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1 BAKGRUND, SYFTE OCH UTGÅNGSPUNKT

Under 1980-talet har vägverket nyttjat tre olika trafikprognoser

som planeringsunderlag:

(l) Personbilstrafiken i Sverige 1980-2000. Statens vägverk,

Planeringsavdelningen, 1980-12-29 (P 012 Huvudrapport).

(2) Personbilsprognos år 2000. Vägverket. Planering och projek-

tering, sektionen för planeringsunderlag 1986-03.

Publikation (1) är baserad på en prognosmodell utarbetad av Ilja

Kordi, Prognoskonsult AB och publikation (2) är baserad på fram-

för allt VTI-rapport 301 "Personbilsinnehavet i Sverige 1950-

2010".

Under 1989 har Transportrådet presenterat:

(3) "Trafikutveckling och trafikprognoser - underlag för samord-

nad investeringsplanering", TPR Rapport 1989:5.

I den senaste Beräkningshandledningen för objektanalys (Vägver-

ket 1989-02) hänvisas till publikation (3) när det gäller att

prognosticera trafikutvecklingen.

Erfarenheterna från 1960- och 1970-talen var desamma: Långtids-

prognoser har kort livslängd i vägplaneringen. Nu liksom tidi-

gare ger man sig sällan tid att blicka tillbaka och analysera

prognosmodellerna i ljuset av den faktiska utvecklingen. Det

borde vara ett viktigt moment i det kontinuerliga arbetet med

att utveckla modellerna.

Föreliggande studie, vars främsta syfte är att revidera den per-

sonbilstrafikprognos som gjordes i samband med utvecklingen av

bilinnehavsmodellen i VTI-rapport 301, försöker leva upp till



den föresatsen. Efter en kort presentation av den faktiska tra-

fikutvecklingen i nästa avsnitt, följer en diskussion av de mo-

deller som legat till grund för de senaste trafikprognoserna. I

det avslutande kapitlet blickar vi in i framtiden, och försöker

resonera oss fram till den mest troliga utvecklingen av person-

bilstrafiken till sekelskiftet, vilket är en revidering av

VV/VTI-prognosen från 1986.

1.1 Trafikutvecklingen under de senaste decennierna

Det totala trafikarbetet ett visst år kan uttryckas som en pro-

dukt av trefaktorer - befolkning, bilinnehav (bilar per invåna-

re) och årlig körsträcka° Mellan 1975 och 1989 ökade personbi-

larnas trafikarbete med 44 %. Som synes i tabell 1, var det öka-

de bilinnehavet den dominerande faktorn bakom ökningen av tra-

fikarbetet, Går man 25 år tillbaka i tiden och tar 1963 som ut»

gångspunkt blir mönstret ännu tydligare: Det totala trafikarbe-

tet har ökat med 142 % och bilinnehavet med 133 %,

Tabell 1 Utvecklingen av det totala trafikarbetet för person-

  

bilar

Index
Befolkning Bilinnehav Körsträcka Totalt

År (Bilar/inv) per bil trafikarbete

1975 100 100 100 100

1980 101 110 98 109
1981 101 110 97 108
1982 101 112 98 111
1983 101 114 97 112
1984 102 117 99 118
1985 102 119 97 118
1986 102 122 100 124
1987 103 126 : 101 131
1988 103 129 103 137
1989 103 133 105 144

   

 

  

 



2 DE SENASTE TRAFIKPROGNOSERNA

I Vägverkets trafikprognos från 1986, som bygger på VTIs modell

för personbilsinnehavet (VTI Rapport 301), och som kunde utgå

från den faktiska utvecklingen till och med år 1984, förutspåd-

des att trafiken skall öka med 16 % fram till sekelskiftet. Den

trafikökningen inträffade redan vid utgången av år 1988 eftersom

den årliga trafiktillväxten har varit 4 % i genomsnitt snarare

än 1 %, som prognosen hade som genomsnittlig årlig tillväxttakt

fram till år 2000.

