
ISSN 0347-6049

VP   

 
 

623 1990

NO,
kton 

Års- Bränsleförbrukning*)
modell (dm /10 km)
1980 0, 90
1981 0,87
1982 0 ;
1983 0,86
1984 0, 8E

0
0
0

 
300 -

1985
1986
1987
1988 0,82 200-
1989 0,84**

    

 

   

   

/%i
.

 1000+

   
MÅLNIVÅ - ALLA   
 

fot   

 

RISKEN ATT DÖDAS RISKEN ATT DÖDAS "EBBERODS BANK"MINSKAR MER ÄN MINSKAR BETYDLIGT TRAFIKÖKNINGENTRAFIKÖKNINGEN MER ÄN TRAFIK- STÖRRE ÄN MINSKNINGEN(MER ÄN -5% PER ÅR) ÖKNINGEN i DÖDSRISK
 3.
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ÅR

Trafikpolitiska mål-verklig utveckling?

Underlag till VTIs trafikpolitiska hearing den
10 november1989

Redaktör: Harald Perby

  

Vag-och Trafik- Statens väg- och trafikinstitut (VT!) * 581 01 Linköping

,[ St]tutet Swedish Road and Traffic Research Institute + S-581 01 Linköping Sweden



ISSN 0347-6049

_Vr/lnedgelande

    

623 1990 '

Trafikpolitiska mål-verklig utveckling?
- Underlag till VTIs trafikpolitiska hearing 10/11 1989

Harald Perby

  

v' 7;' Statens väg och trafikinstitut (VTI) 0 58 1 01 Linköping

t Swedish Road and Traffic Research Institute 0 8-581 0 1 Linköping Sweden





FÖRORD

I detta Meddelande publiceras de faktaunderlag som presenterades

vid VTIs trafikpolitiska hearing som genomfördes i Stockholm den

10 november 1989.

Bidragen i detta Meddelande bygger på fyra enkla samband:

Antal skadade = trafikarbetet x skaderisken

(antal per år) (fordonskm per år) (antal per fordonskm)

Antal dödade = trafikarbetet x dödsrisken

Bränsleförbrukning = trafikarbetet x specifik bränsleförbrukning

(mängd per år) (fordonskm per år) (mängd per fordonskm)

Avgasutslåpp = trafikarbetet x specifika avgasutslåpp

(mängd per år) (fordonskm per år) (mängd per fordonskm)

Kontentan av detta är att hur stora problem vägtrafiken orsakar

beror på hur mycket vi kör (trafikarbetet) och hur väl vi lyckas

hålla nere riskerna, bränsleförbrukningen och avgasutsläppen per

fordonskilometer genom att förbättra fordon, förare, vägar och

transportsystem" Så enkelt är det.

Harald Perby har varit redaktör för Meddelandet. Siv-Britt

Franke, Eva Blomquist och Monica Lorichs har skrivit ut de en-

skilda bidragen. Monica Lorichs har även korrekturläst Meddelan-

det. Projektet har bekostats av VTI.
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1 INLEDNING

av generaldirektör Monica Sundström och forsknings-

chef Karl-Olov Hedman, VTI

Ett väl utvecklat transportsystem är av avgörande betydelse för

samhällsutvecklingen eftersom det ger människorna vidgade möjlig-

heter till arbete och rikare socialt liv samt näringslivet bättre

möjligheter till att effektivt konkurrera på världsmarknaden.

Det svenska transportsystemet fungerar i stort ganska bra. Det

måste dock förbättras i flera avseenden för att uppfylla framtida

krav och önskemål.

Vågtrafiken är väl utvecklad. Den starka trafiktillväxten
under de senaste åren har bidragit till framkomlighets-, tra-
fiksäkerhets- och miljöproblem.med därav följande omfattande
investeringsbehov. Det finns dessutom ett avsevärt efterslä-
pande Vägunderhåll".

Flygtrafiken har ett väl utbyggt linjenät. Den mycket snabba
trafiktillväxten har lett till stora investeringsbehov.

Järnvägstrafiken har under lång tid haft avsevärda problem:
stagnerande trafik, förlorade marknadsandelar och dålig lön-
samhet° Detta har lett till mycket stora, eftersläpande inves-
terings- och underhållsbehov.

Sjöfarten är av strategisk betydelse för svensk utrikeshandel.
Utvecklingen har varit stagnerande, men det egentliga proble-
met är den hårdnande konkurrensen med utländsk sjöfart.

Den lokala och regionala kollektivtrafiken har haft låg
tillväxttakt och har i många fall uppvisat dålig lönsamhet.

Riksdag och regering söker genom olika politiska beslut - främst

de trafikpolitiska besluten 1963, 1979 och 1988 - förbättra för-

utsättningarna för en gynnsam utveckling inom transportsektorn.

Besluten har avsett många typer av frågor; inriktning och mål,

konkurrens och samverkan, samordnad investeringsplanering, kost-

nadsansvar, skatter och avgifter, finansiering och prissättning,

anslag och bidrag samt lagstiftning.

I den trafikpolitiska propositionen 1988 anges att trafikpoliti-

ken inför 1990-talet står inför fem stora uppgifter. Det gäller

att:
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- kraftigt begränsa trafikens miljöpåverkan,
- minska antalet dödade och skadade i trafiken,
- utveckla infrastrukturen för 2000-talets behov,

- höja effektiviteten inom hela transportsystemet,
- säkerställa en tillfredsställande trafikförsörjning i alla

delar av landet.

Genom det trafikpolitiska beslutet från 1988 har bättre förut-

sättningar skapats för att lösa dessa uppgifter. Beslutet omfat-

tar väg-, järnvägs-, flyg-, sjö- och kollektivtrafik och berör

speciellt trafikens miljöpåverkan, trafiksäkerheten, regional

balans och Sverige i den europeiska transportmarknaden.

Enligt beslutet är det övergripande målet för trafikpolitiken att

'erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en

tillfredsställande, säker och.mdljövänlig trafikförsörjning till

1ågsta.möjliga samhällsekonomiska kostnader'. Detta mål har vida-

reutvecklats i fem delmål, som anger att transportsystemet skall

utformas så att:

- medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov
tillgodoses,

- det bidrar till ett effektivt resursutnyttjande i samhället
som helhet,

- det motsvarar högt ställda krav på säkerhet i trafiken,
- en god.miljö ochhushållningen med naturresurser främjas,
- det bidrar till regional balans.

Mot denna bakgrund kan konstateras att trafikpolitiken är mycket

komplex och innehåller många dimensioner, inriktningar och mål.

Problemet är därför ofta att åstadkomma bästa möjliga balans mel-

lan skilda - ibland delvis konflikterande - inriktningar och mål.

Speciellt tydligt kan avvägningsproblemen framstå då alla goda

ambitioner skall rymmas inom begränsande budgetramar.

I några av de av riksdagen tagna besluten o" transportsektorn har

detaljerade mål uppställts, t ex att "det totala antalet dödade

och skadade i trafiken skall fortlöpande minskas" och att "trans-

portsektorn skall bidra till en 30 procentig minskning av de to-

tala utsläppen av kväveoxider från 1980 till 1995".

Denna typ av satisfieringsmål medför flera fördelar jämfört med
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mera allmänna inriktningsmål. Bland fördelarna kan nämnas att

intresset tydligare fokuseras på det aktuella problemområdet. Det

är lättare att motivera samordnade insatser för att nå målet, och

det är relativt enkelt att i efterhand kontrollera graden av mål-

uppfyllelse. För att satisfieringsmål skall fungera på ett bra

sätt krävs dockatt målen sätts med beaktande av möjliga åtgär-

der, och deras effekter och kostnader, att erforderliga resurser

tillförs, att måluppfyllelsen fortlöpande kontrolleras samt att

antingen mål eller resurser ändras om uppföljningen indikerar att

de ursprungliga målen inte kommer att uppnås med tillförda resur-

ser. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan en situation

uppstå där de uppställda målen upplevs som alltför optimistiska

och blir betraktade som politiska gester utan allvarlig mening.

Inträffar detta kan de från början goda ambitionerna få negativa

konsekvenser.

I detta meddelande - som utgör ett underlag för en trafikpolitisk

"hearing" - redovisas först vägtrafikens utveckling. Därefter

beskrivs ett antal kvantifierade trafikpolitiska mål samt hur den

verkliga utvecklingen blivit eller prognosticeras bli. De mål som

tas upp avser:

trafiksäkerheten,
energiförbrukningen,
luftföroreningarna,
trafik och miljöpolitiska.mâ1 i Stockhohm.

Syftet med meddelandet är att ge underlag för en diskussion om

för- och nackdelar med kvantifierade trafikpolitiska mål, och

därigenom bidra till en lämplig utformning av trafikpolitiska mål

i framtiden.
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2 VÅGTRAFIKENS UTVECKLING

av professor Jan Owen Jansson, VTI

ROAD TRAFFIC TRENDS

by Professor Jan Owen Jansson, VTI

2.1 I Summary

Between 1975 and 1988, passenger car traffic mileage increased by

37%. The main reason for this was a 29% increase in car owner-

ship.

Car ownership is dependent on the disposable incomes of house-

holds. If income increases by 1%, car ownership will increase by

0.2%. An annual inCrease in car ownership of one-half per cent is

explained by the fact that the number of older car owners is

steadily growing.

