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1. SAMNIANFATTNING

I rapporten görs en Översiktlig genomgång av dagens produktion av statistik för
transportsektorn och en grov kartläggning av vilka aktörer inom och utanför
sektorn som använder statistiken.

SCB är den helt dominerande producenten av statistik. Denna statistik bygger
dock till inte obetydlig del på grundregister som förs av andra myndigheter och
för andra syften. En viss del av den statistik som SCB hanterar bygger på pri-
märmaterial från sektorsmyndigheter. Stora delar av statistiken bygger helt eller
delvis på urvalsundersökningar.

Utöver SCB finns ett betydande antal statistikproducenter med relativt blygsam
och- avgränsad statistikproduktion.

Stora statistikanvändare inom sektorn är trañkverken, främst Vägverket. Aven
Kommunikationsdepartementet och SJ är stora användare. Det finns också ett
stort antal mindre användare. Av naturliga skäl utnyttjar användarna den statistik
mest som direkt berör det egna verksamhetsområdet.

Internationella organisationers krav på statistik är växande, såväl när det gäller
omfattning som precision.

En betydande användning av transportstatistiken finns utanför transportsektorn
hos myndigheter, företag och andra organisationer.

Det finns relativt stora behov av utbyggnad och förändringar av transportstatisti-
ken för att den skall svara mot dagens krav, nationth och internationellt. För
delar av statistiken, tex UVAV, finns behov av en metodmässig genomgång.

En beställarmyndighet för basstatistik inom transportsektorn bör kunna få ansvar
för de delar av basstatistiken som avser instmmentell statistik, (1 v 5 den över-
gripande statistik som utgör underlag för sektoraktöremas beslutsprocess. Detta
omfattar bland annat men inte enbart det övergripande underlaget för in-
frastrukturplaneringen. Beställarmyndigheten bör också ansvara för att underla-
get _för nationalräkenskapema tas fram och att de internationella statistikåtagan-
dena kan uppfyllas.

Basen för den instmmentella statistiken bör förbättras genom att sektormyn-
dighetema explicit åläggs att hålla vissa statistikregister som beskriver den egna
verksamheten åtkomliga för externa användare. Myndigheternas kostnad för
detta kan förväntas bli marginell eftersom grunddata ändå finns tillgängliga in-
om ramen för den ordinarie verksamheten. _

Kommunikationsdepartementet bör själv styra statistikkraven för utformningen
av de delar av trañlqmlitiken som inte faller inom infrastrukturplaneringen. För
teknisk samordning bör kraven slussas genom beställarmyndigheten.

För att möta kraven på statistik för forskning och allmäninformation bör ensär-
skild "delegation" av referensgruppskaraktär knytas till Kommunikationsdepar-
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tementet för att ställa de styrande kraven. Även dessa krav bör slussas via
beställarmyndigheten.

En beställannyndighet, som har det föreslagna ansvaret för delar av basstatisti-
ken och också ansvar för teknisk samordning av departementets och den före-
slagna delegationens statistikkrav, måste dels ha egna finansiella resurser i form
av anslag för basstatistik dels också ha personell kompetens. Denna kompetens
bör främst avse transportsektoms strategiska beslutsprocesser, nationalräkenska'-
pemas teknik, internationellt statistiksamarbete och Ibestållarkompetens för sta-
tistik. Det finns knappast någon myndighet inom sektorn som idag besitter dessa
kompetenser fullt ut utan förstärkningar måste ske.
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2. RAPPORTENS SYFTE OCH BAKGRUND. NULÄGESBESKRIV-
NING AV TRANSPORTSTATISTIKEN - PRODUKTION

2.1 Rapportens bakgrund och syfte

Denna rapport om transportstatistiken har utarbetats på uppdrag av Kommuni-
kationsdepartementet. Bakgrunden är att slutbetänkandet från 1990 års statistik-
utredning, Effektivare statistikstyming; den statliga statistikens finansiering och
samordning (SOU 1992:48.)

Utredningens förslag innebär att ansvaret för detaljstyrningen av den statliga sta-
tistikverksamheten så långt som möjligt delegeras till huvudansvariga myndighe-
ter. Inom varje sektor svarar denna myndighet för samordningen av användarin-
tressena. SCB: s verksamhet skulle helt uppdragsfmansieras. Statisülqädet svarar
för den nationella samordningen av statistiken och företräder alhnäninformativa
intressen.

Utredningens förslag skulle, om de genomfördes, få en betydande inverkan
också på organisationen av statistikstymingen inom transportsektorn. Syftet med
denna rapport är att ge Kommunikationsdepartementet ytterligare underlag för
den vidare hanteringen av transportsektoms statistikfrägor i anknytning till för-
slagen i SOU 1992:48.

Denna rapport behandlar i följande avsnitt i detta kapitel och i kapitel 3 nuva-
rande transportstatistik och dess användare inom och utom transportsektom. I
kapitel 4 sammanfattas vissa krav på förändring och vidareutveckling av trans-
portstatistiken. I kapitel 5 diskuteras, med utgångspunkt i förslagen från 1990
års statistikutredning, hur statistikstymingen skulle kunna organiseras inom
transportsektorn. Slutligen sammanfattas i kapitel 6 vissa kompetenskrav, som
ställs på en beställarmyndighet i en sådan statistikorganisation.

 

Rapporten behandlar inte statistiken för post och tele, vilken är av mindre om-
fattning.

2.2 Statistikproduktion - nägra principiella synpunkter

Modern statistikproduktion bygger till stor del på att vissa grunddata utnyttjas
för många olika ändamål inom flera olika samhällssektorer. Genom detta förfa-
rande minskas belastningen på uppgiftslämnarna och man får också bättre förut-
sättningar för konsistens i statistiken mellan olika samhällssektorer.

Grunddata från upppgiftslämnama förädlas oftast i flera steg tex genom datakon-
troller, rättelser och avstämningar och sammanställs i register eller databaser.
Huvudansvaret för att data i registret är korrekta vilar oftast på en bestämd or-
ganisation.
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Ytterligare förädlingssteg kan omfatta reguljärt genomförd samköming av flera
grundregister till kombinerade register, varvid nya grunddata kan tillföras och
data bearbetas t ex genom beräkningar.

Den ovan beskrivna förädlingsprocessen gäller vare sig data omfattar alla hän-
delser, transaktioner, enheter, individer etc eller grundas på ett urval. Om data
grundas på urval tillkommer krav på ytterligare knytning av statistiska data till
databasen för att kvaliteten på uppgifterna skall kunna bedömas av användama.=
Planering och genomförande av urvalsundersökningar kräver också en speciell
kompetens för att undersökningsresultaten skall kunna generaliseras.

Poängen med statistikproduktionen ligger i dess användning. För många register
finns det huvudsakliga användningsområdet utanför det som vanligen brukar an-
ges som statistikens syften. Kilometerskatteregistret och varuanmälningama har
tex ñskala syften. En betydande del av såväl datainsamling som förädlingsarbe-
te och registerth grundas dock på "statistiksyften".

Frågorna om statistikens användning diskuteras närmare i följande kapitel. I
detta kapitel belyses hur statistiken avseende transportsektorn idag görs tillgäng-
lig för olika användare.

SCB är huvudproducent av basstatistik inom transportområdet. VTI har sedan
hösten 1991 övertagit TPst tidigare roll att sammanställa och bearbeta SCB:s
statistik ytterligare för att tillgodose vissa statistikbehov hos transportsektorns
intressenter.
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2.3 Grunddata, källor och ansvariga organ

I nedanstående sammanställning förtecknas ett antal urvalsundersökningar och
register som antingen är specialdesignade för transportstatistiken eller som re-
gelmässigt används för detta ändamål. Till höger i tabellen finns fem kolumner
som anger följande:

  

Reg.ansv: Register- eller undersökningsansvarigt organ
Stat ansv: Organ som ansvarar för transportstatistikproduktion grundat på

registret
Publicer Anger om och hur tryckt publicering av statistiken sker
Sp Specialbearbetning och beställning möjlig
DB Uttag genom anslutning till databas möjlig

Grunddataregister resp undersök- Reg Stat Publ Sp DB
ningsbenämning ansv ansv icer ec as

SCB:s regelbundna urvalsunder- SCB SCB SM Sp
sökningar (tex UVAV, mini-UVAV,
Rederier)
Urvalundersökningar med längre SCB SCB Rapp Sp
periodicitet (t ex RVU78, RVU
84/85)
Konsumentverkets KSV KSV Rapp Sp
urvalundersökningar bilägares
körvanor
Centrala bilregistret (TSV) TSV SCB SM Sp DB
Körkortsregistret TSV SCB DB
Bilstatistik AB; Export, Import, Bind Bind Rapp
Nyreg, Produktion, Skatter och
avgifter
Bilprovningens register ASB ASB Sp DB
Kilometerskatteregistret (dieseldrivna TSV SCB SM Sp
lastbilar, bussar och personbilar) '
Aktiebolagsregistret PRV Sp DB
Tullverkets varuanmälningar Tullv SCB SM-H Sp
Fartygsdeklarationema Tullv SCB SM Sp
Baninformationssystemet BIS BV BV Rapp Sp DB
Vägverkets vägdatabas Vägv Vägv Rapp Sp DB
Vägverkets trañkräkningssystem Vägv Vägv Rapp Sp DB
(Trañkdata-basen)
Utrikeshandelsstatistiken SCB SCB SM Sp
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Grunddataregister resp Reg Stat Publ Sp DB
undersökningsbenämning ansv ansv icer ec as

Luftfartsverkets statistik Över LfV LfV Rapp Sp
flygplansrörelser, antal resande och
transporterade godsmängder nationth
och internationellt (Baserat på
uppgifter från flygbolagen)

Statens Järnvägar; persontrafik: SJ SJ Rapp Sp
resande, reslängder, trañkarbete,
transportarbete, godstrañk:
transporterade ton, transportarbete
tonkm
Branschstatistik för lokal-lregional SLTF SLTF Rapp
kollektivtrafik
Ibveransstatistik motorbensin och SCB SCB SM-E
dieselbrännolja
Trañkskador (polisrapporterade Rpol SCB SM? Sp
olyckor)
Nationalräkenskapernas data om SCB SCB SM-N
transportsektorn (SNI 7)
Längväga resor i Sverige, TDB TuR? TuR _Rapp Sp Db

Regionala data:

Lokala och regionala Ko/LS Ko/LS IRapp
resvaneundersökningar
Lokala och regionala Ko/LS Ko/LS Irapp
godsundersökningar
Lokala och regionala reguljära Ko Ko Rapp
trañkräkningar
Lokala specialundersökningar av Ko,VV Ko,VV Rapp
bilars resvägar (nummerskrivning)

Bakgrundsdata - socioekonomiska data

Data om befolkning, sysselsättning och inkomster spelar en stor roll för be-
dömningar på olika nivåer av regionala aktivitets-och bosättningsmönster och
för framtidsbedömningar av dessa mönster. I prognossystem grundade pä
"systemmodeller" av transportsektorns och trañkens utveckling spelar dessa
bakgrundsvariabler och prognoser för dem en stor roll. Den möjliga mängden
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sådana påverkande variabler är givetvis mycket stor. Här nämns endast vissa
datakällor som utnyttjas frekvent i dessa sammanhang troligen därför att de re-
presenterar de variabler som har den mest betydande påverkan på trañkutveck-

 

lingen.