Bör man i en reviderad prognos extrapolera de fyra senaste årens

utveckling? Det skulle innebära att trafiken antas växa med 63 %

från 1989 fram till år 2000. Eller skall man tro på en återgång

till den ursprungliga prognosens årliga 1 %-tillväxt, eller

finns det ett tredje, troligare alternativ? Transportrådets tra-

fikprognos som publicerats år 1989 förutsätter i det s k bas- '

alternativet, att den senaste iakttagna utvecklingen 1985-88

varit exceptionell, betingad av vissa faktorer, som troligen

inte kommer att verka på samma sätt under 1990-talet. Basprogno-

sen är att trafiken under de återstående åren av detta sekel

kommer att växa med 1 % per år. (Trafikutveckling och trafik-

prognoser - Underlag för samordnad investeringsplanering. TPR

Rapport 1989:5).

Redan samma år, under hösten 1989, presenterade dock TPR på upp-

drag av miljöavgiftsutredningen några scenarier som starkt skil-

jer sig från basprognosen. ("Effekter av miljöavgifter på trans-

portsektorn" Transportrådet PM 1989-10-03). Nya förutsättningar

gällde efter framläggandet av skatteutredningarna (KIS och RINK)

och miljöavgiftsutredningen (MIA). Prognosen år 2000 var då, att

en svag minskning av personbilstrafiken kommer att inträffa på

grund av den från och med år 1992 tillkommande (i förhållande

till basprognosen) effekten av främst:



- moms på resor och drivmedel
- (delvis) slopade reseavdrag
- minskad ersättning för att använda egen bil i

arbetet (från 20 kr till 10 kr per mil)'
- koldioxidavgift på 25 öre/kg
- biltullar i storstäderna

På hösten 1989 hade riksdagen ännu inte tagit ställning till

vare sig skatteutredningens eller miljöavgiftsutredningens för-

slag, så den antagna kostnadsutvecklingen för bilresor var be-

tingad av att utredningsförslagen skulle tas ad notam.

Nu (vintern 1990) vet vi att alla antaganden i TPR/MIAs scenario

inte kommer att falla in. Å ena sidan tidigarelades den stora

skatteomläggningen genom regeringens snabba agerande, och å and-

ra sidan, och delvis som en nödvändig eftergift för att kunna

tidigarelägga marginalskattesänkningen, består reseavdragen, och

den skattefria milersättningen kom inte ända ner till marginal-

kostnaden utan stannade på nivån 12 kr/millo

Detta visar med all önskvärd tydlighet att förutsättningarna för

en prognos kan ändras radikalt även på kort sikt. Vad kan inte

inträffa under hela 1990-talet, när så mycket har hänt bara på

ett halvår (andra hälften av år 1989)!

 

loDetta har ändå föranlett mycket gny, eftersom man inte varit
förutseende och på annat sätt kompenserat inkomstbortfallet för
försäljare, distriktssköterskor m fl som reser mycket i tjänsten
i egen bil. Flera (kommunala och privata) arbetsgivare har sett
sig tvungna att temporärt(?) höja milersättningen utöver den
ursprungliga nivån 20 kr (över 12 kr är ersättningenskatteplik-
tig) för att bilberoende anställda skall hållas skadeslösa.



3 EN GOD PROGNOSMODELL KAN GE EN DÅLIG PROGNOS ocn VICE

VERSA

En aldrig så god prognosmodell, dvs samband mellan relevanta

bestämningsfaktorer och själva prognosvariabeln, står sig slätt

om bestämningsfaktorernas utveckling är överraskande under prog-

nosperioden. Följande kategorier av storheter är involverade i

prognosverksamhet:

X = f(Y,Z)

X = prognosvariabel (i detta fall trafikarbete)
Y = vektor för exogena bestämningsfaktorer (t ex råoljepriset)
Z = vektor för "policyvariabler" eller handlingsparametrar för

stat, landsting och kommuner (t ex bensinskatt, kollektiv-
trafikutbud, parkeringsavgifter)

För att konstruera en bra prognosmodell, gäller det, dels att

välja rätta bestämningsfaktorer (Y och Z), dels att uppskatta

sambandet mellan Y, Z och X. För att göra en bra prognos av X

krävs dessutom, som sagt, att man träffsäkert prognosticerar Y

och Z. I praktiken utnyttjar man (dvs transportplaneraren/fors-

karen) andra fackmäns prognoser av viktiga bestämningsfaktorer

(t ex befolkningsprognoser, finansdepartementets långtidsutred-

ningar).