If the intention of the Government is to reduce total traffic

mileage, the best way to do this is to raise the price of gaso=

line. However, to halt the increase in traffic mileage, the price

of gasoline must be increased four times as much as the growth in

disposable income plus an additional two per cent per year.

2.1.1 Sammanfattning

Mellan 1975 och 1988 ökade personbilarnas trafikarbete med 37 %.

Den främsta orsaken var att bilinnehavet ökade med 29 %.

Bilinnehavet är beroende av hushållens disponibla inkomster. Ökar

inkomsten med 1 %, ökar bilinnehavet med 0,2 %. En halv procents

årlig Ökning av bilinnehavet förklaras med att antalet äldre bil-

ägare stadigt ökar

Om statsmakterna vill påverka det totala trafikarbetet är bensin-

priset det bästa medlet. Bensinprishöjningarna måste dock öka
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fyra gånger mer än vad den disponibla inkomsten växer plus ytter-

ligare två procent per år för att hindra att trafikarbetet ökar.

2.2 Utvecklingen under de senaste decennierna

Mellan 1975 och 1988 ökade personbilarnas trafikarbete med 37 %.

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

dukt av tre faktorer - befolkning, bilinnehav (bilar per invå-

nare) samt årlig körsträcka. Av dessa var det ökade bilinnehavet

den dominerande faktorn bakom ökningen av trafikarbetet (tabell

2.1). Går man 25 år tillbaka i tiden och tar 1963 som utgångs-

punkt blir mönstret ännu tydligare: Det totala trafikarbetet har

ökat med 135 % och bilinnehavet med 120 %.

Den totala bensinförbrukningen har följt trafikarbetet tätt i

hälarna, men sackat efter något under 1980-talet, genom att den

genomsnittliga bensinförbrukningen per fordonskilometer har

minskat med 3 % sedan 1980.

Tabell 2.1. Utvecklingen av det totala trafikarbetet och bensin-
förbrukningen för personbilar

 

  

INDEX

Befolkning Bilinnehav Körstrâcka Totalt Total bensin-
År (Bilar/inv) per bil trafikarbete förbrukning

1975 100 100 100 100 100

1980 101 110 98 109 108
1981 101 110 97 108 106
1982 101 112 98 111 107

1983 101 114 97 112 110

1984 102 117 99 118 115

1985 102 119 97 118 116

1986 102 122 100 124 122

1987 103 126 101 131 126
1988 103 129 103 137 131
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2.3 Utvecklingen i framtiden

I Vägverkets senaste trafikprognos, som bygger på VTIs modell för

personbilsinnehavet, och som kunde utgå från den faktiska utveck-

lingen till och med år 1984, förutspåddes att trafiken skall öka

med 16 % fram till sekelskiftet. Den trafikvolymen uppnåddes

redan vid utgången av år 1988 eftersom den årliga trafiktillväx-

ten har varit 4 % i genomsnitt i stället för 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 54 %

från och med 1989 fram till år 2000. Eller skall man - för att ta

den andra ytterligheten m tro på en återgång till den ursprungli-

ga prognosens årliga 1 %-tillväxt? Transportrådets trafikprognos

från 1989 går, i det s k basalternativet, på den senare linjen.

TPR tror 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.

För den framtida utvecklingen torde bilinnehavet alltjämt vara

den strategiska faktorn. När det gäller möjligheterna att påverka

utvecklingen bör bilanvändningen dock inte glömmas bort. Låt oss

därför se på de faktorer som bestämmer bilbeståndets storlek

såväl som den genomsnittliga körsträckan.

2.4 Bilinnehavets beståmningsfaktorer

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

1986) fokuserar på hur många nya bilägare som tillkommer och hur

många som avslutar sitt bilägandeo Med modellen går det att

identifiera "befolkningsomsättningen" som den viktigaste bestäm-

ningsfaktorn för bilinnehavet. Fortfarande ökar bilinnehavet

bland äldre eftersom dagens pensionärsgeneration är mer "bilvan"

än den föregående.

Översatt i mer konventionella termer går det att med modellen

visa att
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- när hushållens disponiblainkomster ökar med 1 %, ökar bil-
innehavet med 0,3 %.

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

- om både inkomst och pris förblir oförändrade, kommer
bilinnehavet ändå att öka med ca 0,5 % per år, då mindre
"bilvana" generationer successivt ersätts av mer "bilvana"
generationer, framför allt i de högre åldersklasserna.

Den sistnämnda effekten, som varit mycket väsentlig för bilinne-

havets utveckling hittills, kommer att avta i betydelse. Den kom-

mer dock att vara potent långt in på nästa sekel.

2.5 Den genomsnittliga körsträckans beståmningsfaktorer

Sedab 1975 har den genomsnittliga körsträckan per bil varierat

förhållandevis lite (tabell 2.1). Går man längre tillbaka i tiden

blir statistiken osäkrare, men intrycket består: körsträckan per

bil tycks varaen av de få relativt konstanta storheterna i vår

föränderliga värld. Det är skälet till att trafikprognosmakare

under bilåldern koncentrerat sina spekulationer till bilinneha-

vets utveckling.

Konstansen är dock inte en inneboende egenskap hos körsträckan

utan resultatet av två varandra balanserande krafter: Å ena sidan

pressar inkomsttillväxten på uppåt, och å andra sidan verkar

breddningen av bilinnehavet nerpressande. Bilinnehavets "bredd-

ning" innebär att kvinnor och pensionärer ökar sitt bilinnehav i

proportionsvis snabbare takt än unga och medelålders män, och/

eller - om man ser bilinnehavet på hushållsnivå - att flerbils-

hushållen ökar snabbareän enbilshushållen. Pensionärernas bilar

och "andrabilarna" har en klart kortare genomsnittlig körsträcka

än övriga bilar.

Bensinprisets fluktuationer under de femton senaste åren har ska-

pat vissa "krusningar på ytan", men trenden i utvecklingen av

medelkörsträckan har inte något enskilt år över- eller underskri-

dits med mer än 3 %. Summa summarum har prisökningarna och pris-

minskningarna i stort sett balanserat varandra under den senaste

lS-årsperioden.
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Preliminärt och kortfattat har vi funnit att:

- när hushållens disponibla inkomster ökar med 1 %, ökar
medelkörsträckan med 0,35 %.

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

- när bilparken ökar med 1 % kommer medelkörsträckan att
minska med 0,15 % genom bilinnehavets "breddning".

Orsaken till att medelkörsträckan ökat obetydligt under de senas-

te åren, med snabb inkomstökning och bensinprisfall, är att ande-

len äldre bilägare och andelen kvinnliga bilägare har fortsatt

att stiga.

2.6 Prognos och utfall 1985-88

Biltrafikprognosen med startåret 1985 har grovt underskattat den

faktiska trafikutvecklingen under de senaste tre åren (1986, 1987

och 1988). Man frågar sig då, om det förklaras av att prognos-

modellen är felaktig, eller av att bestämningsfaktorernas värden

felbedömts, eller bådadera? Prognosen slog fel genom att den

gynnsamma inkomstutvecklingen och bensinprisfallet inte för-

utsågs. Den faktiska utvecklingen 1984-88 återges i tabell 2.2.

Tabell 2.2. Faktisk utveckling 1984-85

   

INDEX

Privat
År konsumtion Bensin- Bilinnehav KÖrstrâcka 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
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Om dessa faktiska värden på bensinpriset och den privata konsum-

tionen per capita (2 disponibel inkomst per hushåll) sätts in i

VTI-modellen för bilinnehav skulle resultatet bli 6 % Ökning, att

jämföra med den faktiska ökningen av bilinnehavet under de tre

senaste åren på 8 %. Underskattningen av bilinnehavsökningen kan

förklaras av katalysatorrabatten, som upphört från och med 1989.

När ytterligare några år har gått är kanske modellens träffsäker-

het något bättre.

2,7 Möjligheter att påverka trafikutvecklingen

Av de nämnda bestämningsfaktorerna för bilinnehavet, respektive

medelkörsträckan, är det egentligen endast bensinpriset som är en

handlingsparameter för statsmakterna. Med tanke på bilinnehavets,

såväl som körsträckans, låga bensinpriselasticitet (-0,10 respek-

tive -O,15), kan möjligheterna att påverka trafikutvecklingen

tyckas vara små.

Det är en för snabb slutsats. Tar man bara i tillräckligt kraft-

fullt, kan man uppnå mycket ambitiösa mål vad gäller återhållsam-

het i trafikutvecklingen. För att neutralisera inflytandet från

befolknings- och inkomsttillväxten på trafikarbetet måste real-

priset på bensin höjas fyra gånger mer än vad den disponibla

inkomsten växer. Föratt dessutom neutralisera nettoeffekten av

befolkningsomsättningen och breddningen av bilinnehavet måste

bensinpriset höjas med ytterligare 2 %. Det vill säga, om hushål-

lens disponibla inkomster kommer att realt öka med exempelvis 2 %

per år, måste realpriset på bensin stiga med 10 % per år för att

trafikarbetet skall förbli konstant. Om inkomsttillväxten stannar

vid 1 % per år, blir den motsvarande erforderliga bensinprishöj-

ningen 6 %.