Grunddataregister resp Reg Stat Publ Sp DB
undersökningsbenämning ansv ansv icer ec as

 

Folkbokföringen (regionala och socio- SkFV SCB SM Sp DB
ekonomiska data)
Folk- och bostadsräkningama (specith SCB SCB Rapp Sp DB
pendlingsmönster)
Taxeringsstatistiken/inkomststatistiken SkFV SCB
Centrala företags- och arbetsställeregistret

Internationella data:

Grunddata från EG-länderna enligt EG-direk- EG
tiven sammanställda och publicerade inom
ramen för Eurostat
FN-statistiken (ECE) ECB
UITP-statistiken över lokal/regional UITP
kollektivtrafik och kollektivtrañld'öretag,
fordonspark

Förklaring till använda förkortningar i sammanställningen ovan:

ASB
BV
Bind

IRapp
KoLS _

PRV

Rpol
SkFV
SM
SLTF
TuR
UITP
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=AB Svensk Bilprovning
=Banverket
=Bilindustriföreningen
=Intern rapport
=Kommun
=Länsstyrelse och/eller landsting
=Patent- och registreringsverket
=Rikspolisstyrelsen
=Skatteförvaltningen
=Statistiska Meddelanden SOS
=Svenska Lokaltrañlcföreningen
=Turistrådet (numera avvecklat)
:Union Intemationale des Transports Publics



2.4 Presentation av statistik

Statistik som bygger på grunddata från ovan nämnda källor presenteras dels i
periodiska eller tillfälliga publikationer dels i form av databaser som på vissa
villkor är tillgängliga för användarna. Uppbyggnaden av allmänt tillgängliga
databaser är en utveckling som har tagit fart under den senaste 5-10 årsperioden.

De grunddataregister och speciella urvalsundersökningar som nämnts ovan inne-
håller var för sig eller i olika kombinationer data som gör det möjligt att härleda
och redovisa en uppsättning statistiska uppgifter som är direkt relaterade till
transportsektorn.

Onskemål finns från användare att ha tillgång till dessa härledda transportsek-
tordata (statistik) med olika slag av tidsmässig, geograñsk,'objektsre1aterad och
transportslagsrelaterade nedbrytningar. Diverse begränsningar i grunddata sätter
gränser för vilka nedbrytningar som är möjliga att åstadkomma utan komplette-
rande undersökningar.

Specith urvalsundersökningar drabbas av problem med konñdensintervallen för
statistik med hög grad av nedbrytning.

Den reguljära presentationen av statistik via tryckta rapporter och meddelanden
av olika slag, som bygger på urvalsundersökningar stannar i allmänhet på en
betryggande nedbrytningsnivå. Totalundersökningar möjliggör ofta ñnare ned-
brytningar, men här kan ofta skyddet för uppgiftslämnama lägga hinder ivägen
för vissa slag av nedbrytningar.

Utöver de statistikproducenter som presenterar information genom publikatio-
ner, rapporter eller databaser enligt sammanställningen ovan finns också VTI i
rollen att sammanställa och presentera en samlad bild av transportsektorn för di-
rekt involverade aktörer och för att ge en allmän bakgrundsinfonnationen om
transportsektorn för samhälldebatten. Denna roll har tagits över från det numera
nedlagda TPR och har ännu inte funnit en definitiv form.

 

Transportstatistikens innehåll (redovisade variabler) kan sammanfattas under
följande huvudmbriker .

Huvudkategorier i transportstatistiken Exempel på nedbrytning

A. Transportinfrastmktur; läge, standard Typ (Väg, spår, farled, kanal,
och förändring flygplats)

Huvudman
Region, område

B. Transportmedel (fordon mm); läge, standard Användningsområde
och förändring Region, område

Framdrivning

C. Lastbärare; läge, standard och förändring Typ
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. Utnyttjande av infrastruktur och transport-
medel - trafikarbete, utbudet av
transporttjänster

. Transportarbete, transporterade ton, trans-
porterade passagerare (output,
transportprestation)

. Input i transporttjänsteproduktion (energi,
persontid, personal, insatsvaror)

. Konsekvensbeskrivningar och riskredovis-
ningar (t ex miljö, trafiksäkerhet, risker
knutna till transporter av farligt gods)

. Företag och marknader i transportsektorn

Person och gods
Region, område, länk
Typ av fordon
Typ av transporttjänst

Person och gods
Transportslag
Region, område, länk
Varuslag
Passagerarkategori

Typ av produktion
Transportslag
Region, område,länk
Typ av input

Typ av konsekvens
Källa- transportslag
Berörd(t) område, region

Person och gods
Konsumtions- och produktions-
relaterade marknader
Företagstyp, storlek
Verksamhetsområden

Redovisning enligt ovanstående kategorier och nedbrytningar kan ske i fysiska
termer eller i ekonomiska mått. Den nuvarande statistikproduktionen från
grunddatabasema faller i huvudsak inom huvudkategoriema A-H ovan och de
nedbrytningar som angivits för dessa.

I dag tillgängliga grunddata medger inte vissa typer av nedbrytningar och täck-
ning av alla intressanta variabler inom var och en av kategorierna A-H, vilket år
ett problem. Ett annat problem för statistikanvändama är att sekretesskäl och
andra skäl kan göra att grunddata inte utnyttjas fullt ut för att göra de beskriv-
ningar och nedbrytningar, som i och för sig tekniskt skulle kunna göras. Huru-
vida det senare är ett viktigt problem eller inte måste emellertid avgöras med ut-
gångspunkt i användarnas behov av information. Till denna diskussion åter-
kommer vi i kapitel 3 nedan.

2.5 Åtkomlighet och priser för specialundersökningar och
databastjänster

De grunddata som redovisats i sammanställningen ovan har en varierande grad
av åtkomlighet betingat av att olika långtgående restriktioner finns för skilda
register. Aven kostnaderna för att komma åt data varierar inom vida gränser.
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Statistik som publiceras genom SM-serierna, reguljära rapporter och ärsböcker
från exempelvis trafikverken, SLTF etc är offentligt tillgänglig på bibliotek, i
handeln och genom direkt rekvisition från resp producent.

Statistik som tillhandahålls genom databastjänster är också offentligt tillgänglig
inom ramen för de begränsningar i åtkomst som satts upp i' resp system.

Specialundersökningar, sammanställningar och uttag ur grunddataregistren är -
när det gäller SCB relativt oproblematiska. Den formella begränsningen gäller
dels skydd för enskildas och företags integritet och anonymitet, dels kan restrik-
tioner gälla för vidarespridning av data erhållna genom specialuttag. Beställarens
kostnad för specialuttag av data kan dock bli betydande, vilket kan fungera som
en relativt hög tröskel för ett effektivt utnyttjande av befmtliga data.

När det gäller andra aktörer än SCB är möjligheterna att få tillgång till data på
annat sätt eller annan nedbrytningsnivå än den som publiceras mycket osäkra.

Trafikverken anser sig ibland förhindrade att medge sådan specialåtkomst av
data på grund av hänsyn till tredje part (t ex trañkföretag) men även på grund av
egna konkurrens- och affärsmässiga överväganden.

Trañkföretag, branschorganisationer och lokala/regionala myndigheter kan inte i
allmänhet väntas ställa upp med dataleveranser utöver vad som publiceras, så-
vida detta inte sker i ett sådant sammanhang att resp aktör bedömer syftet med
dataåtkomsten och det vidare utnyttjandet ligga i linje med det egna intresset.
Om ett sådant intresse finns kan å andra sidan den speciella dataåtkomsten oftast
ske till relativt låg kostnad.

Sammanfattningsvis är åtkomligheten av data i grundregistren inte oproblema-
tisk, dels på grund av vad som skulle kunna kallas "konkurrensrestriktioner" ,
dels på grund av de trösklar som kostnaden för Specialuttag kan innebära.

Se också bilagor:

Bilaga 1 Kartläggning gjord av VTI 1991
Bilaga 2 SCB: s statistilqproduktion idag
Bilaga 3 Vägverkets tralñkdatasystem - principskiss
Bilaga 4 Statistikunderlag som utnyttjats av VTI för statistikpublikation
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3. DAGENS ANVÄNDARE - EN LÄGESBEDÖMNING.

3.1 Utgångspunkter för användarna av transportstatistiken

I SOU 1992:48 anges (sid 23) två huvudfunktioner för statistiken nämligen dels
att utgöra en del i en informationsprocess för styrning av verksamheter dels att' -
ingå som element i en allmän beskrivning av förhållanden, (1 v s att ha en mera
allmäninformativ funktion. Specith framhålls att den statliga statistiken skall

* Tjäna som underlag för styrning av verksamheter varvid användarna
främst är regeringen och riksdagen, beslutande kommunala organ,
statliga och kommunala myndigheter och institutioner, företag mm.

* Beskriva samhället och ge underlag för samhällsdebatten varvid de
främsta användarna är politiker, massmedier, organisationer och
allmänheten men även internationella organisationer och organ

* Ge underlag för forskning och utveckling (FoU) i såväl offentlig som
privat regi

* Utgöra objektiv information som underlag för förhandlingar

Det ligger i den dynamiska samhällsutvecklingens natur att de krav på informa-
tion som ställs med dessa omfattande och disparata syften kommer att variera
över tiden och som en återspeang av tyngdpunktsförskjutningar mellan olika
samhällsfrågor. Alla krav på information kan inte förutsägas.

En annan viktig fråga att fundera över är vilka delar av de olika aktöremas in-
fonnationsbehov som skall täckas av en offentlig systematisk dataförädlingspro-
cess ,och vilka delar, som skall tas fram på aktörernas eget initiativ och ansvar.

Helt klart är t ex att myndigheter och företag själva har och tar ansvar för att det
egna beslutsfattandet grundas på ett gott beslutsunderlag. Den offentliga och
gemensamma statistikproduktionen rymmer här möjligheter att uppnå stora eko-
nomiska fördelar och att överbrygga barriäreffekter resp sekretessproblem som
skulle fördyra eller till och med förhindra de enskilda aktörernas produktion av
beslutsunderlag i egen regi.I princip gäller ett liknande resonemang också för
samhällets högsta beslutande organ och för lokala/regionala politiska beslutsor-
gan.