Kriteriet för en prognosmodells värde bör inte endast, eller ens

i första rummet, vara hur nära det faktiska utfallet den på

prognosmodellen baserade prognosen visar sig hamna, utan snarare

om det estimerade sambandet mellan den beroende prognosvariabeln

och dess bestämningsfaktorer bekräftas av utvecklingen. En dålig

prognosmodell kan visa sig ge en riktig prognos; i så fall har

två fel råkat ta ut varandra - ett falskt samband mellan X och Y

och/eller Z samt en felaktig prognos av Y och/eller Z.



4 VTI-PROGNOSLDDELLEN VERSION 85/90

För att ta ställning till om VTI-prognosmodellen från 1985 duger

eller inte, är det alltså inte en jämförelse mellan proqnos och

utfall som bör göras i första hand, utan man bör sätta in de

faktiska värdena för Y och Z från och med 1985 och framåt så

långt data föreligger, och se om modellen då kan reproducera den

faktiska utvecklingen av X.

Innan vi undersöker detta, görs enkortfattad presentation av

VTI-prognosmodellen. På traditionellt sätt är den tudelad i två

moduler - en bilinnehavsmodell och en modell för den genomsnitt-

liga körsträckan. I 1985 års version utgjordes den senare modu-

len av enkonstant. På, som vi dåansåg, goda grunder gjorde vi

i den versionen bedömningen, att någon bättre prognos av den

genomsnittliga körsträckan kunde inte göras, än att den i stort

sett konstanta trenden från 1970-talets början skulle hålla i

sig. Därefter har vi tittat närmare på körsträckan och dess be-

stämningsfaktorer, och har utvecklat en modell som i skrivande

stund (i början av år 1990) är i det närmaste färdig. I avsnitt

3.2.3 presenteras resultaten av modellutvecklingen. I de omedel-

bart följande avsnitten diskuteras först bilinnehavets bestäm-

ningsfaktorer.

4.1 Bilinnehavets beståmmingsfaktorer

VTI-modellen för personbilsinnehavet i Sverige 1950-2010 (VTI-

rapport 301) fokuserar på hurmånga nya bilägare som år för år

tillkommer respektive avslutar sitt bilägande. Med modellen går

det att identifiera befolkningsomsättningen" som den viktigaste

bestämningsfaktorn för bilinnehavet - åtminstone den hittillsva-

rande utvecklingen.



Genom. en återblick på perioden 1975-84 ges här en kortfattad

beskrivning av befolkningsomsättningseffekten på bilinnehavetz.

När vi skulle estimera prognosmodellens parametrar, kunde vi

konstatera att, uppdelat på nedanstående fyra kategorier, ök-

ningen 1975 till 1984 av bilägande fysiska personer varit

följande:

Tabell 2 Ökning av bilägare 1975-84, tusental personer (%)

 

Mån Krinnor

 

icke icke
pensionärer pensionärer pensionärer pensionärer

 

7 117 212 28
(0,4%) (65%) (52%) (154%)

  

 

 

 

 

Att 145 tusen fler pensionärer hade bil 1984 jämfört med 1975 är

inte resultatet av att åldringar gett sig ut på bilmarknaden och

blivit förstagångsägare av personbilar, utan nästan uteslutande

resultatet av att successivt fler personer är bilägare när de

pensioneras, och att de behåller sina bilar så länge de är ka-

pabla att köra dem. Det är alltså befolkningsomsättningseffekten

som förklarar Ökningen av bilinnehavare såväl bland manliga pen-

sionärer (117 tusen) som kvinnliga pensionärer (28 tusen). Frå-

gan är hur stor del av ökningen av bilinnehavet bland kvinnliga

icke-pensionärer likaledes förklaras av den rena befolkningsom-

sättningen? Sannolikt en ganska stor del, eftersom under perio-

den kvinnornas totala realinkomst steg endast ca 20 % på de nio

2.En utförlig diskussion om denna effekt finns dels i VTI-rapport
301, dels i en engelsk version av modellansatsen: J 0 Jansson
"Car demand modelling and forecasting. A new approach", Journal
of Transport Economics and Policy, May 1989. Befolkningsomsätt-
ningseffekten har översatts till "population turnover effect".