I det förra fallet kommer i så fall realpriset på bensin att ha

fördubblats på drygt 7 år och i det senare fallet på 12 år. Då

har vi dock hamnat långt utanför prognosmodellernas giltighets-

område. De estimerade priselasticiteterna grundas på observerade

prisförändringar på högst något tiotal procent. Det går inte att

extrapolera dessa beräkningsresultat särskilt långt utanför om-
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10

rådet för befintliga data. Man kan vara övertygad om att effekten

på bensinefterfrågan av enfördubbling av realpriset på sikt blir

mycket större än vad prognosmodellerna ger vid handen. Alterna-

tiva transportmedel får ett gynnsammare konkurrensläge. Framför

allt kommer motortekniken att styras i riktning mot en utveckling

av än mer bensinsnåla motorer, eldrift, etc. Som en antydan om

förändringspotentialen kan nämnas att mellan 1978 och 1987 har,

som följd av bl a Transportrådets påtryckningar, bensinförbruk-

ningen per fordonskilometer minskat från 0,93 till 0,82 liter för

nya personbilar (se avsnitt 4).

Vad som kommer att ligga runt hörnet", om statsmakterna deklare-

rar att bensinpriset (medelst bensinskattehöjningar) kommer att

successivt ökas med, säg, 8 % per år, i reala termer, är svårt

att sia om, men att effekten kommer att bli högst avsevärd, när

det klart framgår att orden följs av handling, är otvivelaktigt.

Varken i bilinnehavsmodellen eller i bilanvändningsmodellen har

vi kunnat inkludera någon förklaringsvariabel som representerar

"bilsamhällets utbyggnad". Man anar att anpassningen av vårt sam-

hälle till bilismen har verkat också i den andra riktningen, det

vill säga har förstärkt det fenomen till vilket anpassning sker°

Rörligheten mått som persontransportarbete per individ har tio-

faldigats under bilsamhällets uppbyggnad m från 4 Mm per dag år

1930 till 40 km.per dag 1988 - vilket till största delen förkla-

ras av att man nu gör längre resor (snarare än fler resor).

Det är dock svårt att statistiskt belägga ett samband mellan bil-

innehav och/eller bilanvändning och samhällets fysiska och rums-

liga förändring, eftersom samvariationen med inkomstutvecklingen

är mycket stor. En kraftig bensinprishöjning skulle säkerligen

också få stor betydelse för samhällsplaneringen och på sikt på-

verka samhällets rumsliga rtruktur.

Vi kan också vändapå resonemanget och hävda, att samhällsplane-

ringen är ett primärt styrmedel: Om vi vill minska bilberoendet

för attminska energiförbrukningen och avgasutsläppen finns det

flera möjliga åtgärder. Till exempel kan kollektivtrafiken byggas

ut. Vi bör även eftersträva en bättre samlokalisering mellan bo-
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städer, arbetsplatser, daghem, affärer och fritidsverksamhet. Det

förkortar avstånden och möjliggör resor med cykel och till fots,

utan en piska i form av en stadig ökning av bensinpriset.
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3 TRAFIKSÄKERHETEN

av forskningsledare Göran Nilsson, VTI

TRAFFIC SAFETY

by Research Director Göran Nilsson, VTI

3.1 Summary

Since 1982, the objectives of traffic safety work conducted in

Sweden have been the following:

0 The total number of persons killed and injured on the roads
is to be continuously reduced.

0 The danger of being killed or injured on the roads is to be
continuously reduced for all road user categories.

0 The danger of being killed or injured on the roads is to be
reduced more for unprotected than for protected road users.
Special attention is to be paid to the problems associated
with childreno

These objectives have been set forth by Parliament in its traffic

policy resolutions, first in 1982 and again in 1988. In the 1989

traffic safety programme, the National Council for Traffic Safety

suggests that the number of deaths should be reduced by 3% per

year and the number of injured persons by 2% per year. This

quantification sets additional demands on traffic safety work.

Since the original objective was formulated, the number of deaths

has not decreased and the number of injured persons has risen

alarmingly. Assuming that the traffic safety situation in 1981

was the point of departure for the road safety objective, then

the outcome has been such that instead of a reduction in the

number of persons killed and injured on the roads, slightly more

than 100 additional persors were killed and about 16,000 additio-

nal persons were injured up to and including 1988 than would have

been if the annual casualty rate had remained the same as it was

in 1981. What is most alanming about this is that the "loss" has

increased year by year. That is because the risk of being killed

or injured on the roads has not been reduced at the same rate as

traffic mileage has increased.
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If road traffic continues to increase at the same rate as in

recent years, measures of an unprecedented nature will be called

for to achieve the objectives set out inthe traffic safety pro-

gramme.

3.1.1 Sammanfattning

Sedan 1982 skall trafiksäkerhetsarbetet i Sverige bedrivas uti-

från följande mål:

0 Det totala antalet döda och skadade i trafiken fortlöpande
skall minskas.

o Risken att dödas och skadas i trafiken skall fortlöpande
minskas för alla trafikantkategorier.

o Risken att dödas och skadas i trafiken skall minskas i högre
grad för de oskyddade trafikanterna än för de skyddade. Bar-
nens problem skall särskilt beaktas.

Detta har fonmulerats i Riksdagens trafikpolitiska beslut, både

1982 och 19882 I 1989 års trafiksäkerhetsprogram föreslår tra-

fiksäkerhetsrådet att antalet dödade skall minskas med 3 % per år

och antalet skadade med 2 % per år. Denna kvantifiering ställer

ytterligare krav på trafiksäkerhetsarbetet.

Sedan det ursprungliga målet formulerades har antalet dödade inte

minskat och antalet skadade har ökat oroväckande. Om vi förutsät-

ter att 1981 års trafiksäkerhetssituation var utgångspunkt för

trafiksäkerhetmálet kan måluppfyllelsen beskrivas som att i

stället för en minskning av antalet dödade och skadade är antalet

dödade, till och med 1988, drygt 100 fler och antalet skadade om-

kring 16000 fler än om antalet dödade och skadade årligen varit

detsamma som 1981. Det mest oroande är att denna "förlust" ökat

årligen. Orsaken till detta är att risken att dödas och skadas i

trafiken inte minskat i samma takt som trafiken ökat.

Om trafiken ökar i samma takt som under senare år krävs, om tra-

fiksäkerhetsmålen skall uppfyllas, trafiksäkerhetsinsatser av en

ännu inte skådad omfattning.
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3.2 Trafiksäkerhetsarbetets effektivitet

Ekonomisk effektivitet på olika nivåer - i samhället, företaget,

familjen eller för den enskilde - innebär att utgifterna inte får

vara större än inkomsterna. Bankernas vinst är skillnaden mellan

räntan för utlånade pengar och inlånade pengar. Utlåningsräntan

är alltid högre än inlåningsräntan. Styrsystemet är enkelt, höjs

den ena räntan så höjs den andra. På så sätt garanteras effekti-

viteten. När det gäller trafiksäkerhetsarbetet under 1980-talet

påminner det emellertid om Ebberöds bank. Den årliga biltrafik-

tillväxten har varit större än de årliga trafiksäkerhetsinsatser-

na för att minska riskerna i trafiken eller med andra ord, inlå-

ningsräntan har varit högre än utlåningsräntan (figur 3.1).
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Figur 3.1. Utvecklingen av antalet dödade i trafiken. Källa SCB.

 

Det grundläggande trafiksäkerhetsmålet från 1982 - att antalet

döda och skadade fortlöpande skall minskas - var när det formu-

lerades en följd av trafiksäkerhetsutvecklingen under 1970-talet,

då dödstal och skadetal minskade för varje år. Orsaken till detta
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var att riskerna att dödas och skadas i trafiken årligen minskade

mer än vad biltrafiken ökade. För varje år som gick kunde den

genomsnittlige bilföraren köra allt längre innan någon dödades

eller skadades. Trafiksäkerhetsarbetet var effektivt.

3.3 Riskminskning och trafikökning

Även risker behandlas i trafiksäkerhetsmålsättningen, nämligen

att risken att dödas och skadas i trafiken skall fortlöpande min-

skas för alla trafikantgrupper. Egentligen borde denna komplette-

ring varit utgångspunkten för målsättningen med trafiksäkerhets-

arbetet enligt följande:

Risken att dödas och skadas i trafiken skall fortlöpande minskas

så att antalet döda och skadade i trafiken fortlöpande minskas.

Andemeningen är givetvis densamma men orsak och verkan blir kla-

rare genom att det nu framgår att det är genom minskade risker

som antalet dödade och skadade skall minskas. Det intressanta är

hur mycket risken att dödas och skadas skall minska för att anta-

let döda och skadade skall minska. Svaret är enkelt, risken måste

årligen minska så att den kompenserar för den årliga tra-

fikökningen och lite till.

Målsättningen uppfylls om riskminskningen i procent är densamma

som biltrafikökningen. Om trafiken under ett år ökar med 5 % upp-

fylls ovanstående mål om vi samtidigt minskar risken med 5 %.

Detta leder till att "Förändringen av trafiksäkerhetssituationen"

= Riskminskningen x Trafikökningen = 0.95 X 1.05=0.9975. Totala

antalet dödade och skadade minskar med 0.25 %.