Det är emellertid inte självklart att ett samarbete i statistikproduktionen kommer
till stånd spontant mellan de oberoende aktörerna. "Transaktionskostnadema"
kan vara alltför höga. Direkt eller indirekt konkurrens mellan aktörerna kan
hindra att ett statistiksamarbete förverkligas. Den exklusiva tillgången till infor-
mation om den egna domänen kan ge en konkurrensfördel.

Internationella krav på transportstatistiken är klart defmierbara när de väl har
fått.formen av enbindande överenskommelse om dataleveransers form, inne-
håll, periodicitet mm. Detta gäller såväl dagens krav som de nya, väsentligt ut-
ökade krav, som blir följden av att ett EES-avtal träder i kraft.
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Det är emellertid inte helt enkelt att bedöma huruvida dagens statistik, så som
den översiktligt beskrivits i kapitel 2 ovan, tillgodoser de nationella användarnas
krav. Svårighetema är av tre slag.

1. Kraven på den instrumentella användningen av statistik härleds i princip
från de beslutsproblem som konfronterar de olika beslutsfattande
aktörerna. Trots mekanismer för samråd med statistikanvändama, är det'-
svärt att i den offentliga statistiken täcka in alla de varierande behoven av
beslutunderlag i olika organisationer och på olika beslutsnivåer i
förvaltningshierakien. I praktiken är det nödvändigt med hårda
prioriteringar bland alla tänkbara krav.

För statens del borde det dock vara naturligt att se till att utnyttja
ekonomiska och praktiska fördelar med en samordning av regeringens,
riksdagens och flera myndigheters krav på instrumentell statistik för
politiskt beslutsfattande, myndigheternas planerings- och
verkställighetsarbeten, samt för uppföljning och utvärdering.

2. Kraven på att statistiken skall beskriva samhället (transportaspektema)
som underlag för samhällsdebatten ger upphov till statistikkrav som beror
på frågeställningar och debattämnen, agendan för samhälldebatten på
transportområdet. I sakens natur bör ligga att denna statistik skall väljas
utan politiska bindningar, vara opartisk, saklig och tillförlitlig. Frågan
om för vilken agenda den skall vara relevant kvarstår emellertid. Ingen
grupp enskilda aktörer kan intervjuas för att fastställa dessa statistikkrav.
Detdär tveksamt om dagens statistikproduktion har en medveten knytning
till etta krav.

3. Kraven från forskningen beror på de forskningsproblem som aktualiseras
och de metoder som väljs. Tillgången på data sätter ofta gränser för
forskningsbara problem och metodval. Svaret på frågan om vilken statis-
tik som bör prioriteras skulle variera starkt mellan forskare represente-
rande olika discipliner. De samhällsrelevanta forskningsproblemen är
emellertid också knutna till den långsiktigt relevanta agendan för sam-
hällsdebatten. I bägge fallen syns det som om statistild'örsörjningen bör
ha en hög grad av adaptivitet till de samhällsproblem som formuleras på
kort och lång sikt.

SCB' har i publikationen "Statistikprogram Transporter" (Statistik 93), sid 18-28
diskuterat den nuvarande statistikens styrka och svagheter samt pekat på en del
konkreta brister i den nuvarande transportstatistiken. -

De förändringsbehov som där påtalas synes återspegla krav oCh synpunkter som
framförts av aktörer inom området, bl a krav som kan härledas från uppbyggna-
den av integrerade trañkberäkningssystem, vilka t ex används i prognossam-
manhang. En explicit diskussion av hur kraven på förändringar av statistiken
knyts till de instmmentella kraven på information i beslutsprocesser förs
emellertid inte i SCB:s program. Vissa krav från forskningen berörs men där-
emot inte det allmäninformativa kravet.

VTI NDTAT T 131



13

Behoven av förändringar i den nuvarande transportstatistiken diskuteras även av
SCBi publikationen Statistik 96 enligt vad som närmare utvecklas i kapitel 4.
Här nedan ges en Översikt över nuvarande användare av transportstatistiken och
den statistik dessa huvudsakligen efterfrågar. Bedömningen av dagens statistik-
användare och den statistik dessa använder bygger främst på uppgifter från
SCB.

Av naturliga skäl tas endast större användare med i översikten. Andra användare
tex enskilda personer, företag och organisationer av olika slag som utnyttjar
statistiken i mindre omfattning och kanske vid enstaka tillfällen (t ex via biblio-
tek och bokhandel) fångas inte upp här trots att den totala betydelsen och om-
fattningen av denna spridda statistikanvändning kan vara stor.

Den följande användaröversikten delar in statistikanvändama i aktörer inom
transportområdet (avsnitt 3.2), aktörer utanför transportområdet (3.3), interna-
tionella organ (3 .4) och universitet, högskolor och andra FoU-organisationer
(3.5)

3.2. Aktörer inom transportområdet

Kommunikations- Prenumerant på all reguljär transportstatistik från
departementet SCB (SM)

VTI Urvalsundersökning av svenska lastbilar > 2,0
ton maximilastvikt (UVAV)
Sjöfarts- och hamnstatistiken

Utrikeshandelsstatistiken transportsättsfördelad
Fordonsstatistiken (Bilregisterdata)

SM-serien för transport

AB Svensk Bilstatistik
Bilprovning

Traj'ikverken:

Vägverket UVAV
Utländska lastbilar i Sverige
Data frän km-skatteregistret

Banverket Inga större beställningar av statistik från SCB

Sjöfartsverket Sjöfarts-
statistiken
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Luftfartsverket

Trafik-
säkerhetsverket

Branschorga-
nisationer:

Bilindustriföreningen

Redarföre-
ningen

Speditörsförbundet

Svenska
lokaltrafik-
föreningen

Svenska Åkeriförbundet

Traj'ilçföretag:

Statens Järnvägar

Speditörer/
integrerade
transportföretag
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Speciella bearbetningsuppdrag för Sjöfartsverkets..l . g

Ej större kund hos SCB

Bilstatistik

Bilstatistik frän bilregistret (nyreg mm)

UVAV
Sj öfartsstatistiken

UVAV
Fordonsstatistik
Speditörers och äkeriers ekonomi

All reguljär transportstatistik från SCB samt vissa
specialbeställningar

UVAV
Sjöfartsstatistik

Utöver de ovan förtecknade huvudanvändama av transportstatistiken inom
transportsektorn finns ytterligare användare inom sektorn t ex följande:
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Företag inom transportmedelsbranschen
Konsultföretag (byggande, infrastruktur)
Transportföretag

erier
Rederier
Lastbilscentraler
Flygbolag

Dessa är dock inte registrerade som stora direkta användare av den offentliga
statistiken t ex genom specialbeställning av statistik eller som prenumeranter på t
ex SM. Kommersiella aktörer utnyttjar emellertid ofta icke officiell statistik t ex
i form av (konñdentiella) marlmadsundersölmingar och branschstatistik.

3.3 Aktörer utanför transportområdet

Finansdepartementet Transportstatistik genom natiOnalräkenskapema (NR)

Försvaret
(Centrala
staber, Milo-
staber)

Konjunkturinstitutet UVAV
Ekonomisk statisktik transportbranschen
Sj öfartsstatistik

Nationalräken- Ton och tonkm per transportslag
skapema Kostnader och intäkter enligt årsredovisningar och

speciella enkäter
Rederistatistiken (hamnar, rederier, stuverier)
Åkeristatistiken

NUTEK UVAV

Riksbanken Sjöfartsstatistiken (beräkning av Sjöfartsnettot)
Passagerare i utrikes trañk

SPK Ekonomisk statisktik transportbranschen
UVAV
Specialbeställningar

Tullverket Utñkeshandelsstatistiken fördelat på transportsätt och
transportomrâden
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Utrikesdepartementet

Industriförbundet

Enskilda industrier
Forskningsorg
Konsultföretag

Regionala
myndigheter och
kommuner
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UVAV (Urvalsundersökning svenska lastbilar)
Sjöfartsstatistiken
Svenska lastbilar i utlandet

Sjöfartsstatistiken
Rederistatistiken

All reguljär transportstatistik från SCB samt vissa i
specialbeställningar

Fordonsparken samkörd med data om inkomster och
andra socioekonomiska förhållanden

3.4 Internationella organ

Årligen lämnas data från SCB till

Eurostat

FN (BCE)

OECD
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EG-direktiv betr transportstatistik som är gällande i EG
kommer i stort att gälla också för EFTA-ländema om
EES-avtalet träder i kraft. Krav på minst ärlig statistik;
ofta skall kvartalsvisa värden kunna redovisas.

För godstransporter gäller i princip att redovisning av
tonkm, ton skall kunna ske uppdelat på transportslag,
grova varuslag och regioner i resp land. Dessutom skall
uppdelning i vissa fall kunna ske efter typ av fraktavtal
och lastbärare.

Transportarbete, nationella data fördelat på
transportmedel och varuslag enligt SITC 20 grupper
(lika med de varugrupper som används i SM) samt data
som levereras till CEMT enligt nedan

 

Endast sj öfartsstatistik omfattande rederistatistiken och
utrikes sjöfart
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Från VTI (tidigare från TPR) lämnas data till CEMT för ärlig publikation av
transportrelaterade data i CEMT medlemsländer.

CEMT Ekonomiska data om transportsektorn t ex investeringar
i fasta och rörliga anläggningar; infrastrukturdata, t ex
våglängder, banlängder; fordonspark; transportarbete
och trañkarbete; utrikes varutransporter fördelade på
länder, transportsätt och lastbärare mm

3.5 Universitet, högskolor och andra forskningsinriktade Organisationer

Universitet och högskolor har av och till gjort större beställningar av data och
statistik hos SCB. Detta gäller specith Göteborg (kulturgeograñ), Linköping
(EKI) och Växjö.
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4. BEHOV AV OCH KRAV PÅ UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING
AV TRANSPORTSTATISTIKEN

Krav på förbättring och utveckling av transportstatistiken har sammanställts och
formulerats av SCB, bl ai "Statistikprogram Transporter". Sedan denna publi-
kation skrevs har ytterligare krav framkommit. VTI har också haft möjlighet att
i den nya rollen att utarbeta prognoser och att sammanställa transportsektorsta--
tistik formulera vissa ytterligare krav, inte minst genom ett nära samarbete med
trañkverken vid utvecklingen av efterfrågemodeller och prognossystem. Sam-
hällsutvecklingen i sig har också aktualiserat vissa krav.

I detta kapitel sammanfattas en stor mängd krav på vidareutveckling och för-
bättring av transportstatistiken. En del av dessa är tämligen preciserade, andra
av mera principiell

De krav som artikulerats är främst krav på statistik som har en instrumenten ka-
raktär - (1 v 5 den syftar till att utgöra underlag för planering, beslutsfattande och
uppföljning på olika nivåer och hos olika aktörer. I den mån angivna krav har
en anknytning till forskningsproblem är dessa av tillämpad natur och direkt an-
knutna till de instrumentella kraven.

