller
en svårare,
mer trafikerad
väg eller en väg som låg
längre bort eller längre från grustag.
Denna uppdelning
var mycket
komplicerad och dyrbar.
Den krävde
att flera
rättsinstanser passerades
och
tog, på
grund av
de besvär som i allmänhet riktades
mot besluten, många år.
0.

När kommunikationerna
alltmer omöjligt.

utvecklades blev

detta system

/'

Genom
att
även
avsöndrade
fastigheter
var
underhallsskyldiga
blev
följden
en
omfattande
väglottsstyckning
med
omfattande
praktiska
svårigheter. Av
de 350
000 väglotter
som
fanns
i
landet 1910
var cirka
50 000
under
10
meter.
En
landstingskommitte
uttalade
sig
på
1910-talet
om
vägarna i Malmöhus län:
dessa väglotter, ofta mindre
än en
meter, lagas
var
för sig,
kanske på
olika
tider
och
med
olika
slags
väglagningsmaterial...
(Enghoff 1938
s 381)
Det fanns
fall där väglottens
längd mättes
i brakdelar
av tum och i vissa län var
den genomsnittliga
längden till.väghållarens väglott
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17 km och ibland upp till 15 mil. För hela landet var
den genomsnittliga
längden till
väglotten så mycket
som
5
km.
(Meddelat
av
ordf
för
1911
ars
vägkommission vid Sv Vägföreningen konst. möte)
*
Till
krisen
bidrog
också
att
man
saknade
administration. När
nu kraven
på vägarnas
standard
ökade räckte
det inte
att skyffla pa lite jord fran
akern bredvid
utan det krävdes grus. Grustag behövde
inköpas. Men
det fanns ingen vägkassa eller ansvarig
Åför sadana
affärer. Handläggningen
komplicerades av
att varje
beslut maste
föregås av
formellt korrekt
kallelseförfarande, enligt
den tidens ordning, genom
annonserande i
kyrkorna. ändå
var ingen
enligt lag
ansvarig och
resultatet blev att man i allmänhet av_
stod fran inköp.
iBQi

ars

lag

1891
togs
sa
den
nya
lagen.
Den
blev
en
kompromissprodukt,
men
innebar
pa
lite
sikt
att
väghållningen
.
kommunaliserades.
De
gamla
vägdistrikten omvandlades
till vägkommuner
som fick
ansvaret
för
väghállningen
och
det
skapades
en
vägkassa och
vägstyrelse och så småningom vägstämma._
Bönderna slapp
ensamma bära
bördan av
landets väghallning och staten började bidra till väghållningen.
Länsstyrelsen behöll
sitt
traditionella
inflytande
som beslutande
i första
instans och
den lokala och
regionala karaktären pá vägväsendet behölls.
Således,
ungefär
vid
sekelskiftet
ersattes
individuella
ansvaret
för
väghållningen
av
kommunalt och en administration skapas.

det
ett

Men det
var en
speciell typ
av administration. För
tt klargöra typen vill jag fästa er uppmärksamhet på
att forskningen förenklat talar om två typer av administration:

För

det

första

en

traditionell

byråkratisk

administration. Det
är den typ av administration som
anses
vara
en
förutsättning
för
det
moderna
samhällets
utveckling,
en
förutsebar
neutral
administration som
vägleds av
fasta normer. Den tar
inte
hänsyn
till
pefson ;utan
vilar
på
formella
kniterier. Dess
hierarkiska form brukar pekas på och
ibland stöts folk av dess omständliga handläggning.
För det
andra har
vi
dess
motsats,
en
informell
administration
som
grundar
sina
avgöranden
pa
kontakter med
berörda, en
hänsynstagande och
mjuk
administration där
förhandlingar har en framträdande
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roll.

Jag vill betona att det inte ligger något nedsättande
i beteckningen
byråkrati, det är ett vanligt'namn på
en av
de två
administrativa huvudtyperna,
även
om
byråkrati i
dagligt tal får klä skott för
all dåligt
fungerande administration.
Det var
den andra typen administration, den "mjuka",
icke-byråkratiska" som
utvecklades inom vägväsendet
efter sekelskiftet.
Den
utgjordes
i
praktiken
av
förtroendevalda som arvoderades för dessa uppgifter.
En småkommunal
ordning
där
förtroendevalda
skötte
verksamheten, så
småningom med
hjälp
av
anställda
tekniker, men
utifrån väglagens allmänna stadganden,
huvudsakligen
informellt
genom
avstämningar
med
berörda intressen.
Under 1980och lqöontalen
ökade bilismen våldsamt,
(antalet motorfordon ökade från 37 000 1980 till över

800

000

år

1930)

vägkommunerna

;tog

över

allt

underhåll från bönderna och anställde tusentals arben

tare. Trots
byggde
på

detta bibehölls
en
administration
som
arvoderade
förtroendemän
som
skötte

kontakt

berörda

handläggningen,
med

i

stor utsträckning
parter,

informellt genom

dvs utan

fasta rutiner och formelEa kriterier;

att

grundas

på

Samtidigt; växer
nu
en
annan
kraft
inom
svenskt
vägväsende, nämligen Väg_ och Vattenbyggnadsstyrelsen
(VoV). Detta var en statens skapelse för att övervaka
och
leda
av
staten
finansierade
byggnadsprojekt,
traditionellt byråkratiskt
reglerad med
avseende på
vad som
skulle utföras,
av vem
och på vilket sätt,
enligt ett detaljerat reglemente. Dess tjänstemän var
professionella
ingenjörer
med
sinne
för
tekniska
normer och
ekonomiska kriterier,
men helt främmande
för förhandlingar,
om vad
som uppfattades 'som tekniska lösningar, med ickeprofessionella berörda.
Genom
att
staten
påtagit
sig
ett
allt
större
ekonomiskt ansvar
för vägväsendet ansågs det rimligt
att också
ställa ökade krav på vägkommunerna i olika
avseenden. Statens redskap i detta avseende blev VoV.
Konflikterande

ideal

inam

vägväsendet

Från och
med 1980_talet möts sa dessa konflikterande
element inom svenskt vägväsende: ett byråkratiskt och
ett ickerbyråkratiskt administrativt system.
Vov

riktar

följa

kravet

centralt

kriterier

för
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till

vägkommunerna

att dessa

måste

utarbetade

tekniska

och

ekonomiska

att 'erhålla

bidrag.