åren ochbåde bensinpriset och fordonsskatten hade realt sett

gått upp ganska avsevärt. Realinkomstökningen för kvinnorna för-

klaras helt av ökad förvärvsfrekvens; realinkomsten per capita

hade stått stilla för såväl heltids- som.deltidsarbetande kvin-

nor. Som synes i tabell 3 hade männens totala realinkomster gått

ner under perioden 1975=84; både sysselsättningen och reallönen

per capita hade minskat med knappt 1 % per år. Att bilinnehavet

bland manliga icke-pensionärer trots detta hållits uppe, må

tillskrivas befolkningsomsättningseffekten.

Tabell 3 Sysselsättningsm och reala arbetsinkomstförändringar

  

  

 

1975-84 (%)
FÖRÃNDRING 1975-84

Sysselsättning Realinkomst
per capita

1000-tal % %

Heltid m 218 m 13,5 - 7
M 50m100% 47 27 - 4
.Å 0-50% 12 11 - 29
.M

Alla - 159 m 8,5 - 10

K

V Heltid 88 13 - 4
I 50=100% 257 51 1
N 0=50% a 33 - 13 0
N

0 Alla 312 22 - 2
R

Samtliga
anställda 153 5 - 10

   

 

Källa: Inkomstfördelningsundersökningen 1985 SCB, Be 21, SM 8701

Slutsatsen är alltså att den totala befolkningsomsättningseffek-

ten 1975-84 varit av enstorleksordning som motsvarar hela ök-

ningen av antalet bilinnehavare under den perioden (364 tusen).

Annorlunda uttryckt har befolkningsomsâttningseffekten svarat

för en ökning på i genomsnitt 1,5 % per år av bilinnehavet.



Man bör genast påpeka att det ligger i effektens natur, att den

inte är konstant under särskilt lång tid. Befolkningsomsätt-

ningseffekten är för närvarande starkt avtagande. I VTI-rapport

301 beräknades effekten på bilinnehavet av befolkningsomsätt-

ningen för män respektive kvinnor till och med år 2010. Samman-

vägt kan beräkningsresultaten presenteras på följande sätt:

Tabell 4 Befolkningsomsättningens effekt på bilinnehavet under
prognosperioden 1985-2010 enligt VTI-Rapport 301

 

Period Årlig procentuell ökning av bilinne-
havet pga befolkningsomsättningen

 

1984-89 0,66
1989-95 0,46
1995-00 0,32
2000-10 0,13

    

Det är nu möjligt att se om denna förutsägelse har stämt in vad

gäller utvecklingen till och med år 1989.

Motsvarigheten till tabell 2 ovan, när det gäller ökningen av

bilinnehavare från 1984 till 1989, ser ut på följande sätt.

Tabell 5 Ökning av bilägare 1984-1989, tusental personer (%).

 

Män Kvinnor

 

icke icke
pensionärer pensionärer pensionärer pensionärer

 

136 52 187 25

(8%) (18%) (31%) (57%)

    

 

 

Hela ökningen av bilinnehavet bland pensionärsgrupperna kan

också i detta fall tillskrivas befolkningsomsättningseffekten,

liksom en mindre del av ökningen av bilägare bland kvinnliga
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icke-pensionärer. I runda tal torde ungefär en fjärdedel av den

totala ökningen av antalet bilägare på 400 tusen ha skapats av

befolkningsomsättningseffekten. Det stämmer väl med delprognosen

i tabell 4 för den första perioden (5 år x 0,66% x 3,3 milj s

100 tusen). '

I slående kontrast till vad som gällde under stagnationsperioden

1975-84, är alltså merparten (tre fjärdedelar) av Ökningen i

bilinnehavet 1985-89 att tillskriva andra faktorer än den rena

befolkningsomsättningen. De närmast till hands liggande förklau

ringsfaktorerna är inkomstuppgången och bensinprisfallet.

Inkomst- och priselasticiteten för bilinnehav är, trots dess

uppenbarligen fundamentala betydelse för trafikprognosticering,

ett mycket snårigt, outforskat problemkomplex. Det kunde vi kon-

statera vid utvecklingen av prognosmodellen i början av 1980-ta-

let, och det gäller dessvärre än idag. Det fortsatta utveck-

lingsarbetet (under 1980-talets andra hälft) har till betydande

del varit inriktat mot att lösa vissa svåra knäckfrâgor på detta

område. Vissa nya rön harerhållits3, men betydande osäkerhet

om elasticiteterna och deras (eventuella) utveckling över tiden

består.