 

De krav som ställs på grund av Sveriges internationella åtaganden behandlas inte
närmare i denna rapport. Kraven på statistik som följer av dessa åtaganden är
emellertid oftast klart angivna.

En kravkategori finns knappast alls artikulerad, nämligen den som skall beskriva
samhället och ge underlag för samhällsdebatten. Det är tänkbart att de anspråk
på statistikunderlag som kan härledas ur dessa krav kan täckas som en delmängd
av de instrumentella kraven. Vi återkommer kort till denna diskussion i slutet på
detta kapitel.

Nya internationella krav (EG direktiv)

Dessa krav diskuteras inte närmare i denna rapport. Det kan dock konstateras att
vissa krav på periodicitet (kvartalrapportering) och på regional nedbrytning och
samtidig nedbrytning på varugrupper betyder en skärpning av kraven på den
svenska statistiken. Detta gäller även rapporteringskraven när 'det gäller
containers, flak mm ("unitiz " goods) där den nuvarande svenska statistiken
måste bedömas som otillräcklig.

Den så kallade NUTS-indelningen (NUTS = "Nomenclature Unitaire Territo-
riale de Statistic") är Eurostats (EGs statistikorgan) standardiserade geografiska
indelning av EG-ländema i tre nivåer I, II och III. EES-avtalet förutsätter att
EFTA-ländema också gör en NUTS-indelning av respektive land. För Sveriges
del svarar Arbetsmarknadsdepartementet för NUTS-indelningen och har före-
slagit att NUTS II skall vara de 24 länen och att NUTS III skall vara 156 re-
gioner.
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EG-direktiv om statistik för lastbilstransporter föreskriver att denna skall lämnas
på NUTS III-nivå. Om den föreslagna NUTS-indelningen skulle väljas för
Sverige innebär detta en avsevärd skärpning av kraven på geografisk nedbryt-
ning av statistiken om lastbilstransporter. Dessa krav kan inte fyllas av den nu-
varande UVAV-undersökningen, utan ett avsevärt mera omfattande grundmate-
rial krävs.

Krav på statistik som underlag för trafikpolitiska beslut andra än beslut om in-
vesteringar i injiastrukturen (se nedan)

Trañkpolitiken spänner över ett brett fält. Grovt sett kanske man ändå kunde
påstå att de huvudområden inom trañkpolitiken, som behöver statistikunderlag
kan sammanfattas under huvudrubriker som utgörs av de trafikpolitiska målen.
Tonvikten på dessa varierar över tiden men rubrikerna i sig har haft och synes
komma att få en betydande långsiktig livskraft. Nedan anges några specifika
områden för trañkpolitiken som synes ha ett långsiktigt behov av statistikunder-
lag.

Miljömålet
-Miljöavgifter - milj öprissättning i trafiken
-Miljökonsekvenser av trafiken

Efelaivitetsmålet '
-Samhällsekonomiskt grundad beskattning av trafik, fordon och infra-
struktur samt avgiftssättning av infrastrukturutnyttjande
-Avregleringar/Regleringar av trafikföretagens verksamhet

Trafiksäkerhetsmålet
Trañkregler
Fordonsbestämmelser
Förarutbildning, arbetstid mm

Regional balans
-Analys av regionala skillnader i effekter av åtgärder som grundas på
andra trañkpolitiska mål

-Regional fördelning av tillgänglighet, transportförsörjning för företag,
organisationer och hushåll

Krav härleddafrån den övergripande injñ'astmkturplaneringen

Dessa krav är inte helt enkla att systematisera enligt schemat "inriktning/
politiska beslut" å ena sidan och "verkställighet" genom trañkverkens
genomförandeåtgärder å den andra. Snarare tonar planeringsprocessen fram som
en sammanhängande helhet med politiska diskussioner och beslut på olika
stadier. En hel del av de krav som tagits upp under rubriken "trañkverkens
planeringsprocess" kan därför också äga sin giltighet för den överordnade nivån.

Riksdagens och regeringens krav på konsekvensanalyser och alternativa inrikt-
ningar av verkens förslag till långsiktiga investeringsplaner visar dock att den
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politiska stymivån kan anlägga perspektiv i planeringsprocessen, som inte pri-
märt är intressanta ur trañkverksperspektivet. '

Det utredningsarbete som följt på dessa krav har också aktualiserat brister i det
statistiska grundmaterialet eller i utnyttjandet av samkömingsmöjligheter med
andra register. Från och med 1993 kommer därför samköming med Bilregistret
att ske i samband med UVAV för att infoga vissa variabler, som är värdefulla
för milj ökonsekvensanalyser (tex dragfordonets årsmodell, motoreffekt, driv- '
medel etc). De brister som har att göra med problemet att fördela trafiken i
olika typer av vägmiljöer och omgivning, t ex stadsmiljö och landsbygd torde
dock komma att kräva ytterligare utvecklingsarbete framöver, liksom hantering-
en av vissa grunddata för släp, vilka ju är problematiska då släpen kan variera
och vara såväl svenska som utländska.

långsiktiga kostnader för alternativa transportlösningar på olika marknader
borde vara ett viktigt underlag för vissa prioriteringar i den övergripande in-
frastrukturplaneringen. Det kunde finnas anledning att titta på om en menings-
full transportkostnadsstatistik kunde utvecklas. Offentlig statistik på detta områ-
de saknas idag.

Liknande avvägningsproblem, som kan kräva en utbyggnad av den offentliga
regionala trañkstatistiken, inklusive (samhällsekonomiskt beräknade) kostnads-
data, finns mellan interregionala och lokala/regionala infrastruktursatsningar.

I infrastrukturplaneringen används ett antal "kalkylparametrar" - priser, elastici-
teter, tidvärden mm - vilka är av gmndläggande betydelse för investerings-
besluten. Man borde överväga att etablera ett systematiskt uppföljningssystem
för dessa parametrar vilket ställer krav på statistiken.

Ett viktigt statistikkrav, som bör betonas starkt, är kravet på korrekt statistik
över faktiskt interregionalt resande med olika färdsätt fördelat på viktiga rela-
tioner. Här finns stora brister idag när det gäller alla transportslagen. Dessa
brister försvårar en realistisk återmatning av erfarenheter från. stora infrastruk-
tursatsningar.

Behov och krav i trajikverkens planeringsprocess
-RVU (för modeller)

-GVU, godsundersökning (för modeller och skattning av godsmatriser)

-Nya data för " nya trañkslag" t ex snabbtägen (modellutv)

-Bättre data om historisk utveckling och utgångsläge för kalibrering.
Detta gäller i stort sätt alla färdsätt och transportslag men kanske
specith (interregional) busstrafik, taxitrañk, långväga biltrafik. Det
gäller också den regionala upplösningen och fördelningen på varuslag för
gods.

-Varuflödena i ett internationellt perspektiv; zoner i Sverige och i
utlandet; huvudstråk/korridorer till och från stora handelspartners

-Transittrañken genom Sverige
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Regionala och lokala krav

En förstärkning synes ha skett när det gäller kraven från regionala intressen på
bred front - inte bara de allra största och starkaste regionerna - att kunna i siff-
ror belysa sin egen transportverklighet och analysera olika handlingslinjer för
framtiden. Man vill också kunna koppla de regionala transporterna till både den
nationella och internationella utvecklingen. En speciell aspekt som behöver få en
bättre täckning på regional nivå är trafik med budbilar, husbilar och s k vans. -

Nationalräkenskapema

Krav på

* ' En utveckling av bl a bestämningen avtjänsteproduktionsvolym i olika
trañkslag

* Bättre underlag för förädlingsvärdeberäkningar

* Underlag för förbättrad skattning av sj öfartsnettot

* Bättre grundmaterial när det gäller hamnamas produktion, intäkter
kostnader. SCB anger att "bolagiseringen" av hamnarna har medfört
vissa svårigheter när det gäller insamlingen av grundmaterial. En
liknande utveckling kan komma att äga rum inom jämvägs- och
flygtrañken.

Summering av vissa ytterligare krav enligt SCB

-Samordning trptflödesstat, varor jväg, sjö, väg varukod (är numera i
princip löst genom kodnyckel)

-Transportvägar i Sverige för svensk export /import
-Farligt gods på landsväg när det gäller nedbrytning på länkar
-Komlbitransporter, flak, container mm; deñnitionsproblem
-FoB viktiga att utforma så att arbetsresor kan analyseras
(koppling till tidigare FoB för modellutveckling)

-Förbättring av AKU och ÅRSYS för bättre anpassning till
behov i trafrkplaneringsmodeller

-Tidsanvändningsundersökning _
-Vidareutveckling av UVAV med avseende på cabotage och
tredjelandstrañk I

 

Krav på statistikför att beskriva samhället (ur transport-/trajilcsynpunkt)för att
ge undengför samhällsdebatten.

Agendan för sarnhällsdebatten är inte enkelt förutsägbar, vilket också gör det
svårt att förutsäga statistikbehoven för att skapa en informerad debatt. Vissa
ämnesområden har dock haft aktualitet under lång tid t ex miljön, trafiksäkerhe-
ten, trañkens betydelse för välfärden på kort och lång sikt, de regionala fördel-
ningsfrågoma. Statistik som kunde vara intressant för den kända
"debattagendan" kan delvis täckas in av följande rubriker

-Tidsanvändning för transporter
-Miljökonsekvenser av trafik och infrastruktur
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-Transportemas betydelse för välfärden
-Transporter i hushällsbudgeten
-Internationella jämförelser

Det torde emellertid vara nödvändigt med stabilitet i statistikproduktion som
underlag för samhällsdebatten, för att säkerställa att utvecklingen kan följas
långsiktigt. Samtidigt behövs en förmåga till adaptivitet till nya samhälls-
problem.
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5. STYRNINGEN AV FRAMTIDA TRANSPORTSTATISTIK-
PRODUKTION

5.1 - Allmänna synpunkter

Det självklara kravet på styrningen är att uppnå effektivitet_ i vid mening i statis-
tikproduktionen inom transportområdet. Styrningen handlar därför dels om
"output", produkterna, dels om processen och resursinsatsema för att åstad-
komma dessa produkter.