VoV

vill

leda

234
svenskt vägväsende
till landsomfattande
enhetlighet
genom bindande rutiner och en formell administration.

Detta leder

till en

intensiv strid

under 1980* och

1930-talen. Vägkommunerna ser den lokala anpassningen
som
en
stor
fördel.
Att
administrationen
var
informell,
ickebyråkratisk
gjorde den, ansågs det,
både
billigare
och
bättre.
Ett
centralstyrt
byråkratiskt
ingenjörsvälde
ville man inte ha.
Trots att
en förkrossande
majoritet vägkommuner och
länsstyrelser ville
behålla denna kommunala ordning,
i någon
mån under VoV:s ledning, beslöts under 1940-

talet

att

förstatliga

vägväsendet.

Detta

förverkligades
genom
att
samtliga
vägkommuner
upplöstes,
länsstyrelserna
förlorade
sitt
tradi*
tionella inflytande
över vägfrågor
till förmån
för
VoV och
dess nyinrättade regionala organ vägförvaltningarna (VF).E
Att detta var politiskt möjligt kan
resultat
av
en
vid
denna
tid
föreställning
om
administration
mellan centralt och lokalt.

förklaras som ett
allmänt
omfattad
och
förhållandet

Mot bakgrund
av kris och krig och en internationellt
omfattad
uppfattning
om
statens
roll
fanns
en
grundläggande ideologisk enighet över partigränserna.
När
denna
allmänna
inställning
förenades
med
en
uttalad kritik
mot den
förutvarande
administrativa
ordningen, och dessutom andra skäl tillkom, kunde man
snart enas om förstatligandet.
Kritiken gick ut på att den tidigare administrationen
ansågs ha
oskäligt gynnat
vissa
intressen
framför
andra,
de
starka intressenas
tyranni . Vidare sågs
oenhetligheten kommunerna
emellan som
något
mycket
negativt.

att

_inte

tekniska

och

ekonomiska

normer

omfattades på
samma sätt
över hela landet liksom att
ingenjörsprofessionalismen ofta
fick vika
för andra
intressen
ansågs
oacceptabelt
av
allt
fler
företrädare
för
rikspolitik
och
central

ingenjörskompetens.

Inför förstatligandet var centralism; landsomfattande_
enhetlighet
och
ingenjörsprofessionalism
lika
positivt
laddade
begrepp
som
decentralism
och

8 Av 84 länsstyrelser motsatte sig 19 förändringen
och av 170 vägstämmor avvisade 146 förstatligandet.
Förändringens omfattning framstår som än mer
omfattande mot bakgrund av att dessa l?0 vägkommuner
så sent som före ikraftträdandet av 193é års lag var'
så många som 375.
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folkligt

närinflvtande

ansags suspekt.

Sa avskaffades
genom förstatligandet
1943 hela
det
regionala nätverk som tidigare utgjort vägväsendet, d
v 5
kommuner, vägkommuner,
länsvägnämnd
(ofta
med
landshövdingen som
ordförande) och
länsstyrelsen
i
samverkan. Istället
skapades den nya vägsektorn, med
VoV-styrelsen och
vägförvaltningarna
som de
tunga
instanserna.
Därmed
ersattes
den
tidigare
informella
avstämningsprocessen
mellan
berörda
intressen
av
ingenjörernas
lösningar
grundade
pá
tekniska
och
ekonomiska
kriterier
enligt
en
fastlagd
handläggningsprocedur.
Kommuner
och
andra
intressen
förlorade
sitt
inflytande.
Ja,
själva
den

organisatoriska strukturen
föll utanför.

förändrades därhän att de
'

âamhällserganisation
Därmed
kommer jag
in
pa
det
andra
vägväsendets
'
omvandlingsprocess
samhällsorganisatoriska förändringen.