På den kunskapsnivå vi befann oss år 1985, när prognosmodellen

presenterades, kunde man sammanfatta effekten på bilinnehavet av

inkomst och pris på följande sätt4:

 

3.Se J 0 Jansson: "Car ownership entry and exit propensities of
different generations - A key factor for the development of the
total car fleet", som är kapitel 20 i "New developments in
dynamic and activity-based approaches to travel analysis",
ed. P Jones, Gower 1990.

4.0m både inkomst och pris förblir oförändrade, kommer som framg
av tabell 4 ovan, bilinnehavet ändå att öka med i storleksord-
ningen 0,4 % per år fram till sekelskiftet, då mindre "bilvana"
generationer successivt ersätts av mer "bilvana" generationer, i
framför allt de högre åldersklasserna.
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- när hushållens disponibla inkomster ökar med 1 %, ökar bil-
innehavet med 0,3 %

- när bensinpriset ökar med 1 % minskar bilinnehavet med 0,1 %

Senare rön har inte givit tillräckligt starka skäl att ändra

någon av dessa slutsatser, så låt oss nu jämföra prognosmodel-

lens utsaga med den faktiska utvecklingen 1985-89, och diskutera

modellens värde i det ljuset.

4.1.1 Prognos och utfall 1985-89

Biltrafikprognosen med startåret 1985 har, som sagt, grovt un-

derskattat den faktiska trafikutvecklingen under de fyra åren

1986, 1987, 1988 och 1989. Beror det på att prognosmodellen är

felaktig, eller på att bestämningsfaktorernas värden felbedömts,

eller bådadera? Svaret är förmodligen: Bådadera. Att körsträc-

kan per bil skulle vara till naturen konstant, kan nu med ännu

större fog ifrågasättas. Bilinnehavsmodellen har däremot

knappast falsifierats av utvecklingen. Vi hade dock inte räknat

med det kraftiga bensinprisfallet, och den gynnsamma konsum-

tionsutvecklingen. Den faktiska utvecklingen 1984-88 av rele-

vanta faktorer återges i tabell 6.

Tabell 6 Faktisk utveckling 1984-85

 

 

INDEX

Privat

År konsumtion Bensin- Bilinnehav Körsträcka Trafik-
per capita pris (Bilar/inv) per bil arbete

1984 100 100 100 100 100

1985 102 107 102 98 100

1986 107 92 105_ 101 106
1987 111 87 108 102 111

1988 114 87 110 104 116

1989 114 88 113 106 122
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Enligt VTI-prognosen skulle bilinnehavet ha ökat med knappt 4 %

till och med år 1989 jämfört med basåret 1984, att jämföra med

den faktiska ökningen på 13 %.

Om de faktiska värdena på bensinpriset och den privata konsum-

tionen per capita sätts in i VTI-modellen för bilinnehav skulle

resultatet bli 9 % ökning. Underskattningen av bilinnehavsök-

ningen (9 % i stället för 13 %) kan kanske förklaras av kataly-

satorrabatten, som upphört från och med år 1989; när ytterligare

några år har gått framstår kanske modellen som mer träffsäker.

4.2 Utveckling av körsträckemodnlen i prognosmodellen

Som framgår av tabell 1 på sid 2, har den genomsnittliga kör-

sträckan (GKS) varierat förhållandevis lite sedan 1975, trots

att bensinpriset fluktuerat kraftigt. Går man längre tillbaka i

tiden blir statistiken osäkrare, men intrycket består: körsträc-

kan per bil tycks vara en av de få relativt konstanta storhe-

terna i vår föränderliga värld. Det är förstås skälet till att

trafikprognosmakare under bilåldern koncentrerat sina spekula-

tioner till bilinnehavets utveckling.

Vi kan dock nu slå fast, att konstansen inte är en inneboende

egenskap hos GKS, utan resultatet av två varandra balanserande

krafter: Å ena sidan pressar inkomsttillväxten på uppåt, och å

andra sidan verkar breddningen av bilinnehavet nerpressande.