Styrningen av statistikens output måste omfatta följande huvudområden:

-Internationella åtaganden
-Underlag för forskningen
-Underlag för samhällsdebatten
-Underlag för trañkpolitikens utformning, (utredningar), på riksnivån
-Nationalräkenskapema
-Instrumentellt underlag för planering, genomförande och uppföljning på
olika organisatoriska nivåer (Riks, region, kommun)

Till kravet att styrning av statistikens output måste ske för dessa huvudområden
kan. läggas vissa kompletterande styrkrav som också har att göra med kvalitet
hos statistikproduktema nämligen:

-Balanserad täckning av olika transportslag .
-Täckning av relevanta transportmarknader t ex lokal- och regional
trafik,
-Balanserad täckning av administrativa nivåer
utrikestrañk -
-Kvalitetskrav när det gäller aktualitet, relevans, tillförlitlighet, validitet

För styrningen av resursinsatserna och processen att ta fram statistiken kan föl-
jande krav ställas upp:

* Samordning av statistikbeställningar för att nå fördelar av en större
produktionsskala. Detta kan ske t ex genom koordinerade initiativ till
statistikbeställningar som täcker likartade men inte identiska behov hos
flera olika användare

* Sammankoppling av primära instrumentella statistikbehov hos
myndigheter och företag med ett registeransvar för statistiska grunddata
avsedda för externa statistikanvändare.

* _ Integrering av datainsamling för att underlätta för och minska
belastningen på uppgiftslämnama.

* Förutsättningar bör finnas för samkörning av dataregister för
statistikändamål med bevarad anonymitet och integritet för
uppgiftslämnare.

* Bevara möjligheter till skalfördelar och jämnt resursutnyttjande i
databanteringen för statistikproduktionen
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Det är viktigt att så långt som möjligt säkerställa att relevant instrumenten sta-
tistik finns tillgänglig då den behövs för respektive beslutsprocess med erforder-
lig omfattning och precision. För att detta skall vara möjligt måste vissa huvud-
drag och tidtabeller i de olika beslutsprocessema vara kända och också bli sty-
rande för den instrumentella statistikproduktionen.

I den mån denna statistik kan erhållas inom resp organisations egen verksamhet -
behövs inga särskilda regler eller åtgärder; det måste förutsättas att resp organi-
sations ledning själv ser till att sådan instrumentell statistik tas fram. Problemet
gäller sådana data, som berör den egna organisationens omvärld ochsom kan
vara av stor betydelse för organisationens beslutsfattande. Det är av allmänt in-
tresse att också denna information finns tillgänglig för de olika aktörernas be-
slutsprocesser.

Det gäller därför att säkerställa ett utbyte av instrumentell statistik mellan verk
och organisationer inom transportsektorn trots att ett konkurrensförhällande
ibland kan råda mellan dem.

5.2 Styrning av basstatistik för instrumentella syften

För att hålla samman kraven på instrumenten statistik för transportsektorn krävs
en mycket god överblick över de strategiska beslutsprocessema inom sektorn på
alla förvaltningsnivåer, d v s från riksnivån till den lokala nivån.

För en riktig definition av statistikkraven är det viktigt att inte endast beakta den
offentliga sektorns instrumentella krav utan även de enskilda aktöremas krav.
Genom avregleringen av vissa marknader inom transportsektom kommer vissa
organisationer som varit offentliga aktörer och/eller haft monopolställning att
omdefinieras till enskilda aktörer, låt vara i offentlig ägo i många fall.

Bland de viktigaste strategiska beslutsområden, som bör betjänas av statistiken,
återfinns huvuddelen av all investeringsverksamhet omfattande såväl infrastruk-
tur sOm transportsystem. Pris- och trañkeringsbeslut kan också höra hit, liksom
marknadsutvecklings- och strukturbeslut inom transportsektoms olika
delbranscher. .

Ett område för statistiken, som utgör ett viktigt underlag för alla de nämnda
beslutsområdena är konkurrensstatistik nationth och internationellt. Ett annat
centralt område är statistik som avser att betjäna transportköparnas bedömningar
av transportsektoms effektivtet i ett internationellt, kanske främst europeiskt,
perspektiv.

Det är tämligen klart att det instrumentella statistikunderlaget för investe-
ringsplaneringen på riksnivå mäste betraktas som basstatistik. Flera andra av de
nämnda beslutsområdena är troligen också av sådan betydelse för samhället och
av sådan karaktär att de bör betraktas som basstatistik. (Jfr SOU 1992:48, sid
116-117). Det måste dock närmare analyseras vilka delar av denna statistik som
skall räknas till basstatistiken, specith för de delar som berör företagssektorn.
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Om systemet med beställarmyndighet införs är det en naturlig roll för en sådan
myndighet att hålla samman kraven för den instrumentella statistiken. Denna
statistik måste betraktas som en kärna i den samlade produktionen av basstatistik
inom sektorn. För att myndigheten skall fungera väl i denna roll måste dock en
hel del kompetenskrav ställas. Vi återkommer till dessa i kapitel 6 nedan.

En viktig förutsättning för att den samlade instrumentella basstatistiken inom
transportsektom skall fungera är att sektorsmyndighetema (främst trañkverken,
SJ) åläggs att hålla vissa statistikregister, som belyser det egna verksamhetsom-
rådet offentligt åtkomligt, bl a för datauttag från andra myndigheter. De krav
som bör ställas på olika myndigheter, när det gäller dessa statistikregister bör
också sammanhållas av beställannyndigheten, eftersom den statistik som erhålls
från sektorsmyndighetema i huvudsak torde ha instrumentella syften. Frågan om
underlag för basstatistiken från sektorsmyndighetema utvecklas ytterligare
nedan.

 

Som har framgått av kapitel 3 ovan använder de flesta av transportsektoms
myndigheter delar av den officiella transportstatistiken. Främ st utnyttjar dock
myndigheterna den statistik som direkt berör den egna verksamheten. Trañkver-
ken bidrar också själva till statistiken och producerar själva statistik som bygger
på data från den egna verksamheten, t ex Vägverkets traflldlödesmätningar,
Luftfartsverkets statistik över flygplansrörelser, flygpassagerare och flyggods.

SJ har tills vidare en ställning som något liknar ett trañkverk och har en liknan-
de roll både som producent och konsument av statistik.

Data från resp trañkverks område har emellertid ofta stor betydelse för bedöm-
ningar hos andra trañkverk, hos regionala/lokala myndigheter och för riks-
dag/regering och sektorgemensamma myndigheter. Verken bör därför inte
endast prioritera de krav som den egna verksamheten ställer på instrumentell
statistik.

Mycket talar för att vart och ett av trañkverken bör ha ett ansvar för produktion
och underhåll av vissa statistiska basregister, som innehåller statistiska grund-
data för detegna verksamhetsområdet avsett för statistikanvändare utanför
myndigheten själv. Grunddata för dessa statistikregister måste förutsättas finnas
tillgängliga i de databaser och register myndigheten under alla omständigheter
måste lägga upp och underhålla för att sköta den egna verksamheten, varför
merarbete och merkostnader för att samtidigt underhålla statistikregister avsedda
för externa användare bör bli högst måttliga.

För att detta arrangemang skall fungera väl bör en precisering ske av kraven på
trañkverkens statistikproduktion såväl när det gäller omfattning som detalj e-
ringsnivå (t ex geografisk nedbrytning; data på relationer), tillförlitlighet, tids-
krav och åtkomlighet för användare. Registren bör helst vara åtkomliga genom
ñluttag på datamedia och/eller genom uttag på papper men också genom data-
basservice.

Uttag bör debiteras till särkostnad, där ingendel av kostnaden för upplägg-
ning,datainsamling och underhåll ingår i debiteringsunderlaget, eftersom myn-
diglheten måste förutsättas ändå ha dessa kostnader som ett led i den ordinarie
verksamheten.

 

VTI NOTAT T 131



26

Det kan vara rimligt att den myndighet som bäst behärskar en viss
(transportsektor)verksamhet som ligger nära myndighetens ordinarie verksamhet
också svarar för statistikproduktionen för denna näraliggande verksamhet även
om den formth faller utanför myndighetens ansvarsområde. Ett exempel kunde
vara att Sjöfartsverket fiCk ansvar för utveckling och förbättring av hamn-
statistiken. För sådana statistikregister, som inte direkt kan_ produceras ur verk-
samhetens ordinarie dataregister, bör dock myndigheten få särskilt anslag för
beställning av statistikproduktionen hos extern statistikproducent alternativt för
produktion i egen regi.

5.3 Styrning av basstatistik för trafikpolitikens utformning förutom
infrastrukturinvesteringar

Trots att det har rätt en viss politisk enighet om de trañkpolitiska målen i stort
ñnns politiska skillnader när det gäller medlen. De krav som ställs på statistik
som underlag för trañkpolitiska åtgärder måste kunna anpassas till skillnader i
trañkpolitisk inriktning såväl när det gäller mål som medel.

Trafikpolitiken sätter spelreglerna för alla aktörers verksamhet inom transport-
sektorn. Spännvidden av tänkbara mål/medelkombinationer är stor och trots att
beslut kan ha mycket långsiktiga konsekvenser är beslutsprocessen i sig betydligt
mera lättröng än motsvarande processer för infrastrukturinvesteringar.

Det torde vara svårt att skapa en tillräckligt politiskt adaptiv kravställning för de
instrumentella behoven av basstatistik för trañkpolitiken utanför Kommunika-
tionsdepartementet. (Observera skillnaden mellan detta krav och kravet på bas-
statistik för allmäninformation enligt 5.5 nedan). Kdep bör därför svara för
styrningen av denna statistik. Kraven bör slussas via beställarmyndigheten för
att skapa möjlighet att utnyttja positiva samordningseffekter. _

5.4 Styrning för att möta nationalräkenskapernas krav på statistik

Dessa krav är förankrade i ett relativt väldefinierat sammanhang utanför trans-
portsektorn. Som nämnts ovan måste statistikproduktionen för detta krav hantera
en hel del svåra definitions- och mätproblem, vilka inte omedele är aktuella
för den instrumentella statistiken. Vissa delar av den statistik som tas fram för
instrumentella syften kan komma att utnyttjas vid framtagande av statistik för
nationalräkenskapema, tex sådan statistik som beskriver (tjänste)produktions-
volymen i olika transportbranscher. En hel del specialmätningar och analyser
torde dock bli ofrånkomliga.

Även om denna statistik kräver en speciell kompetens torde den med fördel
kunna hanteras av en eventuell beställarmyndighet, då sektorskunnandet torde ha
stor betydelse Det kan dock dessutom krävas en sektorsövergripande löpande
koordinering av kraven på NR-statistiken.

5.5 Styrning för att möta kraven på statistik för samhällsdebatten

Som tidigare nämnts är det angeläget att statistik för att tilhötesgå detta krav
har en långsiktig stabilitet så att förändringsmönster i transportsektorn kan följas
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långsiktigt över tiden. Internationell jämförbarhet torde också ha ett stort intres-
se. Samtidigt sätter tillgänglig statistik delvis agendan för samhällsdebatten. För
att nya frågeställningar skall kunna belysas är det också viktigt att statistiken kan
utvecklas och förändras då samhällsfrågoma förändras. En fullständig politisk
obundenhet är också viktig.