Nu säger någOn att risken att dödas och skadas i trafiken inte

kan minskas med 5 % varje år, antingen utifrån den uppfattningen

att vi inte kan åstadkomma detta, eller att om vi kunde skulle

det innebära att antalet döda och skadade snabbt skulle elimine-

ras.

När det gäller den första ståndpunkten visar historien att det är
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fullt möjligt. Under hela 1960- och 1970- talet kunde riskerna

årligen minskas med 5 %. När det gäller den andra ståndpunkten

gäller att om riskminskningen och trafikökningen båda är 5 % per

år skulle det ta 42 år att minska antalet dödade och skadade med

10 %. Om vi antar att riskminskningen är 6 % per år och trafikök-

ningen 5 % skulle motsvarande resultat uppnås på 8 år. Även om en

trafikökning uteblir under de närmaste 20 åren skulle riskminsk-

ning av 5 % varje år innebära en minskning av antalet döda och

skadade med 64 %, inte 100 %.

3 .4 År 2000 skall antalet dödade i trafiken vara högst v

600.

I 1989 års trafiksäkerhetsprogram kvantifieras målsättningen när

det gäller antalet dödade i trafiken. År 2000, dvs om 10 år,

föreslås att antalet dödade skall minskas till ca 600. Detta

innebär att på 10 år skall antalet dödade minskas med 25 %.

Hur mycket måste då dödsrisken minska? Det beror nu på trafikök-

ningen. En 2 %-ig årlig trafikökning fram till år 2000 innebär

totalt en 22 %-ig trafikökning. För att minska antalet dödade

till 600 år 2000 krävs en minskning av dödsrisken med 38 %, vil-

ket betyder att dödsrisken under 1990-talet årligen måste minskas

med i genmmsnitt närmare 5 % (4,7 %).

Om trafikökningen blir 4 % per år, och därvid totalt 48 % under

1990-talet, måste dödsrisken totalt minska med 50 %, vilket mot-

svarar en årlig minskning av dödsrisken med 6,6 %. Det senare

skulle kräva en trafiksäkerhetssatsning av ännu inte skådad om-

fattning, medan det förra motsvarar trafiksäkerhetsarbetet under

l970-talet.

I 1989 års trafiksäkerhetsprogram slås vidare fast att antalet

dödade i trafiken skall minska med 3 % per år fram till år 2000.

Det är precis detsamma som angivits ovan, vilket i verkligheten

innebär att minskningen i dödsrisk varje år måste vara 3 procent-

enheter större än trafikökningen.
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Avsikten med ovanstående är att visa att trafiksäkerhetsarbetets

inrikning styrs av uttalade mål, medan omfattningen för att upp-

fylla målen bestäms av trafikutvecklingen. Ju större trafikök-

ningen är desto kraftfullare trafiksäkerhetsinsatser krävs det.

Att 1980-talets trafiksäkerhetsarbete, framför allt när det gäl-

ler bilisternas trafiksäkerhetssituation, inte förmått att upp-

fylla målen framstår i dag med all klarhet.

3.5 Risksituationen i trafiken.måste kunna följas

Trafiksäkerhetsmålsättningen innehåller också ett ställningsta-

gande att riskerna för oskyddade trafikanter skall minskas mer än

för de skyddade. När det gäller antalet skadade har detta ökat

markant för de skyddade bilisterna, medan antalet skadade bland

de oskyddade minskat. Totalt sett har antalet skadade ökat under

1980-talet. Detta skulle kunna tolkas som att skaderisken ökat

för bilister och minskat för oskyddade. Så behöver dock inte vara

fallet eftersom den ökande bilismen under 1980-talets senare

hälft delvis inneburit färre oskyddade trafikanter i trafiken.

Yngre män, och framför allt yngre kvinnor, har i allt högre grad

blivit bilburna. Detta gäller även äldre. I de fall bilen används

i stället för att uppträda som cyklist eller gångtrafikant för-

bättras trafiksäkerheten, men i de fall bilen väljs framför kol-

lektivtrafik sker en försämring av trafiksäkerheten. Trafiksäker-

hetsutvecklingen tyder på att det senare överväger tillsammans

med de resor som inte skulle ha kommit till stånd om möjligheten

att ta bilen inte funnits.

I anslutning till ovanstående kan konstateras att möjligheterna

att följa riskutvecklingen för andra än bilförare är ytterst be-

gränsade. I avvaktan på att exponeringsmått finns tillgängliga på

årsbasis har VTI föreslagit att målsättningen när det gäller Era:

fikrisker - antal dödade och skadade per personkilometer i tra-

fik - för olika trafikantgrupper ersätts med hälsorisker - antal

dödade och skadade per invånare och år - för olika åldersgrupper.

Därmed kommer även den sista delen av målsättningen att kunna
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beaktas, nämligen att särskild hänsyn skall tas till barnens tra-

fiksäkerhet.

3,6 Trafiksäkerhetsutveckling och hastighet

En viktig faktor för trafiksäkerhetsarbetet och trafiksäkerhets-

utvecklingen är hastighetsutvecklingen i väg- och gatunätet. Här

finns också starka kopplingar till miljö och energi. Hastighets-

nivån bestäms i hög grad av gällande hastighetsgränser men också

av vägmiljön, övervakningsresurserna samt fordonsutvecklingen (se

kapitel 4). Fordonens ökande fartresurser innebär indirekt att

hastighetsnivån ökar vid bibehållen hastighetsgräns och vägmdljö.
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Figur 302. Utveckling av hastighetsnivån på hela väg- och gatu-

nätet samt risknivån för olyckor 1970 - 1989 (1970 =

index 100).

Denna utveckling har pågått under hela 70- och 80-talet och kul-

minerade under första hälften av 1980-talet. Eftersom risken för

personskado- ökar med kvadraten på hastighetsnivån, medför rela-

tivt små hastighetsökningar stora riskökningar. I figur 3.2 redo-

visas förändringen i genomsnittlig hastighetsnivå på hela väg-

och gatunätet. Hastighetsökningen från början av 1970-talet till

mitten av 1980-talet är en följd av höjda hastighetsgränser samt

ökade hastigheter. För genomsnittsbilisten gäller att reshastig-

heten ökat från omkring 70 km/h till 80 km/h under motsvarande
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period. Ungefär halva hastighetsökningen är en följd av ökad väg-

standard och därvid högre hastighetsgräns medan resten kan hänfö-

ras till ökade hastigheter.

Källor

Björketun, U 1989 Trafikskadade - Hälsorisker för olika
åldersgrupper. - VTI Meddelande 603.

Nilsson, G 1988 Analys av trafikskadade enligt polisen för olika
trafikantgrupper under perioden 1970 - 1986. - VTI Notat T34,
1988.

Trafiksäkerhetsverket 1989 Trafiksäkerhetsprogram 1989.

VTI MEDDELANDE 623



20

4 ENERGIANVÄNDNINGEN

av forskningsledare Ulf Hammarström, VTI

THE USB OF ENERGY

by Research Director Ulf Hammarström, VTI

4.1 Summary

The goal set forth in the 1978/79z99 Traffic Bill was that the

fuel consumption of new cars, according to the manufacturer's

fuel declaration, should not exceed 0.85 litres per 10 km by the

mid-19803 and 0.75 litres per 10 km by 1990. In the course Of

negotiations between the Transport Council and representatives of

the motor vehicle suppliers, an agreement was reached to the

effect that the goal for the "mid-19803" would be sharpened to

0.83 litres per 10 km by 1986.

In actual fact, average consumption turned out to be 0.84 litres

per 10 km but decreased to 0.82 litres per 10 km by 1988. In 1989

it looked as though a break in this trend had occurred. Prelimi-

nary figures indicate that the fuel consumption of new cars has

increased and is now up to 0.84 litres per 10 km. The goal aimed

for in the bill, 0.75 litres per 10 km by 1990, will not be atta-

ined. This is not due to the introduction of catalytic conver-

ters, but the fact that vehicle performance (power-to-weight

ratio) and service weight have increased since 1980. In all pro-

bability, this has encouraged a more energy-demanding style of

driving on the roads. Putting it another way, fuel consumption on

the roads has developed less favourably than specific fuel con-

sumption according to the manufacturer's fuel declarafion.

4.1.1 Sammanfattning

I den trafikpolitiska propositionen 1978/79z99 ställdes det upp

som.mål att de nya bilarnas bränsleförbrukning, enligt bränslede-

klarationen, under mitten av åttiotalet i genomsnitt skulle vara
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0,85 1/mil och 1990 0,75 1/mil. I förhandlingar mellan Transport-

rådet och företrädare för billeverantörerna träffades en överens-

kommelse som innebar att målet för "mitten av 80-talet" skärptes

- 0,83 1/mi1 1986.

I verkligheten blev genomsnittet 0,84 l/mil 1986 för att minska

till 0,82 l/mil 1988. 1989 tycks trenden ha brutits. Bränsleför-

brukningen hos nybilarna ökar enligt preliminära uppgifter och är

nu 0,84 l/mil. Intentionen i propositionen, 0,75 l/mil 1990,

kommer ej att uppnås. Orsaken är inte introduktionen av kataly-

satortekniken, utan att fordonens prestanda (motoreffekt per

viktsenhet) och tjänstevikt har ökat sedan 1980. Detta har dess-

utom sannolikt medfört att körsättet ute på vägarna har föränd-

rats i en mer energikrävande riktning. Detta skulle också kunna

uttryckas som att bränsleförbrukningen ute på vägarna har utveck-

lats sämre än den specifika bränsleförbrukningen enligt bränsle-

deklarationen.