elementet
i
"
den

Det kan således konstateras att den informella, ickebyrákratiska administration
som
kännetecknat
1920och 1930-talen
i och
med förstatligandet ersatts av
sin
motsats.
Samtidigt
ersätts
den
tidigare
horisontella strukturen
inom länet
av en hierarkisk
organisation. Den
centraliserade vägsektorn
med sin
vertikala struktur tar över.
I
själva'
verket
är
det
omöjligt
att
första
administrativ typ
och administrativ
förändring utan
att relatera den till sin samhälleliga ställning.
Det
är
svart
att
tänka
sig
en
centralstyrd
verksamhet, med en hierarkisk uppbyggnad, förverkliga
en informell,
mjuk administration.
Samtidigt är det
omvända
sannolikt
ocksa
omöjligt,
dvs
att
en
decentraliserad verksamhet ,där berörda intressen har
ett avgörande
inflytande skulle
kunna administreras
genom en
formell byråkrati
som_
vilar
på
formella
regler för ärendenas handläggning.
Decennierna efter_ förstatligandet kännetecknades
av
ett tekniskt
kompetent verk med vägförvaltningar som
i förhållande
till
kommuner
och
andra
hade
både
pengar och
kompetens. Förtroendet för ingenjörer var
närmast av det religiösa slaget och det föreföll inte
naturligt att ha det på annat sätt.
En av
tankarna bakom
förstatligandet hade varit att
göra sig
av med
en massa irrelevant inflytande fran
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diverse intressen.
Det lyckades
man med
i en sedan
utsträckning att det efter några är upplevdes som ett
handikapp.
Det
saknades
kravställare
och
det
saknades kompetens
för den typ av samhällsekonomiska
avvägningar som
bara kan ske genom att olika mål och
intressen vägs mot varandra. Denna typ av bedömningar
saknade det
ingenjörsdominerade vägverket
kompetens
för. Man
sökte lösa
detta på olika sätt under 1950och 1950-talet, men lyckades inte speciellt bra.
I början
av 197owtalet förlorade verket greppet över
utvecklingen.
Nu
slog
flera
förändringar
snabbt
igenom
som
sammantaget
bidrog
till
att
förändra
vägväsendets förutsättningar i flera avseenden.
Nu hade
kommunerna,
genom
flera
sammanslagningar,
blivit så
stora
att
de
hade
förutsättningar
att
skaffa egen
kompetens inom området fysisk planering.
(Fysiska riksplaneringen
från denna
tid) Därmed var
inte längre
vägförvaltningarnas kompetens
unik
och
dessa tvingades
till en häpnadsväckande mängd samråd
och underhandskontakter
på det
lokala och regionala
planet. Detta
skedde under 1970-talet under formellt
oreglerade
former
men
fick
stor
betydelse
för
vägväsendets ställning och handläggning.
Genom den
process av
förhandling och förankring som
vägprojekteringen
fran
denna
tid
krävde
fick
vägväsendet
äter
en
regional
och
horisontell
karaktär.
Istället
för
att
inga' som
bas
i
den
hierarkiska vägsektorn
kom
vägförvaltningarna
från
denna
tid
på
nytt
att
inga
i
ett
horisontellt
nätverk.
Här visade
det sig
omöjligt att
hålla fast vid den
formella
administrationens
förutsägbara
ideal.
Handläggningen
kom
äter
att
kännetecknas
av
informella
avstämningar
och
förhandlingar
mellan
berörda parter.
Därmed är
cirkeln sluten. Vi har fått tillbaka 1930*
talets föraktade
administrativa och
organisatoriska
system inom
vägväsende. Vi
har fått det under samma
breda
politiska
enighet
som
kännetecknade
dess
förkastande för 50 är sen.
Det är
som
ni
vet
inte
bara
starkare
kommuner,
decentralistiska
ideal
och
miljöpolitiska
målsättningar som ligger till grund för detta. Själva
demokratiuppfattningen har förändrats.
Da ansags
verklig demokrati
befrämjas av
en
stark
centralmakt.
Riksdag
och
regering
skulle
via
centrala ämbetsverk, lagstiftning och starka kommuner
likmässigt över
landet förverkliga
folkviljan på de
olika
särintressenas
och
lokala
intnessenas
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bekostnad.
kratiskt.

Detta

ansags

bade

effektivt

och

demo-

Hela
välfärdsstatsprojektet
förutsatte
en
förenhetligad
administration
där
alla
i
princip
skulle
behandlas
lika
oavsett
ställning
och
inflytande. Detta
skulle utföras
av
professionella
tjänstemän som
inte likt
sina
amatöristiska
före"
gangare
tog
diverse
sidohänsyn .
Administration
skulle äntligen
bli att oväldigt och likmässigt över
hela landet omsätta
fattade beslut.
Idag uppfattas
demokrati alltmer
berördas
maximala
inflytande
handläggning.

som de
över

omedelbart
ärendenas

Detta kallas
ibland
påverkan
i implementeringsske*
det , och
anses av
vissa väldigt
hoppingivande. Vi
historiker är
inte lika
entusiastiska. Dess problem
ur effektivitets- och demokratisynpunkt är avsevärda,
även om
mjukadministrationen inte utvecklas fullt ut
till klientskap eller godtycke.
åvslotande

synpunkter

Jag har
velat peka
på några viktiga utvecklingsdrag
inom svenskt
vägväsende de
senaste hundra aren. Vad
som slagit
mig, men
också andra
samhällsvetare, är
hur
tva
väsensskilda
administrativa
och
organisatoriska system
sa att säga växlat vid makten
två gånger
under denna
relativt korta
tid. Jag har

vidare velat

peka på hur man vid det första medvetna

bytet av
administration och
organisation, i samband
med förstatligandet pa 1940-talet, hade goda skäl för
förändringen
ur
såväl
effektiviteten
som
demokratisynpunkt. Trots
detta gör
man
trettio
ar
senare, till
synes oreflekterat,
helt om
och äterinför det tidigare systemet.
Detta
är
förvisso
ingenting
som
enbart
gäller
vägväsendet,
allt
tyder
pa
att
förändringarna
inbegriper
också
andra
samhällsfunktioner,
vilket
inte gör saken mindre anmärkningsvärd.
Själv representerar
jag den
växande del samhällsve*
tare som
i takt
med avbyrákratiseringen finner allt
större anledning
peka på historiska erfarenheter och
försvara en
regelstyrd administration)
Den ger inte
den verbale, eller den med kontakter fördelar, den är
förutsebar
och
begränsar
idealt
administrationens
makt till att neutralt verkställa av huvudmannen fattade beslut.
Den bidrar
till
att
upprätthalla
en
handlingskraftig statsmakt.
Det

är,

tvärtemot
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denna typ
av färvaltning
sem
erbjuder
de
största
förutsättningarna att
förverkliga
ett
demokratiskt
samhällssystem. För att inte kompromettera demokratin
maste förvaltningen
omsätta fattade
beslut och inte
utgöra ett
nätverk av diverse mer eller mindre legitima

intressen .
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Claes Charpentier, Handelshögskolan
Ekonomisk styrning inom ett affärsverk