Det torde vara svårt för en enskild myndighet i transportsektorn att ha tillräcklig
överblick och vidsyn för att fungera som beställare för statistik, som skall möta-
kraven i samhällsdebatten. I stället föreslås att en särskild "delegation" inrättas
för att ange kraven på statistik för detta syfte. Delegationen bör administrativt
sortera direkt under Kommunikationsdepartementet. Delegationens krav bör
emellertid slussas via en eventuell beställannyndighet så att produktionsmässiga
samordningsfördelar kan tas tillvara.

5.6 Styrning för forskningens krav på transportstatiStiken

Forskningens krav på statistik härleds dels från inomvetenskapliga frågeställ-
ningar av grundforslmingskaraktär, dels från tillämpad forskning och metodut-
veckling. Såväl tillämpad forskning som grundforskning inom transportområdet
kan ske med skilda teoretiska utgångspunkter och med vitt skilda, ibland över-
raskande och innovativa metodval. Valet av forskningsproblem vid tillämpad
forskning kan vara betingat av problem inom den instrumentella sfären - tex
estimering av ett visst slag av efterfrågemodeller - eller ta sin utgångspunkt i
samhällsproblem eller samhällsdebatt, som är relaterad till transportsektorn.

En del av forskningens krav på data är sålunda omedelbart eller på längre sikt
instrumentth betingade. Forskningsansatserna för existerande instrumentella
syften kan i sig ha skilda teoretiska utgångspunkter och utnyttja skilda metoder.
Forskningen kan emellertid också falla utanför Iamama för existerande
instrumentella syften och på sikt leda fram till ny kunskap, som nödvändiggör
omskapande av de instrumentella ramarna.

På samma sätt kan forskning som tar sin utgångspunkt i samhällsproblem relate-
rade till transportsektorn genom framtagande av ny kunskap, leda fram till revi-
deringar av etablerade instrumentella synsätt. Det ligger emellertid i forsk-
ålngens natur att dessa effekter oftast inte kan förutsägas då forskningsarbetet
' eds. .

Forskningsmöjlighetema styrs till betydande del av tillgängliga data, då fram-
skaffande av relevanta data utgör en stor del av forskningens kostnader idag.
Mot bakgrund av den diskussion som förts ovan om transportforskningens varie-
rande karaktär och utgångspunkter, är det emellertid viktigt att slå fast att
forskningens oberoende och potential att skapa ny kunskap också ställer krav på
en instrumentth oberoende styrning av innehållet i transportstatistik för
forskningsändamål.

Mot denna bakgrund är det även här lämpligt att låta en särskild delegation
svara för kravställningen. Denna delegation bör, om den sammansätts på lämp-
ligt sätt, kunna vara densamma som den delegation, som formulerar statistik-
kraven som underlag för samhällsbeskrivning och samhällsdebatt. Aven i detta
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fall bör statistikkraven slussas via beställannyndigheten för att utnyttja möjlig-
heterna till samordningsvinster i statistikproduktionen.

5.7 Styrning för att uppfylla statistikkrav på grund av Sveriges
internationella åtaganden

Man bör skilja på två faser i det statistikarbete som betingas av svensk interna-
tionell statistiksamverkan, nämligen dels medverkan i precisering av krav och
definitioner i den internationella statistiken, dels effektuerandet av statistikkra-
ven. En hel del av de internationella kraven är troligen endast påverkbara i be-
gränsad utsträckning från svensk sida. Vid deltagande i internationella fora där
transportstatistik diskuteras bör man från svensk sida sträva efter att represente-
ras av personer med överblick över den samlade statistikproduktionen samt med
god inblick i produktionsförutsättningarna. Detta kräver ett nära samarbete
mellan Kommunikationsdepartementet, Beställannyndigheten och SCB som den
viktigaste statistikproducenten.

De internationella kraven bör så långt som möjligt integreras med de nationella
statistiksystemen så att den internationella rapporteringen kan ske utan alltför
mycket extra insatser. Detta talar för att ansvaret för att hålla ihop också dessa
krav bör läggas på beställannyndigheten. V

5.8 Summering av en tänkbar rollfördelning i styrningen av
basstatistiken

Den diskussion som förts i avsnitten 5.2 - 5.7 kring roller när det gäller att till-
godose olika typer av krav som ställs på basstatistiken kan summeras på följande
sätt:

 

Beställannyndigheten är sammanhällande för och styr basstatistik, som skall
uppfylla instrumentella syften, internationella krav och nationalräkenskapemas
krav. Beställannyndigheten utarbetar underlag (för Kdep) för att ställa krav på
sektorsmyndighetema när det gäller statistikleveranser. Beställannyndigheten
planerar i samråd med statistikproducent urvalsundersökningar mm som kan
vara avsedda att ge data till statistik för flera olika kravområden. Beställarmyn-
digheten bör till sig knyta ett användarräd bestående av representanter för Kdep
och transportsektorns övriga aktörer.

En särskild delegation, knuten till Kdep, definierar kraven på statistik för all-
mäninformation och för forskningens behov. Denna delegation är rådgivande
och kraven fastställs av Kdep. Kraven slussas via beställarmyndigheten för att
skapa möjlighet att nå samordningsvinster.

Kommunikationsdepartementet ställer kraven på instrumentell basstatistik för
trañkpolitiken exklusive infrastrukturinvesteringama. Dessa krav slussas via be-
ställarmyndigheten. Kdep utarbetar också anvisningar för trañkverkens, SJ:s mfl
:hållande av statistikregister på grundval av underlag erhållet från beställarmyn-
g eten.
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Sektorsmyndighetema åläggs att hålla viss statistik och vissa statistikregister
som berör den egna verksamheten tillgängliga för externa användare (alternativt
via "statistikentreprenör" , tex SCB). Kraven på denna statistik fastställs av
Kdep på underlag från beställarmyndigheten.

5.9 Prioritering av statistikomräden och resursfördelning

Ett viktigt syfte med uppdelningen i en beställar- och en utförarfunktion för
transportstatistiken år att underlätta två slag av avvägningar och prioriteringar
nämligen

1) mellan statistik å ena sidan och verksamheten i sig å den andra

2) mellan resursinsatser för olika slag av statistikbehov för att säkerställa att de
resurser som satsas på statistik används på bästa sätt

När det gäller basstatistiken inom transportsektorn bör avvägningen mellan
verksamhet och statistik gälla avvägningen mellan den samlade verksamheten i
sektom å ena sidan och basstatistiken å den andra. Detta beror på att basstatisti-
ken' deñnitionsmässigt avser de frågor som griper över alla eller flera transport-
slag. Denna avvägning måste göras på högsta nivå på basen av genomarbetade
underlag från beställarmyndiglnet och den ovan nämnda delegationen för statistik
för allmåninformation och forskning.

 

Beställarmyndigheten kommer främst att representera det instrumentella an-
vändarintresset i basstatistiken. Beställarmyndigheten måste definiera kraven på
den instrumentella statistiken med hänsyn taget till rollfördelningen i beslutspro-
cessema i sektorn. Detta innebär att de instrumentella kraven på basstatistik till-
godoser de transportgrensövergripande statistikbehoven för regering, riksdag,
gemensamma centrala myndigheter och vissa statistikbehov från regional/lokal
nivå samt från näringslivet (transportköpama) m fl.

 

Vid produktionen av denna statistik skall beställannyndigheten givetvis beakta
och så långt som möjligt utnyttja den statistik som respektive myndighet själv
producerar inom ramen för sin roll i beslutsprocessema (Jfr diskussionen ovan
under 5 .2 betr sektorrnyndighetemas ansvar att tillhandahålla statistik)

Beställarmyndigheten bör själv förfoga över finansiella resurser för beställning
av statistik av baskaraktär. Härutöver kan ekonomiska resurser komma att ställas
till beställarrnyndighetens förfogande från andra myndigheter som en del av en
samordnad beställarinsats. Det är då inte fråga om basstatistik utan om en frivil-
lig samordning av flera organisationers verksamhetsspecifrka statistikproduktion.

Den viktiga frågan om hur mycket resurser som bör satsas på basstatistik inom
transportsektorn kan inte besvaras utan en ordentlig genomarbetning av de olika
kraven på basstatistik. För den instrumentella delen av basstatistiken måste detta
ske mot bakgrund av en uppdaterad syn på beslutsprocessema och rollfördelning
kring infrastrukturplanering och konsekvensanalyser.

Det är emellertid troligt att EES-avtalet, skärpta krav på nationalräkenskapema,
den ökande investeringsvolymen i transportinfrastmkturen och ökad tonvikt på
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konsekvensanalyser i relation till trañkpoljtiska mål, tillsammantaget leder till
ökade krav på basstatistik. Å andra sidan är det tänkbart att vissa delar av den
nuvarande transportstatistiken kan nedprioriteras och/eller att ñnansieringsan-
svaret kan överföras till resp myndighet för sådan statistik som är direkt verk-
samhetsrelaterad. 4

Aven om de totala resursinsatsema för transportsektoms statistikproduktion tro-
ligen bör öka, är det därför tänkbart att insatserna för den gemensamma bassta-r
tistiken inte behöver göra detta. Svaret på frågan om den rätta dimensioneringen
kan dock inte ges förrän en mera detaljerad analys har utförts enligt riktlinjerna
i denna rapport, tex i samband med beställannyndighetens anslagsframställan.

Inom ramen för basstatistiken måste en avvägning också ske mellan olika statis-
tikkrav och behov. Huvudkategoriema i denna statistik är tre nämligen statisti-
ken för trafikpolitik (exkl infrastrukturen), den instrumentella statistiken och
statistik för allmäninformation och forskning. Prioriteringen mellan dessa
huvudområden måste ligga på departementsnivän. Inom resp huvudgrupp bör
prioriteringarna kunna göras av resp huvudansvarig organisation nämligen
Kdep, beställarmyndigheten och delegationen.
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6. BESTÄLLABMYNDIGHET TjöR STATISTIK INOM TRANS-
PORTOMRADE'I'" -KRAY PA KOMPETENSMASSIGA OCH
FINANSIELLA FORUTSATTNINGAR.

Som framgår av vad som sagts tidigare i rapporten, kan knappast ansvaret att
styra hela basstatistikproduktionen läggas på en så kallad beställarmyndighet.
Detta sammanhänger med att vissa krav på basstatistiken svårligen kan hanteras
av en myndighet med tillräcklig överblick, kompetens och integritet. Specith -«
gäller detta kraven på basstatistik för forskning och allmäninformation, men
även de krav som ställs för statistik för trañkpolitikens utformning utom de
delar som berör infrastrukturinvesteringama. Om man ändå skulle lägga ansva-
ret för styrningen av hela basstatistiken på en beställarmyndighet skulle den
speciella kompetens som den föreslagna "delegationen" representerar när det
gäller att ställa statistikkraven för forskning och allmäninformation behöva as-
socieras på ett eller annat sätt till beställarmyndigheten.