4.2 Uppställda.mål för transportsektorns energianvändning

I det här avsnittet berörs tre propositioner i vilka det har

satts upp energipolitiska mål som gäller transportsektorn:

0 Den trafikpolitiska propositionen 1978/79299.
0 Den energipolitiska propositionen 1980/81z90.
0 Den trafikpolitiska propositionen 1987/88:50.

Enligt proposition 1978/79z99 beräknades energianvändningen inom

transportsektorn ha ökat från 75 till 85 Twh (Terawattimmar)

mellan år 1973 och 1978. Enligt en prognos från dåvarande Indu-

striverket uppskattades energianvändningen för år 1990 till 99

TWh. Energikommissionen föreslog ett besparingsprogram som skulle

kunna begränsa energianvändningen år 1990 till 92-93 TWh, en

minskning med 6-7 % jämfört med prognosen. I proposition

1978/79z99 föreslogs att besparingen till 1990 skulle begränsas

till 4-5 %. Denna lägre ambitionsnivå motiverades med risken för

negativa sidoeffekter.

Ett konkret besparingsförslag för transportsektorn gällde den
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specifika förbrukningen (bränsleförbrukningen per mil) för per-

sonbilar. I USA infördes, från och med 1978 års bilmodeller, en

lagstiftning i vilken det stadgas att en viss genomsnittlig

bränsleförbrukning inte får överskridas i olika biltillverkares

och bilimportörers produktsortiment. I proposition 1978/79:99

antas det att genomsnittliga förbrukningen för nybilsförsäljning-

en i Sverige skall kunna minskas till 0,75 1/mil år 1990. För

1980-talets mitt sattes målet till 0,85 1/mil. Att en högre ambi-

tionsnivå valdes för personbilar än för transportsektorn i sin

helhet berodde på att risken för negativa sidoeffekter bedömdes

vara minst för denna fordonskategori.

Regeringen uppdrog år 1980 åt Transportrådet (TPR) att förhandla

fram ett gränsvärde för den totala vägda genomsnittliga bränsle-

förbrukningen för nya personbilar med personbilsleverantörerna.

Den. träffade överenskommelsen (TPR 1988) innebar att ca 0,83

l/mil skulle gälla som.gränsvärde för 1986 års modeller, ett

radikalare mål än i propositionen. Som bivillkor för gränsvärdet

angavs att oförändrade marknadsandelar mellan billeverantörerna

skulle gälla under avtalsperioden. I regeringens uppdrag till TPR

ingick även att - i enlighet med riksdagens beslut - utreda för-

utsättningarna att ingå överenskommelse om ytterligare sänkningar

av bränsleförbrukningen för nya personbilar fram till år 1990.

Förhandlingar om ytterligare sänkning av bränsleförbrukningen

skulle enligt uppgörelsen mellan TPR och billeverantörerna upptas

.så snart förutsättningar fanns. TPR har bedömt att förutsättning-

arna för sådana förhandlingar kommer att finnas först sedan

introduktionsproblemen med de nya bilavgasbestämmelserna övervun-

nits (TPR 1988).

I proposition 1980/81:90 reviderades målen för transportsektorns

energiförbrukning, jämfört med i proposition 1978/79:99. För år

1985 räknas med en förbrukning av 80-85 TWh och ;Jr år 1990 av ca

85 TWh. De angivna användningsnivåerna innebar följande:

0 en genomsnittlig årlig ökning med 0-1 % under perioden
1979-1985. '

o en genomsnittlig årlig ökning med ca 0,6 % under perioden
1979-1990.
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Drivmedelsförbrukningen för personbilar ansågs kunna minskas un-

der 1980-talet. Däremot ansågs det vara svårare att begränsa

energianvändningen för godstransporterna, eftersom dessa är

starkt beroende av den ekonomiska aktiviteten inom näringslivet.

I 1981 års energipolitiska beslut ingick som ett mål att oljans

andel av energiförsörjningen till år 1990 skulle minskas till ca

40»%, från nära 70 % år 1979. Detta vidhölls i 1985 års energi-

politiska riksdagsbeslut. i

I proposition 1987/88:50 gjordes följande bedömning:

o Energiförbrukningen för nya fordon bör successivt minska.
0 Den långsiktiga utvecklingen av transportsystemet bör syfta

till en minskning av energiförbrukningen, ett minskat olje-
beroende och en övergång till alternativa drivmedel och
drivsystem, som på längre sikt kan baseras på inhemska
förnyelsebara råvaror.

4.3 Utveckling av transportsektorns energianvändning

Energianvändningen inom transportsektorn har under 1980-talet

utvecklats enligt tabell 4.1.

Energianvändningen minskade fram till år 1982, för att sedan öka

år från år. Den största ökningen mellan två på varandra följande

år inträffade mellan 1985 och 1986, en ökning med 7.3 %.

Enligt uppgifter från TPR stod vägtrafiken år 1987 för ca 97 % av

bensinförbrukningen och ca 80 % av dieselförbrukningen.

Den specifika bränsleförbrukningen för nya personbilar, har under

1980-talet utvecklats enligt tabell 4.2.

4.4 Måluppfyllelse

Det uppställda målet för år 1990 års energianvändning, om 85 TWh

inom transportsektorn, lär ej kunna uppfyllas. Den årliga ökning-

en från 1980 till år 1988 har varit ca 2.4 % per år, att jämföra
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Tabell 4.1. Samfärdselns energianvändning (TWh)*.

 

 

 

   

  

 

  

 

År Inhemsk användning Utrikes Totalt
sjöfart

Bensin Diesel- Övriga E1 Summa
brånn- oljew inhemsk
olja produkter användn.

1980 41,4 16,5 7,9 2,2 68,0 10,0 78,0
1981 40,8 15,9 8,0 2,3 67,0 7,6 74,6
1982 41,1 15,8 8,4 2,3 67,6 6,5 74,1
1983 42,2 15,3 8,5 2,3 68,3 6,5 74,8
1984 43,8 15,8 9,4 2,5 71,5 6,2 77,7**)
1985 44,2 18,5 8,4 2,6 73,7 6,6 80,3
1986 46,4 19,3 10,3 2,6 78,6 7,6 86,2
1987 48,3 19,1 10,5 2,6 80,5 9,3 89,8
1988 50,1 21,1 11,5 2,6 85,3 7,8 93,1**)

 

*)
Centralbyrån

**) Preliminära uppgifter

Uppgifter ur Statistiska meddelanden, serie E, Statistiska

Tabell 4.2. Utveckling av vägd genomsnittlig bränsleförbrukning

 

*)
ink)

enligt Transportrådet (1989)°

    

Års- Bränsle örbrukning*)
modell (dm./1O km)

1980 0,90
1981 0,87
1982 0,86
1983 0,86
1984 0,85
1985 0,85
1986 0,84
1987 0,82
1988 0,82
1989 0,84**

 

 

Blandad körning enligt Konsumentverkets definition.
Preliminärt värde,

med eftersträvade 0,6 % enligt proposition 1980/81:90. Energian-

vändningen

Den
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skulle behöva minska med ca 8 TWh från 1988 till 1990

för att målet skulle kunna klaras!

specifika bränsleförbrukningen för personbilar av 1986 års

modeller uppgick till 0,84 l/mil, en utveckling i enlighet med
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vad som föreslogs i proposition 1978/79z99. Överenskommelsen mel-

lan TPR och billeverantörerna innebar ett lägre gränsvärde för

1986 års modeller, 0,83 l/mil, än enligt proposition 1978/79z99.

Utfallet för årsmodell 1986 innebar att målet enligt proposi-

tionen klarades, men egentligen inte enligt överenskommelsen. I

proposition 1978/79z99 sattes målet för 1990 års modeller till

0,75 l/mil. Enligt preliminära uppgifter för 1989 års modeller

(TPR 1989), har den tidigare nedåtgående trenden för specifik

förbrukning bytts mot en ökning från 1988 till 1989 års modeller.

Som följd av att de preliminära uppgifterna avseende förbruk-

ningen för årsmodell 1989 tyder på att den nedåtgående trenden är

bruten skriver TPR (1989) följande:

"I detta perspektiv har TPR övervägt att föreslå regeringen
att nya överenskommelser snarast bör träffas med personbils-
leverantörerna. Mot bakgrund bl a av att värdena för 1989 är
preliminära har TPR dock valt att följa utvecklingen ytterli-
gare ett år. Därest utvecklingstendensen inte förändras kommer
TPR att aktualisera frågan om nya överenskommelser."

Den brutna nedåtgående trenden kan bero på att både tjänstevikt

och fordonsprestanda (motoreffekt/viktsenhet) har ökat snabbare

mellan 1988 och 1989 än mellan tidigare år under 1980-talet (Ham-

marström 1989). Introduktionen av katalysatorn medför däremot

inte någon ökning av specifik förbrukning.