Jag är som forskare verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och har

under senare år studerat vilka speciella problem som kan uppstå vid införandet av ett ekonomiskt styrsystem i ett affärsverk.
Undersökningsobjekt har i första hand varit Postverket, men paralleller
har dragits med andra affärsverk som Televerket och 53. Empiriskt har
studerats vilka effekter som uppkom i Postverket när ett decentraliserat
ekonomistyrsystem av samma typ som införts i de flesta andra affärsverk infördes i mitten av 80-talet. Jämförelser med motsvarande undersökningar i antal privata storkoncerner har gjorts. Förklaringar till funna
skillnader har sökts ur olikheter i uppgiftsstruktur och karaktär av ägarrelation. Det senare har gjorts genom att egenskaper av affärsverkets
ägarstyrning kartlagtsempiriskt. Som ett led i detta har jämförelser
mellan Postverkets, S] :5, Domänverkets och Televerkets ägarrelation
studerats.
Egenskaper i det decentraliserade ekonomiska styrsystemet inom affärsverket har undersökts empiriskt. Speciellt har uppmärksammats icke
avsedda effekter, dysfunktionella effekter, som styrsystemet har gett
upphov till. Effekterna har mätts med utgångspunkt för vilka handlingar
de lett till, vilken motivation som inblandade parter känner, personaltrivsel m m.
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HANDELSHÖGSKOLAN,
5 december

EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET

1988

Staffan Hultén

Drivkrafter bakomhöqre táqhastiqheter 1880-1980
I föredraget diskuteras tre olika typer av förlopp,
skapat drivkrafter för utvecklingen av högre

vilka

tåghastigheter. De

tre förloppstyperna är:

1)

Utvecklingen av ny, billigare transportteknik, vilken i
sin tur skapar möjligheter för högre hastigheter. Detta
var t ex fallet när Sverige och andra länder övergick

till eldrift.

2)

Internt genererad konkurrens när järnvägsbolag konkurrerar inbördes
sontrafik.
ost-

3)

för att öka sina andelar av järnvägens per-

De klassiska exemplen här är kampen mellan

och västkustbanorna mellan London och Skottland.

Externt genererad konkurrens när järnvägen och dess under-

leverantörer inspireras eller tvingas att öka hastigheterna beroende på utvecklingen av alternativa transportmedel. De tyska höghastighetstágen på 1930-talet, de japanska på 1960-talet och de franska på 1980-talet är goda

exempel på tåg, vilka utvecklats som en följd av denna typ
av konkurrens.
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STAFFAN HULTEN,

1989-01-03

.N

HANDELSHÖGSKOLAN, EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET
FÖREDRAG VID VTI:s FORSKARDAGAR 1989

DRIVKRAFTER BAKOM HÖGRE TÅGHASTIGHETER 1880-1980

Denna rapport är baserad på ett forskningsprojekt om det svenska
snabbtåget ur ett historiskt perspektiv som finansierats av Jacob
Wallenbergs Fond
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Några stora hastighetsförbättringar
Jämförande analys
Slutsatser
Använd litteratur
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Exempel på drivkrafter

(g

Inledning

(I)
4.-.,

9-

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

16
17

INLEDNING
I detta föredrag ämnar jag redovisa nägra preliminära resultat från
ett arbete som behandlar det europeiska järnvägsnätets utveckling
mellan 1880 och 1980. Detta projekt har startats med det tudelade
syftet att 1) beskriva och analysera den europeiska järnvägens
utveckling mellan 1880 och 1980 i termer av drivkrafter,
utvecklingsbefrämjande och utvecklingshämmande förhållanden och
handlande aktörer och organisationer 2) ur denna analys utveckla
allmängiltiga faktorer vilka kan förklara dagens förändringar i
riktning mot högre tåghastigheter i Sverige och i Europa i stort.
Fokus i detta föredrag riktas mot frågan: vad driver fram högre
tåghastigheter?
Mitt tillvägagångssätt för att behandla denna frågan är att gå
genom och jämföra några anmärkningsvärda hastighetsförbättringar
i den europeiska järnvägens historia.
Dessa har valts därför att de har varit av avgörande betydelse för
utvecklingen av högre tåghastigheter i stort. Därtill innebär en
undersökning av ett urval exempel att det blir lättare att
överblicka datamaterialet.
De förbättringar som kommer att diskuteras är:
Järnvägskapplöpningarna i Storbritannien på 1880- och 1890-talet
Utvecklingen av Mallard-loket på 1930-talet
Elektrifieringen av det svenska järnvägsnätet från 1905-1940
Konkurrensen mellan det eldrivna APT och det dieseldrivna HST i
Storbritannien på 1970-talet
Det franska TGV på 1970- och 1980-talet
Det svenska snabbtåget X2 vars premiärtur kommer att ske 1990.
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EXEMPEL PÅ DRIVKRAFTER
l föredragets rubrik angavs att drivkrafter bakom högre
tåghastigheter skulle behandlas. Vad menas då med en drivkraft.
Förenklat kan en drivkraft utifrån ett ekonomiskt perspektiv sägas
vara en faktor eller ett förhållande som får aktörer att handla.
Dessa handlingar kan både vara inriktade mot att tillgodose
grundläggande behov som den enskilda individen upplever eller att
organisationsmedlemmar utnyttjar möjligheter för deras företag
att förbättra lönsamheten, öka marknadsandelarna etc.
Det är givetvis den senare kategorin av drivkrafter som är
verksamma och intressanta att diskutera när det gäller
genomförandet av hastighetsökningar i järnvägstrafiken. Det
handlar följaktligen om motiv till att öka tågens hastighet. Exempel
på sådana motiv är;
a konkurrens från andra järnvägsföretag
m konkurrens från andra transportmedel
- nya tekniska lösningar
Drivkrafter är mao de mekanismer som sätter igång
förändringsskapande processer, Resultaten av de förändringar som
aktörerna genomför blir sedan i slutändan inte alltid de som
förväntades. Ett modernt och mycket omtalat exempel när det gäller
moderna höghastighetståg är det brittiska APT, som trots starkt
politiskt och ekonomiskt stöd aldrig kom längre än några
provkörningar.
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NÅGRA STORA HASTlGHETSFÖFlBÄTTRlNGAR
I detta avsnitt redogörs för omständigheterna kring några viktiga
hastighetsförbättringar som skett i Europa under de senaste hundra
åren. Exemplenär valda både med tanke på att de skall vara
representativa och att de tillsammans skall ha ett högt,
förklaringsvärde. Dvs exemplen är inga extrema undantag i
utvecklingen av högre tåghastigheter och tillsammantagna skall de
kunna förklara en stor del av järnvägens hastighetsökning mellan
1880 och 1980.
'
"rnv"k
1895