Ovriga delar av basstatistikbehoven, nämligen de instrumentella statistikkraven,
kraven från nationalräkenskapema och internationella statistikkrav bör kunna
hanteras av enbeställarmyndighet. En sådan myndighet bör dessutom kunna åta
sig att samordna beställning av statistik av verksamhetsspeciñk karaktär för
olika sektorsmyndigheter. _

Finansiella förutsättningar

Beställarmyndigheten måste disponera eget anslag och personella resurser för de
delar av basstatistiken för vilka man ansvarar. Dessutom måste beställarmyndig-
heten ha personella resurser att svara för koordinering av statistikkrav som ställs
av Kdep och Delegationen enligt den definierade rollfördelningen.

SCB har idag ett anslag för transportsektoms basstatistik som uppgår till drygt 6
msek/år. Härtill kommer uppdragsintäkter på mellan två och fyra msek/år. Av
den årliga kostnaden faller ca 1,2 msek på UVAV som idag genomförs vart
tredje år till en kostnad av ca 3 ,5 msek. I dessa kostnader ingår inte kostnaden
för att registrera transportsätt i utrikeshandelsstatistiken, men denna kostnad är
marginell.

Krav på kompetens

För att klara rollen som beställarmyndighet för (delar av) transportsektoms bas-
statiStik ställs vissa kompetenskrav. Myndigheten måste besitta kompetens på
främst följande områden:

- Sektoms strategiska beslutsprocesser och informationskraven i dessa
främst betr infrastrukturinvesteringar (nationella och regionala) men även
betr företagssektom.

- Överblick och insikt i statistik som resp sektorsmyndighet tar fram för
egna behov

- Nationalräkenskapsproblemen med värdering av input och output över
tiden med jämförbarhet över tiden och mellan länder
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- , Internationella statistikförhandlingar; förtrogenhet med terminologi,
förhandlingsvana

- Kompetent kravstållare på statistikproducent och kompetent dialogpartner

- Viss förtrogenhet med forskningen inom transportområdet (för att kunna
koordinera krav som ställs av Delegationen med andra krav)
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Bilaga 1

Person- och godstransportstatistik





Trafikavdelningen
Michael Lundberg
11/3 - 1991

PERSON- OCH GODSTRANSPORTSIATISTIK

-vad finns tillgängligt idag, och

vad har framtiden att bjuda ?

Den största producenten av gods- och persontransportstatistik är

naturligtvis SCB, men även TPR står för en liten, men betydande,

del av den statistikproduktion som för närvarande finns till-

gänglig.

SCB publicerar den största delen av sin statistik i form av Stat-

istiska meddelanden (SM), som i de flesta fall är löpande, dvs

återkommande efter vissa preciserade - relativt korta - tidsint-

ervall.

Transportrådets kvartalsstatistik grundar sig i stor utsträckning

på dessa SM, men p.g.a en omläggning av SCB:s undersökning

rörande varutransporter på väg (UVAV), så kan ej godsmängden med

lastbil redovisas annat än årsvis numera.

För att lättare kunna överblicka den tillgängliga transport-

statistiken delas den upp i fyra områden; transporter på väg,

järnväg, flyg ochmed sjöfart.

De indexbelagda delarna som dyker upp här och var i bilagan för-

klaras kort på sista sidan.



SCB:

TPR:

TPR:

SCB:

TPR:

Godstransporter...

...på väg

Antal lastbilar, fördelat efter bl.a län och drivmedel,
(källa: Centrala bilregistret). '

Medelkörsträcka för lastbilar, (källa: Centrala bilregist-
ret).

Utländska transporter i Sverige - medelkörsträckor, for-
donsslag, utpasseringsort-område, (källa: Tullens arkiv).

Transportarbete med lastbil, (UVAV-undersökningl).

Godskvantiteter transporterade med svenska och utländska
lastbilar Över olika hamnar och landtullstationer, (UVAV-
undersökningl).

Transporter med lastbil mellan och inom län, (UVAVl).

Bestånd, avställdaz, nyregistrerade och avregistrerade
lastbilar den 31/12, (källa: Centrala bilregistret).

Fordonsbestånd för lastbilar, (källa: TSV:s registerinfo).

...på järnväg3

Transportarbete och transporterad godsmängd på järnväg,
(källa: SJ:s administrativa register).

Transportarbete och transporterad godsmängd på järnväg
samt antal lastade malmvagnar, (källa: SJ).

...med flyg4

Transportarbete och transporterad godsmängd, (källa: Luft-
fartsverket).

...med sjöfart

Lastade/lossade varor samt färjgods på lastbil och järnväg
fördelat efter geografiska områden, (källa: hamnar och
lagerplatser i Sverige).

Lastade/lossade containrar fördelat efter transportområden,
(källa: hamnar och lagerplatser i Sverige)

Transportarbete och transporterad godsmängd.



SCB:

TPR:

SCB:

TPR:

Persontransporter (resor)5...

Antal motorcyklar och bussar efter län samt personbilar.
efter län och kommun, (källa: Centrala bilregistret). "

Bestånd, avställdaz, nyregistrerade och avregistrerade
personbilar, bussar och motorcyklar, (källa: Centrala bil-
registret).

Körkortsinnehavare2 fördelade efter körkortsklass och
ålder, (källa: TSV).

Fordonsbestånd för personbilar och bussar, (källa: TSV:s
registerinfo).

Inrikes persontransportarbete med personbil, (beräknat ut-

ifrån drivmedelsleveranser, genomsnittlig bränsleför-
brukning och medelbeläggning i personbilarna beroende på
årstid).

 

...påpjärnväg

Antal resande till och från Sverige, (källa: SJ).

Persontransportarbete och antal passagerare, (källa: SJ).

...med sjöfart

Antal - med passagerarfartyg och färjor - inresta passa-
gerare från utlandet, (källa: tullverkets fartygs-
deklaration).

Persontransportarbete och antal passagerare, (uppgifterna
gäller endast färjetrafiken till och från Gotland och är
hämtade från det trafikerande bolagets månadsstatistik).



Icke löpande statistik

De statistikpublikationer som hittills presenterats är av löpande

karaktär, (t.ex kvartalsdata), men det finns en mängd under-

sökningar som inte återkommer kontinuerligt.

SCB:s och enstaka kommunala resvaneundersökningar är exempel på

statistikprodukter som inte är löpande eller kontinuerliga.

SCB har påbörjat planerna för en ny Resvaneundersökning, RVU, men

vi lär få vänta på den i minst två år. Hittills har endast två

RVU publicerats, 1978 och 1984.

En RVU innehåller information om

personkilometer
persontimmar
fordonskilometer
antal res-element

antal resor

fördelat efter bl.a

- ärende för resan
- färdsätt
- regioner
- basplats för resan
- kön och ålder
- färdlängd
- län
- arbetsdag/ej arbetsdag

I de resvaneundersökningar SCB gjort hittills finns ingen upp-

delning av typen tätort/landsbyggd, men det finns däremot många

kommuner som gör sina egna RVU. Ambitionsnivå och budget skiljer

sig dock mellan kommunerna vilket medför att kvaliten på data

varierar mycket. Det blir svårt att göra rättvisa jämförelser

mellan tätorterna eller kommunerna.



En studie som förtjänar att nämnas är en relativt omfattande

resvaneundersökning för Stockholms län, "Så reser vi i Stockholms

län". Undersökningen, som gäller för 1986/87 är ett samarbets-

projekt mellan regionplane- och trafikkontoret (Rtk) och SL. Den*

omfattar ca 3000 hushåll i hushållsundersökningen och drygt 23000.

individer i individundersökningen. En preliminär tabellbilaga på

ca 300 sidor publicerades i juli -90.

Många användare skulle sätta stort värde på en mindre antik

personbilsreseundersökning. I brist på annat så utnyttjas än i

dag den 15 år gamla undersökningen, vilket - av naturliga skäl -

inte är önskvärt. En ny undersökning av personbilsresor finns med

i SCB:s planer framöver.

Övriga SCBáprodukter

I de pubikationer som hittills behandlats finns en direkt

koppling till transporter av olika slag. SCB producerar dock en

del statistik där denna koppling är lite svårare att upptäcka.

"Hushållens utgifter", HUT, är av det slaget. HUT är en urvals-

undersökning där man bl.a kan hitta information om hushållens

utgifter för totalt antal resor under ett år fördelat på olika

transportmedel samt för lokalresor. Utgifter för bilresor

representeras av drivmedelskostnader för bil.

En HUT-undersökning - gällande 1988 - har nyligen publicerats.

En ny "Folk- och bostadsräkning", FoB, är som bekant också under

produktion och om allt går enligt planerna så ska den vara färdig

för tryck 1993. Den kommer att innehålla en mer detaljerad

pendlingsstatistik denna gång, med bl.a pendling fördelat på

fordonstyp. Den senaste Folk- och bostadsräkningen" gäller för

1985.



Varje år görs även en undersökning av levnadsförhållanden, ULF,

där man i åttaårsintervall behandlar "våra dagliga resor". Den

senaste rapporten, (Rapport 44), kom 1985 och avser transporter

och kommunikationer 1982-83, med en redovisning av utvecklingen

sedan 1978. En färskare undersökning - gällande 1990-91 - är nu.

under produktion och väntas vara klar fram emot 1993.

I ULF kan man bl.a hitta: Färdsätt till och från arbets-

platsen", fördelat efter T-regioner och avstånd till arbets-

platsen.

T-regioner (Tätortsregioner):

T1: Stockholms tätort med förorter

T2: Göteborgs tätort med förorter

T3: Tätorter med 25 000-250 000 invånare

T4: Tätorter med 5 000- 25 000 invånare

T5: Mindre tätorter och glesbygd i södra Sverige

T6: Mindre tätorter och glesbygd i norra Sverige



SCB:s datakâllor samt övrig transportstatistik

Svenska Lokaltrafik-
föreningen (SLTF):

- Producerar statistik över trafikarbete och ekonomisk drifts-

statistik för lokal kollektivtrafik.

Tullverket:

- Antal in- och utpasserade fordon till/från Sverige.

- Ankommande och avresande passagerare med färjor ochpassa-
gerarfartyg

Sveriges Bilindustri- och
Bilgrossistföreningen:

- Nyregistreringsstatistik fördelat efter modell.

- Producerar "Bilismen i Sverige" (t.ex export och import av
bilar, produktionsdata etc.).

Trafiksäkerhets-
verket:

- Ansvarar för bilregistret, (fordonsbestånd samt ny- och av-

registreringar).

- Försäljning av registerutdrag.

Turistrådete:

- Svenskarnas fritidsresande i Sverige och utomlands.

Luftfartsverket:

- Statistik Över luftfartsverketsverksamhet och övrig flyg-
verksamhet

Statens Järnvägar:

- Statistik Över statens och enskilda järnvägar.