Bilinnehavets "breddning" innebär att kvinnor och pensionärer

ökar sitt bilinnehav i proportionsvis snabbare takt än unga och

medelålders män, och/eller - om man ser bilinnehavet på hus-

hållsnivå - att flerbilshushållen ökar snabbare än enbilshus-

hållen. Pensionärernas bilar och "andrabilarna" har en klart

_ kortare genomsnittlig körsträcka än övriga bilar.
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Bensinprisets fluktuationer under de femton senaste åren har

skapat vissa "krusningar på ytan", men tack vare att, summa sum-

marum, prisökningarna och prisminskningarna i stort sett har

balanserat varandra, har trenden i utvecklingen av GKS inte nå-

got enskilt år över- eller underskridits med mer än 5 %.

Preliminärt och kortfattat (se vidare Richard Wall "Bilanvänd-

ningens bestämningsfaktorer", kommande VTI-meddelande) har vi

funnit att:

- när hushållens disponibla inkomster ökar med 1 %, Ökar medel-
körsträckan långsiktigt med 0,35 %

- när bensinpriset ökar med 1 % minskar medelkörsträckan med
0,15 %

- när bilparken ökar med 1 % kommer medelkörsträckan att minska
med 0,16 % genom bilinnehavets "breddning"

Bilanvändningen tycks alltså vara aningen inkomstkänsligare och

priskänsligare än bilinnehavet.

I den mån man kan tala om en "utveckling" av en i det närmaste

konstant storhet, är en uppdelning av GKS-utvecklingen i tre

relativt distinkta skeden klargörande.

Av de tre utpekade bestämningsfaktorerna är breddningen av bil-

innehavet en negativ, och inkomsttillväxten en positiv kraft på

GKS. Bensinpriset har förstås haft både en negativ och en posi-

tiv effekt på GKS, beroende på om en prisuppgång eller prisned-

gång varit för handen. Som synes i tabell 7, har inte i något

skede alla krafter verkat i samma riktning. I det första skedet

balanserade bilinnehavsbreddningen och inkomsttillväxten i stort

sett varandra5. I det andra skedet rubbade den stora bensinpris-

5.0bservera att inkomsttillväxten också påverkar breddningen av
bilinnehavet, och påverkar alltså GKS på två vägar i motsatta
riktningar. Den indirekta effekten har dock bara ca en sjättedel
av den direkta effektens styrka. Den större delen av bilinne-
havsbreddningen sker oberoende av inkomsten.
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stegringen balansen, och de negativa krafterna vägde knappt över

de -positiva. I det tredje skedet var det tvärtom: Bensinpris-

fallet fick de positiva krafterna att väga tyngst.

   

 

    

Tabell 7 Tre perioder för den genomsnittliga körsträckans
(GKS) utveckling

Tids- Negativa krafter Positiva krafter GES
perioder (Bensinprisstegring, (Bensinprisfall,

Breddning av bil- Inkomsttillvåxt)
innehavet)

1963-73 Betydande breddning Liten bensinpris- Konstant
av bilinnehavet nedgång

1974-85 Stor bensinpris- Låg inkomst- Svag
stegring tillväxt nedgång
Måttlig breddning
av bilinnehavet

1986-89 Betydande breddning Stor bensinpris- Uppgång
av bilinnehavet nedgång

Hög inkomsttill-
växt
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5 TRAFIKUTVECKLINGEN I FRAMTIDEN

Nu är det läge att försöka besvara den tidigare ställda frågan:

Finns det anledning att revidera VTI/VV-prognosen från 1985 i

ljuset av vad som framkommit sedan dess, och i så fall, i vilken

riktning? Som nämnts har Transportrådets s k basprognos från

våren 1989, som anger en tillväxt av personbilstrafiken (fr 0 m)

1988 fram till sekelskiftet på 16 %, fått en efterföljare hösten

1989, som.förutsäger en (svagt) minskad trafikvolym år 2000. Vi

befinner oss i en ovanligt vansklig situation, när det gäller

att spå om framtiden. Att den nuvarande regeringen är en mino-

ritetsregering bidrar också till den allmänna osäkerheten.

Prognosperioden begränsas till och med år 2000, och vi tar pe-

rioden till och med 1995 som ett mellansteg. Genom denna be-

gränsning kan bilinnehavsmodellen enligt VTI-rapport 301 förenk-

las till en log-linjär funktionoch prognosmodellen får nedan-

stående betydligt behändigare form.

5.1 Förenklad prognosmodell

Trafikarbetet är produkten av befolkningen, bilinnehavet och den

genomsnittliga körsträckan.