l"nin

rn

mllnLnn

hkln1

11

1888 och 1895 utkämpade de privatägda ost- och Västkustbanorna i
Storbritannien regelrätta kapplöpningar mellan London och
Skottland. Dessa tävlingar hade sitt ursprung i företagens strävan
att vinna kontroll över så stora delar som möjligt av den brittiska
järnvägstrafiken och i det förhållandet att företagen inte kortat
restiderna trots att järnvägsmaterialet förbättrats.
1888 års tävling utlöstes av ostkustbanans beslut att tillåta 3:e
klass passagerare pá expresstågen till Edinburg. Dessa tåg körde
sträckan London-Edinburg över York och Newcastle på 9 timmar.
Detta uppfattades som ett hot av Västkustbanan, som beslutade att
korta restiden för sitt expresståg från 10 timmar till 9 timmar.
Västkustbanans expresståg tog redan tidigare 3:e klass
passagerare. Detta beslut ledde till motåtgärder, dvs ytterligare
förkortningar av restiden, från ostkustbanans sida och inom 3
"
månader hade restiden till Edinburg kortats till 7 timmaroch 45
minuter. Tävlingen avslutades med att ostkustbanan i en berömd
rekordslagning körde sträckan på 7 timmar och 23 minuter. det .
visade sig emellertid vara svårt för bolagen att hålla dessa tider
och en kort tid därefter träffades en överenskommelse om att
Västkustbanan skulle köra sträckan London-Edinburg på 8 timmar 30
minuter och ostkustbanan skulle köra sträckan på 8 timmar 15
minuter. Dessa restider behölls mer eller mindre oförändrade fram
till 1930-talet då Gresleys berömda Mallardlok kortade restiden
högst avsevärt.
1895 års kapplöpning följde i stort sett samma utvecklingsförlopp
som 1888 års kapplöpning, men vid denna tidpunkt tävlade bolagen
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på sträckan London-Aberdeen.
r

l

Mallardlok

1880-talets hastighetsöverenskommelser ifågasattes först på

1930-talet. Det skedde i samband med att LNER -London North
Eatern Railway- introducerade sin 4 timmars service mellan London
och Newcastle - en sträck på 43 mil., Det var en av dåtidens
snabbaste järnvägslinjer och 'trafiken ombesörjdes av världens
genom tiderna snabbaste ånglok - Gresleys A4 även kallat Mallard.

-Under tidsperioden 1890-1930 hade mycket skett när det gällde

ånglokens design och prestanda utan att det gett några större
hastighetsökningar. 1)1880-talets ånglok hade som regel ett
drivande hjulpar, 1930-talets ånglok hade tre drivande hjulpar. 2)
drivningen på flera axlar medförde inte bara ett minskat rälsslitage
utan också att lokens dragstyrka Ökade - de kunde dra längre och
tyngre persontåg än sina föregångare. 3) de automatiskt verkande
bromsarna som först blev standard på brittiska persontåg 1888 var
. nu välbeprövade., 4) signalanordningarna hade moderniserats och
förbättrats.
Detta lok såg dagens ljus mycket tack vare tyskarnas satsning på
dieseldrivna snabba motorvagnståg.. 1933 introducerades det första
av dessa på linjen Berlin-Hamburg och fick följdriktigt namnet "der
Fliegende Hamburger". Motorvagnstågen hade en
genomsnittshastighet på 124 kilometer i timmen i Tyskland och nu
bad LNER de tyska konstruktörerna beräkna hur lång tid dessa tåg
skulle behöva på sträckan London-Newcastle. Tyskarna angav att
det borde vara möjligt att köra sträckan på 4 timmar och 15
minuter.. Detta uppfattades av det brittiska bolaget som

otillfredställande och man inledde i stället en serie testkörningar

med olika ånglok av den sk Pacific-modellen. LNEst Pacificlok hade

i större eller mindre utsträckning konstruerats av LNEst

chefsingenjör sir Nigel Gresley. Bäst Iämpat för de högre
hastigheterna visade sig modellen A3 vara. Inte mycket mer än ett
år efter tyskarnas framgångsrika introduktion av dieseldrivna
motorvagnståg kunde LNER köra sträckan London-Newcastle med ett
ångloksdrivet tåg på mindre än 4 timmar, dvs avsevärt bättre än
vad de tyska motorvagnstågen utlovades kunna göra.

Nu inriktade LNER arbetet på att snabbt få fram en ångloksmodell
som under normala förhållanden kunde köra sträckan London-

Newcastle på 4 timmar. Gresley fick nu möjlighet att konstruera
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ett nytt ånglok utan depressionstidens hårda ekonomiska
restriktioner. Ett av hans tidigare projekt No 10000 var tex aldrig
officiellt godkänt av LNEst ledning andra "nya" lok var kraftigt
ombyggda äldre lokmodeller. Det tog Gresley och LNER mindre än ett
år att producera den nya lokmodellen - A4. Detta lok blev från
början en oerhörd framgång och genererade stora förändringar i
dåtidens järnvägssystem. Den mest omedelbara effekten var kanske
att restiden London-Newcastle kortades till 4 timmar. Andra
viktiga effekter var 1) att för första gången kördes ett ånglok
snabbare än 200 kilometer i timmen, 2) den brittiska
ångloksindustrin fick nya orders på ånglok för höghastighetsbruk
och 3) strömlinjeformade ånglok blev på modet i Europa. Av alla
dessa förändringar visade sig den sistnämnda vara den minst
betydelsefulla. I de flesta fall var den strömlinjeformade karossen
på ångloken av liten betydelse både ur energibesparande synvinkel

och ur hastighetssynvinkel. Effekten var i båda dessa avseenden

snarast negativ eftersom strömlinjeformningsdetaljerna vägde
åtskilliga ton och i en del fall försämrade kylningen av ångloket.
Det dröjde därför inte länge förrän dessa detaljer monterades bort.
Elektrifieringen av det svenska järnvägsnätet

Redan vid 1900-talets början fanns det avancerade planer på att
elektrifiera delar av det statsägda svenska järnvägsnätet. De
starkaste motiven för införandet av eldrift var:
reducera beroendet av importerat kol
minska importen genom-en minskad kolimport
att få lägre energikostnader för järnvägsdriften
att det fanns ledig utbyggd och outbyggd elkraft i de svenska
vattendragen
- reducera ånglokens stora underhållskostnader
- att uppnå en effektivare användning av tågpersonalen tack vare

ellokens större dragstyrka, högre marschhastighet och behov av
kortare stationsuppehåll.