Den specifika förbrukningen enligt blandad körning mäts enligt

körcykler som är oberoende av fordonsprestanda. Detta stämmer

inte med förhållandena på vägarna då hastigheten på landsväg pâ-

verkas av fordonsprestanda: ju högre prestanda desto högre has-

tighet (Nilsson l989a). Från 1980 till 1989 års modeller har

prestanda ökat med ca 20 %. En rimlig hypotes är att högre pres-

tanda ger högre accelerationsnivåer. Både högre hastighet och

högre accelerationsnivå driver upp bränsleförbrukningen. Därför

är det sannolikt att utvecklingen av den specifika förbrukningen

ute på vägarna är sämre än vad som uttrycks av specifik förbruk-

ning enligt speciella körcykler. Enligt uppföljande hastighets-

mätningar på landsväg (Nilsson 1989b), har följande förändringar

för personbilar uppmätts från 1980 till år 1988:
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70-vägar, ingen säkerställd förändring,
90-vägar, + 2.4 km/h,
110-vägar exklusive motorväg, + 4.9 km/h,
motorvägar, + 5.5 km/h.O

O
O
O

Mot bakgrund av att de uppställda målen för transportsektorns

energianvändning ej har uppnåtts, kan nämnas att flera svenska

studier har påvisat mycket stora sparpotentialer för vägtrafiken

(Hammarström och Karlsson 1985, Laurell 1985, Transportrâdet

1985). Mest påtagligt i dessa studier är de stora sparpotentia-

lerna som är kopplade till förändring av fordonsparken. De utvär-

derade förändringarna av fordonsparken har genomgående hållits

inom gränserna för den teknik som idag finns på marknaden, det

vill säga forskning och utveckling skulle inte vara något krav. I

stället krävs förändrade styrmedel för köp och användning av

bilar.

För att uppnå målen för hela transportsektorn, en minskad total

energianvändning och ett minskat oljeberoende har Transportforsk-

ningsdelegationen (1984) och Backman och Cordi (1986) visat de

stora fördelarna av att flytta över transporter från transport-

medel med förbränningsmotorer till sådana med eldrift. Det inne-

bär att vi flyttar över landsvägstrafik till järnvägstrafik och

gatutrafik till pendeltåg och tunnelbana, närdet är möjligt.
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5 LUFTFÖRORENINGARNA

av forskningsledare Harald Perby, VTI

AIR POLLUTANTS

by Research Director Harald Perby, VTI

5.1 Summary

There are two political goals for air polluting emissions in

Sweden which concern traffic policy to a high degree. These goals

are in respect of oxides of nitrogen and carbon dioxide. The

oxides of nitrogen goal means that emissions of oxides of nitro-

gen must be reduced by 30% between 1980 and 1995. The carbon

dioxide goal means that emissions must not exceed the 1988 level.

In both cases, the development of road traffic between 1980 and

1987 was directly contrary to these goals, which were mounted

retrospectively in 1988, however. While emissions of oxides of

nitrogen and carbon dioxide in the community at large have either

remained the same or gone down, emissions of oxides of nitrogen

and carbon dioxide from road traffic were allowed to increase

during the 19808. One of the main causes of this is the 19%

increase in traffic mileage between 1980 and 1987.

The traffic sector's scope for meeting its quota of environment

policy goals is shown in a couple of calculation examples.

5.1.1 Sammanfattning

Det finns två politiska mål för luftföroreningsutsläppen i Sveri-

ge som i högsta grad berör trafikpolitiken, kväveoxid- och koldi-

oxidmålen. Kväveoxidmålet innebär att kväveoxidutsläppen skall

minska med 30 % mellan 1980 och 1995. Koldioxidmålet betyder att

utsläppen inte skall överstiga 1988 års nivå. I bägge fallen gick

utvecklingen för vägtrafiken mellan 1980 och 1987 stick i stäv

med dessa mål, som dock uppställts i efterhand, 1988. Medan ut-

släppen av kväveoxider och koldioxid antingen har varit oföränd-

rade eller minskat i samhället i övrigt, har utsläppen av kväve-
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oxider och koldioxid från vägtrafiken tillåtits öka under 1980-

talet. En väsentlig orsak till detta är att trafikarbetet har

ökat med 19 % mellan 1980 och 1987.

Med ett par räkneexempel redogörs för trafiksektorns möjligheter

att infria sin del av de miljöpolitiska målen.

5.2 De uppställda målen

De befintliga miljöpolitiska målen har summerats av MIA (1989).

5.2.1 Kväveoxidmålet

 

Det politiska målet är att kväveoxidutsläppen i Sverige skall

minska med trettio procent mellan 1980 och 1995 (proposition

1987/88:85). Dessutom skall förutsättningarna för att halvera

utsläppen mellan 1980 och 2000 utredas.

Mellan 1980 och 1987 minskade de sammanlagda utsläppen av kväve-

oxider från 318 000 ton till 300 000 ton, enligt SCBs och Natur-

vårdsverkets beräkningar (figur 5.1; SCB 1989). Minskningen upp-

gick till sex procent, en femtedel av det för 1995 uppsatta

målet.

Förändringarna inom transportsektorn har varit avgörande för ut-

vecklingen. Kväveoxidutsläppen från energiproduktionen har i

stort sett legat stilla, medan utsläppen från industrin och bo-

städerna har minskat med hela 38 % (från 104 000 ton 1980 till

65 000 ton 1987). Samtidigt har utsläppen från vägtrafiken ökat

från 147 000 ton kväveoxider 1980 till 170 000 ton 1987, en ök-

ning med 16 %. Vägtrafikens andel av de totala utsläppen av kvä-

veoxider har därför ökat från 46 % 1980 till 57 % 1987.

Bensinfordonen stod 1987 för 116 000 ton, eller 68 % av vägtra-

fikens kväveoxidutsläpp och dieselfordonen för resten, 54 000

ton. Mellan 1980 och 1987 ökade kväveoxidutsläppen från diesel-
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fordonen, procentuellt sett, något snabbare än utsläppen från

bensinbilarna.
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Figur 5.1. Kväveoxidutsläppen i Sverige 1987.

5.2.2 Koldioxidmålet

Det politiska målet är att koldioxidutsläppen från svenska källor

inte skall Överstiga "dagens nivå". Beslutet togs 1988 (JoU

1987/88: 23). Då utsläppsdata för 1988 är preliminära används här

värden för 1987.

Från vägtrafiken i Sverige släpptes 1987 ut ungefär 17,7 miljoner

ton koldioxid enligt IVL (Calander mfl 1988). IVLs beräkningar

har bekräftats av Naturvårdsverket och VTI. Vägtrafiken svarade

därmed för 29 % av de kända svenska utsläppen av koldioxid (figur

5.2).
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Figur 5.2. Koldioxidutsläppen i Sverige 1987.

 

För att koldioxidmålet skall uppnås, för vägtrafikens del, ford-

ras ett trendbrott. Koldioxidutsläppen från vägtrafiken var näm-

ligen 15,2 miljoner ton 1980. Ökningen mellan 1980 och 1987 upp-

går därför även i detta fall till 16 %. Samtidigt har koldioxid-

utsläppen från andra källor minskat från 64,3 miljoner ton 1980

till 43 miljoner ton 1987, eller med hela 33 %.

5.2.3 Varför har utsläppen från trafiken ökat?

 

Eftersom koldioxidutsläppen är knutna till bränsleförbrukningen

(Perby 1989) är det två faktorer som bidrar till utvecklingen:

hur mycket vi kör,' samt hur mycket bränsle vi gör av med per

kilometer. Mellan 1980 och 1987 ökade trafikarbetet med hela
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19 %, vilket förklarar hela ökningen av koldioxidutsläppen.

Kemiskt sett är inte kväveoxidutsläppen lika fixt kopplat till

bränsleförbrukningen, men även i detta fall är det uppenbart att

det ökade trafikarbetet är en viktig förklaring till varför

utsläppen har ökat mellan 1980 och 1987.

5.3 Åtgärdsmöjligheter

Problemet med kväveoxidutsläppen minskar kontinuerligt genom att

nya katalysatorbilar ersätter äldre bilar. Utbytet av bilar tar

dock lång tid. Vid halvårsskiftet sommaren 1989 svarade katalysa-

torbilarna för 25,1 % av trafikarbetet (Hammarström m.fl 1989).

Bilar utan katalysatorer kommer att finnas kvar in på 2000-talet,

även om deras andel av trafikarbetet successivt minskar. Dessutom

är det ännu inte tekniskt möjligt att radikalt sänka kväveoxidut-

släppen från dieseldrivna fordon.

Låt oss se på ett räkneexempel: Om vi förutsätter att vägtrafi-

kens utsläpp av kväveoxider skall minskas med 30 % mellan 1980

och 1995, utan att trafikarbetet, minskar måste minskningen i

praktiken ske genom att avgaserna från bensindrivna bilar renas°

Eftersom. utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken 1980 uppgick

till 147 000 ton är målet 103 000 ton. Om vi antar att de samman-

lagda kväveoxidutsläppen från dieselfordonen vare sig ökar eller

minskar, betyder det att de sammanlagda kväveoxidutsläppen från

alla bensindrivna fordon mellan 1987 och 1995 skall minska från

116 000 ton till 49 000 ton, eller med 58 %.

Koldioxidutsläppen kan kortsiktigt bara åtgärdas genom att vi

minskar trafikarbetet eller bränsleåtgången per fordonskilometer.