Trafikarbetet = BEF - BIL - GKS (1)

Bilinnehavet antas vara en exponentialfunktion av bensinpriset

(P), konsumtionen per capita (K) och befolkningsomsättningen,

som i sin tur bestäms av kronologisk tid (t).

BIL = konst - P'Orlo - K°r3° - ef<t> (2)
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Den genomsnittliga körsträckan bestäms likaledes av bensinpri-

set- och konsumtionsutrymmet per capita, men också av bilinne-

havets "breddning".

GKS = konst . p-0,15 - K0,35 . [P-O,1o . K0,30 . ef(t)]-o,16 =

= konst . P-o,134 . K0,302 . e-O,16f(t) (3)

Vi har då slutligen:

Trafikarbete = konst ° BEF ° P"'°r23 ° K°v6° - e°r84f(t) (4)

Befolkningens utveckling vad beträffar män och kvinnor i kör-

kortsåldrarna och funktionen f(t) känner vi någorlunda, åtmins-

tone tom nästa sekels första decennium, så det gäller alltså att

rätt prognosticera P, och K för att kunna göra en bra trafik-

prognos. Det är ingen lätt uppgift. Låt oss undersöka hur olika

antaganden om utvecklingen av P och K slår på prognosen, innan

vi tar ställning till prognosfrågan.

Nedanstående matris ger trafikutvecklingen 1990-1995 enligt mo-

dellen (4) för olika kombinationer av förändringar av P och K. I

illustrativt syfte har några ganska extrema alternativ vad gäl-

ler bensinprisutvecklingen inkluderats i matrisen. Konsumtions-

utvecklingen torde kunna inringas väsentligt snävare. Knappast

någon bedömare tror på en ogynnsammare utveckling än 1 % konsum-

tionstillväxt per år, eller en gynnsammare utveckling än 2,5 %

per år (motsvarar 16 % ökning av konsumtionen per capita under

sexårsperioden 1990-1995).
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Tabell 8a Procentuell förändring av personbilstrafikarbetet
1989-95 för olika antaganden om bensinprisutveck-
lingen och konsumtionstillväxten

 

  

 

 

AP -10% 10% 20% 30% 40% 70%
AK

6% 8% ' 4% 1% -1% -3% -10%

9% 10% 6% 3% ' 1% -1% - 8%

13% 12% 8% 5% 3% 1% - 6%

16% 14% 10% 7% 5% 3% - 4%

  

 

   

 

  

Mycket tyder på att bensinpriset 1990 kommer att ligga på en

nivå ca 30 % över 1989 års nivå, så om realprisnivån förblir

oförändrad underåren 1990-95, är det alltså kolumnen "30 %" som

gäller.

Den högsta antagna ökningen av det reala bensinpriset - 70 % -

motsvarar en ytterligare ökning på 30 % fr 0 m 1991 t o m 1995.

Det kan i förstone tyckas orealistiskt att bensinpriset skulle

kunna sjunka så mycket som 30 % från den för 1990 antagna nivån

6 kr per liter (vilket kolumnen "-10 %" motsvarar). Man skall då

komma ihåg att ett kraftigt realprisfall kan uppstå i vår infla-

tionsekonomi även då både oljepriset och bensinskatten ökar

nominellt.

När vi utsträcker prognosperioden t o m år 2000 har vi natur-

ligtvis ingen förkunskap ombensinpriset, utan "0 %" betecknar

oförändrat realt bensinpris under 1990-talets andra hälft.
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Tabell 8b Procentuell förändring av personbilstrafikarbetet
1995-2000 för olika antaganden om bensinprisutveck-
lingen och konsumtionstillväxten.

 

 

 

          

 