Utbyggnaden av eldriften gick till att börja med tämligen långsamt
vid flera tillfällen låg utbyggnaden av olika skäl mer eller mindre
nere. Planeringsarbetet genomfördes under 3 generaldirektörer
K.F.T. Nordström (1897-1904, MR. Sahlin 1904-1907 och F.W.H.
Pegelow 1908-1913) och den huvudsakliga utbyggnaden under likaså
tre generaldirektörer (F.W.H. Pegelow, A.M. Granholm 1914-1937
och G. Dahlbeck 1938-1948).
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Efter några förberedande försök 1905-1907* på linjerna Stockholm»
Järva och Tomteboda-Värtan påbörjades den egentliga
.
elektrifieringen med linjen Kiruna-Riksgränsen år 1910. Det tog
sedan 5 år att elektrifiera denna bandel om 129 kilometer. Flera
motiv talade för att välja just denna den mest nordliga sträckan i
det svenska järnvägsnätet för den första mer omfattande
elektrifieringen. Elektricitet fanns tillgängligt från
vattenkraftverket i Porjus, de ensartade transportuppgifterna
gjorde att driften kunde klaras med ett begränsat antal loktyper
och den huvudsakligen tunga trafiken och bistra klimatet skulle

sätta materialet på svåra prov.

-

'

Trots att elektrifieringen av malmbanan fungerade tekniskt bra
dröjde det åtta år innan någon viktigare bandel i södra delen av
landet elektrifierades. Då startade arbetena med att elektrifiera'
banan Stockholm-Göteborg. Denna bandel var elektrifierad 1926
varpå effekterna av elektrifieringen utreddes av statens järnvägars
överrevisorer. De avlämnade en mycket positiv rapport är 1928
varefter elektrifieringsarbetet genomfördes
energiskt.
Revisorerna fastslog att elektrifieringen av västra stambanan
medförde sådan vinst och andra fördelar att den både ur SJ:s och
landets synpunkt var en ekonomiskt väl motiverad åtgärd.
Effekterna av det svenska järnvägsnätets elektrifiering var
omfattande. Elektrifieringen påVerkade restiderna,
underhållskostnaderna, insatsvaruindustrierna och importen av
varor. Trots att Iokens topphastighet initialt endast höjdes med 10
kilometer i timmen kunde restiden Stockholm-Göteborg kortas från
9 timmar till 6 timmar. Detta berodde på att elloken hade en
betydligt högre marschhastighet än de tidigare använda ångloken«
och att elloken kunde köra sträckan Stockholm-Göteborg med färre
och kortare stopp. Ytterligare tidsvinster gavs senare med starkare
lok under 1930-talet och introduktionen av motorvagnståg år 1948.
Det senare året tog det 4 timmar och 45 minuter att åka sträckan
Stockholm-Göteborg. Sveriges import av kol hade 1942 minskat med
1.3 millioner ton som en följd av elektrifieringen.
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Figur 1: Utbyggnaden av elektrifierade bandelar 1915-1942
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Utvecklingen av höghastighetståg i Euroga under 1970-talet

Efter andra världskriget låg stora delar av Europas järnvägsnät i
spillror. Därför kom det att dröja relativt många år innan intresset
på nytt fokuserades på hastighet och restid. Först vid slutet av
1950-talet hade förkrigstidens restidsstandard återupprättats på
de flesta expresstågen runtom i Europa. Därutöver hade snabba
transnationella expresslinjer öppnatsmellan. flera av storstäderna
på kontinenten.
1960-talet innebar små men betydelsefulla steg i riktning mot
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högre tåghastigheter och en ökad konkurrensstyrka mot bilism och

flyg. Det egentliga genombrottet för höghastighetståg kom i början
av 1970-talet i Europa. Beslut hade då fattats om att bygga
höghastighetståg i länder som' Frankrike, Storbritannien och

Västtyskland. Även i Sverige hade projekteringsarbetet med det
svenska höghastighetståget X2 startat.
Utvecklingsarbetet gick snabbast i Frankrike och Storbritannien.,
Fransmännen hade beslutat sig för att satsa på en helt nybyggd bana
mellan Paris och Lyon, medan britterna valde att konstruera ett

höghastighetståg som skulle kunna köra upp till 250 kilometer i

timmen på existerande rälâdragningar.
Den gemensamma nämnaren för satsningen på höghastighetståg i
Europa var flygets allt starkare dominans även på kortare
destinationer och flygets och bilismens stora miljöeffekter.
Det brittiska APT-projektet syftade till att köra höghastighetståg
på existerande rälsdragningar. Det sågs länge som det brittiska
svaret på de japanska höghastighetstågen, som gjort stor succé
ända sedan introduktionen på 1960-talet. Från början drevs APT
(Advanced Passenger Train)_ med gasturbiner, men snart fannBritish Rail att de Leyland konstruerade turbinerna konsumerade
för mycket bränsle. Därför beslöt British Rail att satsa på eldrivna
motorer i stället. Den brittiska regeringen som 1968 beslutat dela
utvecklingskostnaderna med British Rail förnyade sitt stöd 1974 då
regeringen godkände satsningen på en elektrisk version av APT.
1979 var det dags för de första mera omfattande testen och en
planerad trafikstart i maj 1980 avbröts när provtåget APT-P
spårade ur i 200 kilometer i timmen, utan att orsaka några