Långsiktigt kan vi byta bränsle. Minskningen av bränsleåtgången

kan delvis ske med trafikala åtgärder. Såväl ett ökat "flyt",

bättre vägar, bättre körbeteende som en sänkt topphastighet skul-

le minska bränsleåtgången med några procent (Hammarström mfl

1981, TFD 1981, Hammarström och Karlsson 1985). Större besparing-

ar kan göras på fordonssidan, men det tar tid. Låt oss se vad som

händer om trafikarbetet får utvecklas fritt:
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Om trafikarbetet årligen ökar med exempelvis 4 %, måste bränsle-

förbrukningen per fordonskilometer minska med 3,9 % per år för

att koldioxidutsläppen ej skall öka. Om vi betraktar tiden mellan

1987 och 1995 betyder det att trafiken ökar totalt med 37 %. Då

måste bränsleförbrukningen per fordonskilometer minska med i

genomsnitt 27 %, hos gamla och nya fordon, för att koldioxidmålet

skall uppfyllas inom transportsektorn. Enligt avsnitt 4.3 har den

genomsnittliga bränsleförbrukningen, enligt bränsledeklarationen

för nybilar, minskat 7 % mellan 1980 och 1987. Ute på vägarna är

minskningen ännu mindre.

Även om vi utgår ifrån att trafikarbetet endast ökar med 1 % år-

ligen förblir situationen problematisk. Då ökar trafikarbetet med

8 %, mellan 1987 och 1995, vilket kommer att fordra att bränsle-

förbrukningen per fordonskilometer ute på vägarna för hela for-

donsparken minskar med knappt 8 %.

Slutsatsen är att om trafiksektorn skall infria koldioxidmålet,

samtidigt som trafikarbetet ökar, krävs det att bränsleeffektivi-

teten ute på vägarna ökar i en väsentligt högre takt än idag. Om

vi till detta lägger kravet att koldioxidmålet skall hållas, även

efter en kärnkraftavveckling, kommer det att betyda att kraven på

fordonen och förarna kommer att bli mycket hårda. Skall till

exempel 10 % av vägtrafikens koldioxidutsläpp "flyttas över" till

energisektorn, betyder det att bränsleförbrukningen per fordons-

kilometer fram till 1995, i genomsnitt för alla vägtransporter

måste sänkas med 17 %, jämfört med 1987, om trafikarbetet ökar

med 1 % per år och med 34 % om det ökar med 4 %.
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6 TRAFIK- OCH MILJÖPOLITISKA MÅL FÖR STOCKHOLMS STAD

av avdelningschef Lars Bäckbom, Stockholms Gatukontor

TRAFFIC AND ENVIRONMENT POLICY GOALS FOR THE CITY OF

STOCKHOLM

by Lars Bäckbom, Head of Department, Stockholm

Road Department

6.1 Summary

For several years, the Stockholm Highways Commission has had the

following general goals for its activities:

Maintaining its capital of roads and streets intact
A high standard of road safety
A good residential and traffic environment
Satisfactory traffic flows.*

i
i
-
*
X
-

These general goals have subsequently been broken down into more

operational goals which are described in various publications,

including the following documents:

x.
.

Traffic Plan 77, adopted by the municipal council in Decem-
ber, 1978.

* Traffic policy decisions by the municipal council in 1980
and 1985.

* Environmental Plan 87, adopted by the municipal council in
June, 1989.

* Traffic Plan 89. Currently circulated to the parties concer-
ned for comment.

It has not proved possible to attain the traffic and environmen-

tal policy goals which the City of Stockholm decided on in the

19705 and 19803. Neither has the expansion of motor traffic been

mastered, and deterioration of the environment, road safety and

mobility has followed in the wake of a larger volume of motor

traffic. The chief reason for this trend is probably because the

measures decided on have not been effective enough. In the 19703,

the City's ambition was to eliminate the problems by construction

and controls. More efficient public transport and and effective

parking policy would make economic control unnecessary, it was

thought. By the end of the 19803 the situation had changed. An
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overall view of the problems and the proposed solutions has

proved to be necessary, as also has the need for taking adequate

measures to solve the traffic and environmental problems.

Traffic and environmental policy goals must be clear-cut and

accepted by the majority of citizens. The ways and means of

attaining these goals must be effective. It must be possible to

measure the effects of the steps that are taken and it must also

be possible to ascertain whether they lead to the specified

goals, and if so, at what rate.

6.1.1 Sammanfattning

Stockholms gatunämnd har sedan ett flertal år haft följande

övergripande mål för sin verksamhet:

Att vidmakthålla väg- och gatukapitalet.
Hög trafiksäkerhet.
God boende- och trafikmiljö.
God framkomlighet.*

i
i
-
3
0
'
*

Dessa övergripande mål har sedan brutits ned i mer operationella

mål, bland annat i följande dokument:

Trafikplan 77, tagen av kommunfullmäktige december 1978.
Trafikpolitiska beslut i kommunfullmäktige 1980 och 1985.
Miljöplan 87, tagen av kommunfullmäktige juni 1989.
Trafikplan 89. Remissbehandling pågår.*

å
l
-
*
Å
-

De trafik- och miljöpolitiska mål, som Stockholm har fattat be-

slut om under 1970- och 1980-talen, har inte kunnat nås. Biltra-

fikens utveckling har inte bemästrats och med ökad biltrafik har

bland annat följt försämringar beträffande miljö, säkerhet och

framkomlighet. Skälen till utvecklingen torde främst vara att be-

slutade åtgärder inte varit tillräckligt effektiva. Under 70-ta-

let var ambitionen att bygga och reglera bort problemen. En för-

bättrad kollektivtrafik och en effektiv parkeringspolitik skulle

medföra att ekonomiska styrmedel inte behövdes. Under slutet av

80-talet har situationen förändrats. En helhetssyn på problemen

och lösningarna har visat sig nödvändig, liksom behovet av ett
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flertal åtgärder för att komma till rätta med trafik- och miljö-

problemen.

De trafik- och miljöpolitiska målen måste vara tydliga och accep-

teras av en majoritet av medborgarna. De medel som förordas måste

vara effektiva och leda mot de uppställda målen. Effekten av

genomförda åtgärder måste gå attmäta och man måste kunna konsta-

tera om.åtgärderna leder mot uppställda mål och i vilken takt.

6.2 Trafikplan 77

1978 antog kommunfullmäktige Trafikplan 77 som generalplan för

trafiken i Stockholmr

Det nya med Trafikplan 77 var bland annat att den förutom motor-

fordonstrafik även behandlade gång- och cykeltrafik. Dess vikti-

gaste syfte sades vara att 'visa hur man kommer till rätta med

biltrafikens negativa effekter och förbättrar förhållandena för

utsatta grupper'. Eftersom bilen för de flesta resor var snabbast

och bekvämast fastslogs att 'det inte finns något generellt behov

av att öka tillgänglighet och framkomlighet för biltrafiken, men

att vâg- och gatunåtet ändå i vissa avseenden behöver förbätt-

ras'. Investeringarna skulle ge ökad trafiksäkerhet, mindre stör-

ningar och mer utrymme för busstrafik.

I planen uttalades att biltrafiken skulle dämpas i känsliga om-

råden och genomfartstrafiken avledas från bostadsområden och från

stadskärnan. Gång- och cykelvägnätet skulle byggas ut och över-

gångsställen göras säkrare. Den tunga lastbilstrafiken skulle

hänvisas till lämpliga leder och bullerskydd ordnas vid vägar och

'gator med störande trafik.

I Trafikplan 77 förutsattes inte att bilister i någon större ut-

sträckning spontant skulle gå över tillkollektiva färdmedel. Man

hävdade emellertid att det var angeläget att resandet i innersta-

den successivt omfördelades från bil- och kollektivtrafik. För

ytterstaden betonades vikten av förbättrade kollektiva förbindel-

ser i tvärled. Planen lade till rätta för en bättre kollektivtra-
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fik genom att ge utrymme för reserverade körfält, terminaler och

hållplatsområden, företräde i signalkorsningar med mera. Man för-

utsatte då att landstinget i gengäld skulle stå för en tätare

trafik. Bussar från förorter utan spårförbindelser borde kunna nå

de centrala arbetsområdena direkt.

I Trafikplan 77 fastslogs att en påtaglig förbättring av trafik»

säkerhet och miljö i.innerstaden först kan uppnås sedan trafiken

väsentligt minskats.

6.3 1980-års trafikpolitiska beslut

Med anledning av bland annat 1979 års styrmedelsutredning fattade

kommunfullmäktige 1980-09-22 ett trafikpolitiskt beslut. Ett

förstahandsmål var att fram till 1982 minska biltrafiken i inner-

staden med 20 % jämfört med 1976 års siffror. Därigenom skulle

det bli möjligt att praktiskt taget helt eliminera risken för att

WHOs riktvärde för kolmonoxid i luften överskrids. En minskning

med 25 % skulle krävas för att klara WHOs riktvärde för kväveoxi-

der° Medlen var en lång rad främst parkeringspolitiska åtgärder,

som höjningar av felparkeringsavgifterna och en kraftig ökning av

övervakningen. I beslutet uttalades att de föreslagna åtgärderna

borde ge sådana miljö- och trafiksäkerhetsförbättringar att färd-

avgifter kan anses vara obehövliga.