AP -20% -10% 0% 10% 20% 30%
AK

5% 9% 6% 4% 2% V -1% -3%

8% 11% 8% 6% 1% -1% - 8%

10% 12% 9% 7% 5% 2% 0%

13% 14% 11% 9% 7% 4% 2%

5.2 Vilken trafikutveckling vill vi ha?

När man ser på det mönster som känslighetsanalysen resulterar i,

får man en känsla av att trafikprognosverksamhet inte längre är

vad det en gång har varit. Det är framför allt bensinskattens

ändrade karaktär, som förändrat the rules of the game". Tidi-

gare var den en skatt, som de flesta andra skatter, med det

huvudsakliga syftet att inbringa pengar till statskassan. Några

dramatiska förändringar därav behövde inte prognosmakaren räkna

med, utan huvudbekymret gällde oljepriset, som fluktuerat på ett

oberäkneligt sätt allt sedan OPECs mer eller mindre lyckade för-

sök till monopolprissättning. I dagsläget utgörs drygt 70 % av

bensinpriset vid pumpen av skatt. Den nygamla idén att bensin-

skatten är ett viktigt styrmedel i trafikpolitiken och framför

allt miljöpolitiken börjar få fotfäste hos politikerna. I det

läget är det naturligtvis mycket svårare att prediktera bensin-

prisutvecklingen. Om de gröna" får sin vilja fram i ökad ut-

sträckning, är även det mest extrema alternativet i matriserna

ovan fullt tänkbart. Dagens prognosmakare måste göra klart för
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uppdragsgivaren/statsmakterna, att trafikutvecklingen inte kan

ses- som ett exogent givet fenomen, som man må anpassa trans-

portinfrastruktur m.m.till, utan trafikefterfrågan är priskäns-

lig och prissättningen ligger i statsmakternas händer.

5.3 Reviderad prognos

Den enda rimliga hållningen i prognosmakeriet är, mot bakgrund

av det ovan sagda, att förutsätta (hoppas) att samhällsekonomisk

rationalitet blir rådande i trafikpolitiken såväl som i miljö-

politiken. Det skulle bl a innebära att man inte går längre i

trafikdämpande riktning än man redan gjort vad gäller person-

bilstrafiken utanför tätorterna, men att man med trafikbegrän-

sande regleringar, områdesavgifter, höjda parkeringsavgifter och

(svagt) differentierad bensinskatt i kombination med ett ökat

kollektivtransportutbud och förbättringar för cyklister och fot-

gängare ser till att biltrafiken i framför allt de större tät-

orterna reduceras.

Under år 1989 var det totala personbilstrafikarbetet i runda tal

55 miljarder fordonskm. En fjärdedel därav utfördes i Stock-

holms-, Göteborgs- och Malmöregionerna.

Vår gissning är att det i stort sett endast är i dessa stor-

stadsregioner som trafikpolitiken kommer att gå ut på att söka

minska biltrafiken med till den generella bensinskatten komp-

letterande styrmedel.

I matriserna ovan har tre celler givits en extra inramning. Tra-

fikförändringstalen i dessa representerar de troligaste alter-

nativen för (från höger till vänster) trafikutvecklingen i stor-

stadsregionerna, totaltrafikutvecklingen, och trafikutvecklingen

på "landsbygden" (inklusive mindre och medelstora i tätorter).

Som synes har i dessa alternativ olika tillväxttakt antagits vad
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beträffar konsumtionen per capita. I skrivande stund har lång-

tidsutredningen just publicerats. Man tycks där tro på en trend-

mässig ökningstakt på 2 % om.året. Olika konjunkturbedömare

tycks nu anse att realinkomstutvecklingen under 1990-talets

första hälft kommer att bli sämre - kraftfulla stabiliserings-'

politiska åtgärder som på kort sikt kan hämma konsumtionstill-

växten måste vidtagas - än under 1990-talets andrahälft. I

tabell 8a motsvarar 9 % för hela sexårsperioden en årlig ökning

av konsumtionen per capita på 1,5 % och i tabell 8b motsvarar

10 % för hela femårsperioden en årlig ökning på knappt 2 %.

Låt oss slutligen jämföra denna reviderade prognos med den ur-

sprungliga VV/VTI-prognosen samt Transportrådets olika scena-

rier. Genom att olika basår har använts vid olika prognostill-

fällen övergår vi från procentuell förändring till trafikarbete

i absoluta tal.

Tabell 9 Trafikarbete med personbil, miljarder fordons-

    

kilometer

Totalt för Storstads-
Sverige regionerna

(Stockholm

Göteborg,
malmö)

Nuläget 1989 55 14
Prognos 1995

VV/VTI 1986 49
reviderad VTI 1990 54,5 13
TPR basprognos 56
TPR/MIA 51 , 5

Prognos 2000
VV/VTI 1986 51 12
reviderad VTI 1990 57 13
TPR basprognos
våren 1989 59 16
TPR/MIA hösten 1989 52

 

 