allvarliga skador varken på tåget eller personalen. Nästa

introduktionsdatum sattes till den måndagen den 7:e november
1981. Resan London-Glasgow gick allting bra,men på vägen tillbaka
från Glasgow råkade motorvagnståget ut för ett svårt missöde med
Iutningsmekanismen. Tåget ställde sig rakt upp i en kurva med
förödande effekter för tågets rykte. Snöfall och kallt väder senare i
veckan gjorde att flera tågsätt antingen inte ens gick att köra eller
i ett annat fall endast kom knappt halvvägs till Glasgow. Efter
dessa misslyckanden övergav British Rail definitivt projektet och i
stor utsträckning berodde nog detta beslut på att företaget lyckats
så pass bra med sin andra höghastighetssatsning.
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Redan 1970 något år efter det att projekteringen av APT startat
beslöt sig British Rail_ för att satsa på ett dieseltäg som skulle
kunna köra dryga 200 kilometer i timmen. Detta tåg gavs

beteckningen High Speed Train och redan 1976 sattes de första HST

in på linjen London-Bristol. För att kunna utnyttja tägens
hastighetspotential bättre byggde British Rail om delar av de linjer
där företaget satte in HST. På sträckan London-York rätades tex
delar av linjen ut, utplacerades nya signaler och byggdes några
stationer om för att kunna öka genomsnittshastigheten och korta
den totala restiden.

HST var från en början en stor succé. Britterna var nu tillsammans
med fransmännen de enda som hade tåg som körde snabbare än 200
kilometer i timmen i Europa. Efter en lyckosam introduktion byggde
British Rail snabbt ut antalet förbindelser med HST. Några
jämförelsetal visar på dessa tågs stora framgångÅ-Utmed

Tiostkustbanan har nu British Rail mer eller mindre all

kollektivtrafik, om busstrafiken undantas, så långt norrut som York dvs ungefär 300 kilometer norr om London. På sträckan LondonNewcastle, .vilken tar ungefär tre timmar med HST, har British Rail
ungefär lika stor marknadsandel som flyget. Detta kan jämföras
med järnvägens försvinnande små andelar av trafiken till Glasgow
efter misslyckandet med APT.
Fransmännen valde tidigt en annan inriktning än britterna när det
gällde principerna för det nya höghastighetstäget. Redan i slutet av
1960-talet hade planer tagits fram för en helt ny järnvägslinje
mellan Paris och Lyon. Ambitionen inom SNCF var att tågen på denna
linjen skulle köra snabbare än några vid den tidpunkten existerande
tåg. Den 'stora stötestenen var kostnaderna för att genomföra
projektet. Genom omfattande politiska påtryckningar lyckades
SNCF:s ledning få både presidenten Pompidou och ledningen för den
franska planmyndigheten att förorda den nya höghastighetslinjen.
1971 fattades ett principbeslut om att bygga den nya linjen, men
byggstarten sattes till datumet för när den gamla linjen skulle nätt
sitt kapacitetstak, vilket förväntades ske 1978. SNCF använde
dessa är till att ytterligare marknadsföra projektet och till att
utveckla den nya linjens tekniska komponenter.
1976 lades beställningarna ut för de första 85 tågsätten på de två
franska tillverkarna Alsthom och Francorail. 1981 öppnade den
första delen av den nybyggda linjen och två år senare var hela linjen
färdig att ta i bruk. Bestiden kortades på detta sätt med nära 50 %
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och de snabbaste tågen kör idag sträckan Paris-Lyon - 42.6 mil - på
mindre än 2 timmar, med en snitthastighet på dryga 215 kilometer i
timmen. Redan från början blev TGV en stor kommersiell succé.
Trots en omedelbar kraftig Ökning av antalet passagerare har linjen
fortsatt att dra till sig nya grupper resenärer., Från 1982 till 1985
ökade tex antalet med 50 °/o mellan Paris och Lyonområdet. Totalt
ökade antalet TGV-passagerare från 6.3 millioner 1982 till 15.8
millioner år 1985. Nya TGV-linjer planeras nu i Frankrike och
Spanien kommer snart (1992) att ha en ny höghastighetslinje av
TGV-typ.
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JÄMFÖRAN DE ANALYS
I det föregående avsnittet diskuterades några väsentliga
hastighetsförbättringar i den europeiska järnvägens
utvecklingshistoria. Den fråga som kommer att behandlas i detta
avsnitt är om det fanns några likheter i de 6 exemplen som
redovisades. I samband med att denna fråga behandlas återknyts till V
diskussionen i avsnittet "Exempel på drivkrafter", vilken särskilde
kategorierna drivkrafter, aktörer och effekter.
Drivkrafter

bakom

hastig hetsfö rbättringar

I tre av de redovisade exemplen följde hastighetsförbättringen på
omfattande planeringsarbeten och en stor förändring av det
tekniska systemet. I de två fallen elektrifieringen av det svenska
järnvägsnätet och det franska TGV gav det upphov till stora
positiva effekter och i ett fall - det brittiska APT - ledde det till
ett stort misslyckande.
Elektrifieringen av det svenska järnvägsnätet tog nära 50 år att
genomföra och inbegrep mer än 20 års utredande och
provverksamhet. Praktiskt taget hela järnvägsdriftens organisation
förändrades - nya lok köptes in, underhållstjänsten förändrades,
tidtabeller justerades osv. Samma effekter uppstod på linjen ParisLyon efter att TGV-trafiken påbörjades. Planeringsarbetet tog
omkring 10 år och omfattande politiska och ekonomiska hinder

behövde övervinnas. Trots att många hävdar att TGV i stor

utsträckning bygger på känd teknik så innebar sammanfogandet av
denna teknik en stor teknisk förändring och en del av TGV:s koncept
bröt mot etablerad praxis, som tex att enbart köra persontåg på den
nykonstruerade linjen.
Den engelska satsningen på APT utgick också i flera avseenden från
en omfattande förändring av etablerade tekniska lösningar.
Tågsätten var fullpackade med avancerad och ofta oprövad ny
teknik.
'
I ett fall nåddes hastighetsförbättringen utan varken omfattande