I den utvärdering som gjordes 1983 konstaterades att trafiken

till innerstaden minskade med 10 % mellan 1976 och 1982. Endast

en fjärdedel av minskningen berodde på av staden eller lands-

tinget vidtagna åtgärder- parkeringspolitik samt förändringarna

i kollektivtrafiktaxa - och utbud. Huvuddelen, ungefär halva

minskningen, hade sin orsak i minskad biltäthet samt högre ben-

sinpris. Biltätheten sjönk med 5 % samtidigt som bensinpriset

realt steg med 40 % 1976-82.

Trafikminskningen fick ingen synbar positiv effekt vad gäller

framkomlighet, säkerhet och miljö i innerstaden:

o Framkomligheten för busstrafiken försämrades mellan 1976 och
1982 med 5 %, och den sjönk troligen också för biltrafiken.
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En orsak till detta var att framkomligheten på huvudgatorna
minskat på grund av trafikomläggningar. Efter 1982 har
framkomligheten försämrats ytterligare.

0 Antalet polisrapporterade trafikskadade personer i inner-
staden ökade något mellan 1976 och 1982, och har ökat
ytterligare sedan dess.

0 De generella trafikförändringar som ägde rum var för små för
att de skulle kunna ge utslag i de mätningar av luftförore-
ningar och buller som genomfördes inom staden.

En annan slutsats var att parkeringen inte kommer att bli 'ett

kraftfullt trafikpolitiskt styrmedel, så länge kommunen inte kan

påverka villkoren för den omfattande pendelparkeringen på privat

tomtmark.

6.4 1985 års trafikpolitiska beslut

Med anledning av effekterna av 1980 års trafikpolitiska beslut

tog kommunfullmäktige ett uppföljningsbeslut 1985. Fullmäktige

konstaterade då att den trafikminskning med 10 %, som skedde

mellan 1976 och 1982, haft en ganska liten betydelse för de

miljöproblem som är av lokal karaktär och är koncentrerade till

vissa hårt belastade huvudgator. För att komma till rätta med

dessa problem fastslog man att det krävs nya trafikleder och tra-

fikregleringar, som avlastar de mest utsatta gatorna. Kommunfull-

mäktige uttalade också att för vissa ämnen i bilavgaserna, som

kvävedioxid som kan spridas över större områden, är en generell

minskning av trafiken betydelsefull. Kommunfullmäktige underströk

därför att det är angeläget att trafiken i innerstaden minskar

ytterligare, (dvs från minskningen lO %) men angav inget fixerat

mål för detta.

6.5 .Miljöplan för Stockhobm antagen av kommunfullmäktige

1989

Mål

Långsiktigt:

0 Att nedbringa halten av föroreningar och störningar från
trafiken så att människors hälsa och välbefinnande ej påver-
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kas negativt och att naturen ej skadas. Som konkret långsik-
tigt mål skall härvid gälla att beslutade och planerade
gränsvärden, riktvärden och planeringsmål skall underskridas
överallt i staden.

Under programperioden, (fram till 1992/93):

0 Genom de i det följande föreslagna åtgärderna nedbringa
föroreningar och störningar, som trafiken bidrar med, till
en sådan nivå att beslutade och planerade gränsvärden, rikt-
värden och planeringsmål överskrids i så få lägen ochvid så
få tidpunkter och i så korta perioder som möjligt vid pro-
gramperiodens slut.

0 Farligt gods skall transporteras på ett säkert sätt.

6 . 6 Åtgärdsförslag

Väg och gatutrafik:

0 Ett handlingsprogram tas fram, i vilket följande åtgärder
övervägs:
w utökad kontroll av kolmonoxidhalt vid tomgångskörning samt

skärpning av påföljderna vid överskridande.
m införande av ett system för färdavgifter.
m försök med avgasstyrd trafikreglering.
- förbättrad kollektivtrafik.
- ökad satsning på infartparkeringaro
- skärpt parkeringspolitik i innerstaden (måste omfatta även

icke gatuparkering).

0 En mer omfattande och detaljerad trafikstatistik än den som
finns idag tas fram.

0 Möjligheterna att ytterligare minska avgasutsläppen från
bussarna i innerstaden utreds (som trådbussar och/eller bus-
sar med bensindrift och katalysatorrening).

o Förutsättningarna för staden, att ställa medel till förfo-
gande för en utökad avgaskontroll tillsammans med polisen,
utreds.

o Informationskampanjer riktade till bilisterna genomförs
under hela programperiodeno Bland annat inriktas informa-
tionen på betydelsen för miljön av att den enskilda ändrar
sina resvanor, att fordonet hålls i trim och att rådande

hastighetsbegränsningar hålls, för att härigen01. minska
utsläpp och buller°

o Staden gör en framställan till berörda statliga organ om
skärpning av gällande normer för bulleremission från fordon.

0 Ett försöksprojekt avseende olika vägbeläggningars buller-
egenskaper genomförs under programperioden.

o Bullerskyddsgruppens åtgärdsförslag för bullerskyddsåtgärder
genmmförs i beslutad prioritetsordning och enligt uppgjord
plan. _

o Kommunfullmäktige beslutar att som planeringsmål för maximal
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ljudnivå i bostäder från vägtrafik mellan kl 19.00 och 07.00
skall gälla gränsvärdet 45 dBA.

Spårtrafik:

0 Kommunfullmäktige beslutar att som provisoriskt planerings-
mål för spårtrafikbuller skall tills vidare gälla samma im-
missionsgränser, som tidigare antagits för vägtrafikbuller
(ekvivalentnivåer), kompletterat med gränsvärdet 40 dBA som

maximal ljudnivå i bostäder mellan kl 19.00 och 07.00 samt
för stomljud och buller förorsakat av vibrationer en högsta
nivå på 30 dBA.

6.7 Trafikplan 89, utsând på remiss oktober 1989

Förslaget till Trafikplan 89 har utarbetats parallellt med såväl

förslaget till översiktsplan som regionplan. Tillsammans utgör

arbetet med dessa planer den största samordnande planeringsinsat-

sen hittills i Stockholm.

Föreslagna mål:

0 Begränsa trafikens miljöstörningar

Kommunfullmäktiges planeringsmål för buller och bilavgaser skall,

uppfyllas. Stadens trafikpolitik måste bidraga till det nationel-

la målet om.minskade kväveoxidutsläpp med 30 % 1980-1995 och 50 %

1980-2000. Koldioxidutsläppen får inte överstiga 1988 års nivå.

0 Minska trafikolyckorna

Särskilt de som drabbar oskyddade trafikanter. Olyckorna skall

komma ned till lågpunkten i mitten av 1970-talet (30 % färre ska-

dade och dödade än år 1987).

o Förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken

Medelhastigheterna för bussarna på de gator som har en mer omfat-

tande busstrafik bör under dagtid bli minst 17 km/h i innerstaden

samt 25 km/h i de inre och 30 km/h i de yttre förorterna.

o Förbättra framkomligheten, tillgängligheten och arbetsmiljön
för nyttotrafiken.
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Eftersom nyttotrafiken rör sig bland den övriga trafiken är det

angeläget att framkomligheten i staden generellt förbättras.

6.7.1 Medel

0 Kollektivtrafiken förbättras och byggs ut.
o Ekonomiska styrmedel införs.
o Parkeringspolitiken skärps.
o Avlastande trafikleder byggs ut.
o Innerstadens huvudgator byggs om.
o Miljövänligare fordon utvecklas.
0 Ny bebyggelse anläggs där det finns eller kan skapas

högklassig kollektivtrafik.
Bullerskydd anläggs.

o Cykelvägar byggs ut till ett sammanhängande nät.

0

För att nå målen krävs många och samordnade insatser av staden,

landstinget och staten. Med en genomförandetid på 20 år krävs

investeringar på drygt en miljard kronor per år. Eftersom försla-

get innehåller stora investeringar i kollektivtrafiksystemet ökar

också trafikhuvudmannens driftskostnader. Behovet att tillföra

trafiksektorn ytterligare pengar är således stort.

Källor

1. Trafikplan 1977 a generalplan för trafiken i Stockholm"
Kommunstyrelsens utlåtande 298. Beslut i kommunfullmäktige
1987-12-04°

2. Kommunfullmäktiges behandling av utredningarna:

* Styrmedel för begränsning av biltrafiken i Stockholms inner-
stad.

* Parkeringsplan för Stockholms innerstad.

* Förslag till planeringsmål för att begränsa bulle: och luft-
föroreningar från biltrafiken i Stockholm.

Kommunstyrelsens utlåtanden 230 och 260. Beslut i kommunfull-
mäktige 1980-09-22.

3. Kommunfullmäktiges behandling av:

* Redovisning av kommunens trafikpolitiska åtgärder och deras
effektero

* Interpellation angående förnyad prövning av behovet av
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trafikpolitiska styrmedel (166/1984).

Kommunstyrelsens utlåtande nr 56. Beslut i kommunfullmäktige
1985-05-06.

4. Miljöplan för Stockholm. Kommunstyrelsens utlåtande nr 131.
Beslut i kommunfullmäktige 1989-06-05.

5. Trafikplan 1989. Remiss oktober 1989 + 15 februari 1990.
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