planering eller ett införande av ny teknik. Det Var när

hastighetsförbättringen vanns i samband med
järnvägskapplöpningarna i Storbritannien på 1880- och 1890-talet.
De tekniska möjligheterna hade i och för sig tillkommit tidigare
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men de gav inte automatiskt några restidsförkortningar., Det visade
sig inte minst under den efterföljande 50-årsperioden då minst lika
stora förbättringar av ånglokstekniken inte gav några omfattande
hastighetsförbättringar.
De tre exemplen Mallard, HST och X2 baserades på - i X2:s fall är
det korrektare att säga kommer att baseras på - mindre

teknikförändringar. Planeringsarbetet för X2 har förvisso pågått
under 20 år men det har helt nyligen givits en hög proritet.

Mallardloket Utvecklades som ett svar på tyskarnas framgångar med
dieseldrift och andra länders satsningar på eldrift. Loket innebar i
Figur 2: Drivkrafter bakom hastighetsförbättringar på järnväg
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sig en liten förändring av den existerande ånglokstekniken men
medgav detta till trots stora hastighetsvinster. Redan tidigare hade
andra järnvägsbolag i England eller på kontinenten startat
hörhastighetslinjer med ånglok, men dessa linjer var antingen
speciella avgångar på i övrigt långsamma linjer eller kortare linjer
utan några stopp.
HST togs också fram under en kort tidsperiod efter det att APTprojektet börjat stöta på problem. Det tog sedan mindre än 6 år för
British Rail att gå från ett principbeslut att bygga tågen till att ha
dem i drift.
Ak"rr

h

h

ih

f"r"

rin

r

De redovisade hastighetsförbättringarna genomfördes med olika
grad av aktiviteter och engagemang från personer verksamma
utanför och i järnvägsföretagen. Mallardloken och HST var i stor
utsträckning produkten av ett ingenjörskunnande som utvecklats i
järnvägsföretagen. Detsamma gällde elektrifieringen av det svenska
järnvägsnätet, APT och TGV men i dessa fall var det nödvändigt att
frigöra de resurser som satsningarna krävde. De var mao i första
hand frukten av ett entreprenörskap i de berörda företagen.
Hastighetsförändringarnas

effekter

Nästa punkt att behandla är frågan om hastighetsförändringarnas
påverkan på restiden, transportmarknaden och
insatsvaruindustrierna. Av flera exempel framgick att de
hastighetsförbättringar som genomfördes antingen förstärktes
eller reducerades en kort tid efter förbättringens genomförande.
Järnvägskapplöpningarnas tidsvinster gick i stor utsträckning
förlorade när företagen ingick avtal för att reglera restiden i
stället för att konkurrera med restiden som vapen. Mallardloken
uppnådde mer eller mindre omedelbart sitt maximum, men fick en
mer långsiktig effekt genom att de introducerades på flera linjer.
Den svenska elektrifieringen, de brittiska HST och de franska TGV
gav alla successivt ökade hastigheter och kortade restider.
Effekterna på insatsvaruindustrierna varierar också starkt mellan
exemplen. Järnvägskapplöpningarna gav inte några effekter på
insatsvaruindustrierna. Mallardloken etablerade förvisso
strömlinjeformen på ånglok, men det visade sig längre fram vara en
mindre lyckad utvecklingsväg. Elektrifieringen av det svenska
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järnvägsnätet bidrog starkt till att ASEA Övertog Nydquist & Holms
ställning som dominernade Iokleverantör till SJ. HST är i och för
sig en Kommersiell framgång för British Rail men diesellokens
stora underhållskostnader har bidragit till att 'endast ett land Australien = har byggt tågsätten på licens. TGV slutligen har på ett
påtagligt sätt visat vad modern järnvägsteknik kan uppnå i

konkurrens mot privatbilism och flyg. TGV har varken mer 'eller

mindre satt igång dagens utveckling av höghastighetståg i länder
som Spanien och Italien.
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Figur 3: Effekter av genomförda hastighetsförbättringar
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SLUTSATSER
Låt mig först av allt konstatera att järnvägen och dess

insatsvarulndustrier inte utvecklats på ett sätt som låter sig
enkelt tolkas med hjälp av ekonomisk teori. Orsakerna till detta
stär troligen att finna i ett antal förhållanden. De viktigaste synes
enligt mtt förmenande vara:
- att järnvägen har bytt dominerande kraftkälla vid åtminstone två
tillfällen
- att järnvägen inte utvecklats i samma hastighet som
konkurrerande transportmedel. Fram till 1900 ökade järnvägen sitt
försprång till konkurrerande transport-medel därefter 'har järnvägen
med varierande hastighet förlorat sitt utvecklingsförsprång.
Jag skulle nu vilja sammanfattadetta föredrag med att peka på

några av de utvecklingsdrag som järnvägens
hastighetsförbättringar

uppvisar.,

1) Järnvägen och dess insatsvaruindustrier går inte från
entreprenörskap till ingenjörsvetenskap. Dvs det är idag lika viktigt
som i järnvägens barndom att aktörer tar på sig rollen som
förkämpar för en modernisering och utveckling av järnvägen.
2) Järnvägen går från en situation där järnvägen var satt under
press från konkurrerande transportmedel till en situation där
järnvägen kan sätta press på samma konkurrenter.
3) Den genomsnittliga restiden har förkortats med hjälp av
inkrementala (små) tekniska förändringar vilka periodvis har
sammanfogats till större revolutionerande tekniska förändringar.
De senare har då oftast gällt på en systemnivä.
4) Aktörerna inom järnvägsindustrin har över tiden riktat sitt
intresse mot olika frågor, problemställningar. Därför har från tid
till annan hastigheten som konkurrensmedel gentemot andra
transportmedel inte givits en hög prioritet.
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