Förklaringar och tillägg till det indexbelagda i texten

1. En UVAV-undersökning baseras på ett urval av lastbilar. Den som

ansvarar för det utvalda fordonet får "uppdraget" att föra kör-

journal under en vecka. De uppgifter som framkommer av dessa _

journaler utgör sedan underlag för statistiken i UVAV. .

Publiceringen av den - tidigare - årligen återkommande undersök-

ningen avbröts 1987, men kommer att återuppstå igen inom kort. Av

kostnadsskäl kommer den dock endast att publiceras i treårs-

intervall. Under de år dåUVAV ej publiceras kommer man att göra

en framskrivning av statistiken genom att bl.a utnyttja kilo-

meterskatteregistret och centrala bilregistret.

Två framskrivningar har hittills publicerats, (1988 och 1989),

med Bengt Rosén (SCB) som huvudansvarig.

2. Avställda fordon presenteras enbart som en stock i slutet av

varje år.

3. Glenn Sahlberg (SCB) räknar med att man fr.o.m 1993 ska kunna

presentera en lika omfattande statistik för transporter på järn-

väg som.man nu erbjuder för lastbilstransporter. Ett intimt sam-

arbete med SJ skall göra detta möjligt.

4. SCB producerar ingen luftfartsstatistik. Man hänvisar till luft-

fartsverkets egen publikation.

5. SCB kommer att ge resestatistiken ett större utrymme fr.o.m 1993.

6. Turistrådet bygger sin statistik på telefonintervjuer, vilket

torde medföra att de intervjuobjekt som reser ofta inte alltid

går att nå per telefon. Att dessa individer sedan klassificeras

som borfall kommer att medföra ett underskattat resande.



Bilaga 2

SCB:s statistikproduktion idag





STATISTIKPRODUKTION IDAG

UVAV och SJ

Mini-UVAV

Utländska lastbilar i Sverige

Svenska lastbilar i utlandet

Ekonomisk undersökning (kvartal/år) transportsektorn

UH transportsätt

Rederinäringens fraktintäkter

Hamnstatistik

Fartygsstatistik

Utrikessjöfart

(Personbilsresor)

(Handelsflottans bestånd)

(Interregional busstrafik)

Resebyråverksamhet

Bilstatistik (nyreg o bestånd; månad, 1/2-år, år)

Energiförbrukning transportsektorn

Kilometerskatteregister data

Budbilsverksamhet

Taxi (kommer)

Bemanning o bränsleförbrukning av fartyg i svensk regi

Transittrafik

Transporter av farligt gods

Resvaneundersökningar





Bilaga 3

Vägverkets trafikdatasystem - principskiss
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Bilaga 4

Statistikunderlag som utnyttjats av VTI för statistikpublikation



l.FORDONSBESTÅND

Statistik på årsbasis har hämtats från:

- SCB statistisk årsbok:

i trafik, avställda, nyregistrerade personbilar, bussar, last-

bilar, motorcyklar och Övrigt,

- SCB Statistiskt meddelande T 22 SM --:

bussar i trafik, nyregistrerade och avregistrerade,

bussar i trafik efter tillåtet antal passagerare och efter

drivmedel,

lastbilar i trafik, nyregistrerade och avregistrerade,

lastbilar i trafik efter karosseri (lb med flak, vans etc),

lastbilar i trafik efter totalvikt och efter drivmedel.

- SCB Statistiskt meddelande T 23 SM --:

motorcyklar i trafik, nyregistreringar, avregistreringar.

- SCB Statistiskt meddelande T 24 SM --:

personbilar i trafik, nyregistreringar, avregistreringar,

personbilar i trafik, avställda efter ägarkategori.

Statistik på månadsbasis har hämtats från:

- SCB allmän månadsstatistik--z



personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och Övrigt i

trafik samt nyregistreringar,

- SCB Statistiskt meddelande T 20 SM --:

personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar och övrigt ia

trafik samt avställda,

2. TRAFIKARBETE, PERSONTRANSPORT, GODSTRANSPORT

Personbilar - Det årliga trafikarbetet och persontransportar-

betet har skattats utifrån:

- SCBs resvaneundersökningar RVU78 och RVU84/85 (trafikarbete,

persontransportarbete),

- Konsumentverkets urvalsundersökningar riktade till svenska

bilägare (körlängd per bil),

- SCBs statistik gällande leveranser av motorbensin,

- Vägverkets skattningar av trafikarbetet på det statliga

vägnätet (via VVs vägdatabank),

- kilometerskatteregistret samt Bilprovningens databas omfattan-

de ett årligt urval av besiktigade personbilar (samt också

lastbilar och bussar)

Bussar - trafikarbete, persontransport (årsvärden). Statistik

och statistiska uppgifter har hämtats från:

- SCBs resvaneundersökningar RVU78 och RVU84/85 (trafikarbete,

persontransportarbete),

- kilometerskatteregistret (årlig körlängd för dieseldrivna bus-

sar),



- Svenska lokaltrafikföreningen, branschstatistik för år --,

länstrafikstatistik,

uppgifter har använts om antal vagnkilometer, personkilometer

och antal passagerare. Statistiken gäller också tunnelbane-

och spårvagnstrafik.

Lastbilar - trafikarbete, godstransport. Statistik har hämtats

från:

- SCB Statistiskt meddelande T 30 SM -- Varutransporter med

lastbil och järnväg under --" (gäller svenska lastbilar med

maxrmilastvikt om minst 2 ton i trafik inom landet, UVAV):

statistik har utnyttjats avseende trafikarbete, transporterad

mängd gods, godstransportarbete, körlängder med och utan last

(med samtidig uppdelning efter fordonens lastkapacitet). Sta-

tistiken avser år eller kvartal,

- SCB "Framskrivning av Varutransporter på väg för 1991" (samt

åren 1988 och 1989). Underlag för framskrivningen har hämtats

från Kilometerskatteregistret (KMR) och Centrala bilregistret

(CBR) :

använd statistik gäller trafikarbete, transportarbete samt

transporterad mängd gods på årsbasis för de tre åren 1998,

1989 och 1991. Denna "mini-UVAV" kompletterar ordninarie "UV-

AVn som ju efter 1987 endast genomförs vart tredje år,

- SCB Statistiskt meddelande T 57 SM 9201 "Varutransporter med

lätta lastbilar andra halvåret 1991",

engångsundersökning som ger en skattning av de lätta lastbi-

larnas trafikarbete, godstransportarbet och transporterad

mängd gods på årsbasis. Resultaten baseras på en enkätunder-

sökning representerande 175000 lätta lastbilar. Hushållens



lastbilar ingår inte i denna undersökning. En motsvarande un-

dersökning genomfördes av SCB 1972.

- SCB Statistiskt meddelande T 54 SM -- "Utländska lastbilstran-

sporter i Sverige --",

statistik har utnyttjats gällande antal fordon och medelkör-

sträckor.

- SCB Statistiskt meddelande T 56 SM 9001 "De svenska lastbil-

stransporterna i utlandet, 1988" (gäller svenskregistrerade

lastbilar med totalvikt >3,5 ton och dieseldrivna),

använda uppgifter gäller antal fordon, trafikarbete, gods-

transportarbete, transporterad mängd gods, körlängd.

Tåg - persontransport, godstransport.

Statistik på årsbasis har hämtats från:

- Statens Järnvägar Sveriges järnvägar --

gäller antal personresor, längd per resa och antal personkilo-

meter totalt och med uppdelning på länstrafik och SJs egen

trafik,

gäller antal tågkilometer (trafikarbete), vagnkilometer,

platskilometer och andel betalda platser (på det statliga

järnvägsnätet),

gäller banlängd och antal vagnar,

gäller mängd transporterat gods och antal godstonkilometer på

statens järnvägar,



Statistik på månadsbasis har hämtats från:

- SCB Allmän månadsstatistik,

gäller personresor, personkilometer, godston och godstonkilo-

meter (preliminära värden som dock visat sig vara ganska osäk-

ra) I

- direkt från SJ (har inte kommit än men har utlovats),

gäller samma uppgifter som i SCBs Allmän månadsstatistik men

med uppdelning på, då det gäller resandet, länstrafik och SJs

egen trafik och då det gäller godstrafik på "Lapplandsmalm"

och övrigt gods,

Flyg - persontransport, godstransport.

- SCB statistisk årsbok samt SCB Allmän månadsstatistik:

gäller passagerarkilometer i inrikes respektive utrikes

regelbunden luftfart,

gäller avresande passagerare i utrikes charter,

gäller godstonkilometer i utrikes och inrikes regelbunden

luftfart,

gäller tonkilometer i internationell respektive inrikes

regelbunden luftfart,

gäller antal flygkilometer (trafikarbete) i internationell

respektive inrikes regelbunden luftfart (SCBs årsbok).

- Direktuppgifter från Luftfartsverket (månadsvärden):

gäller antal passagerare i utrikes respektive inrikes trafik

på flygplater med linjefart,



gäller fraktgods (ton) i utrikes respketive inrikes trafik på

flygplatser med linejart,

- Luftfartverkets årliga statistikrapport "Luftfartsverket --":

gäller i stort checkning mot SCBs data.

Sjöfart - persontransport, godstransport.

- SCB Allmän månadsstatistik:

gäller inresta passagerare i utrikes färjetrafik och gods-

kvantiteter i utrikes sjöfart,

- SCB statistiskt meddelande T 47 SM -- exvis "Utrikessjöfarten

under oktober - december 1990 samt hela 1990" (månads- och

årsvärden):

gäller inresta passagerare - totalt och med hänsyn till ut-

ländsk avresehamn,

gäller varutrafiken - transporterad mängd gods totalt, med

uppdelning på lastfartyg repektive färja/passagerarfartyg samt

mängd gods som via färja transporteras på järnvägsvagn och

lastbil,

- SCB statistiskt meddelande T 45 SM -- Utrikes och inrikes

trafik på fartyg --" (årsvärde):

gäller transporterad mängd gods i utrikes varutrafik (lossad

och lastad) totalt, på lastfartyg och färja etc och på järn-

vägsvagn, lastbil (uppgifterna baseras dels på import- och

exportanmälningar dels på tullverkets fartygsdeklarationer och

presenteras därför i två versioner),

gäller inrikes varutrafik, mängd transporterat gods (baserat

på uppgifter från respektive hamn),



gäller transportarbete i inrikes fart,

- SCB statistiskt meddelande T 51 SM -- Transportarbetet efter

svenska kusten vid transporter med utrikes gods år --":

gäller transportarbetet vid transporter efter svenska kusten i

och på inre vattenvägar med utrikes gods - totalt och med upp-

delning på trafik till olika länder.

3. ÖVRIGT.

Brånsleleveranser.

- SCB allmän månadsstatistik:

gäller levererad kvantitet motorbensin och dieselbrännolja,

- SCB Blankett 401 Omsättningsrapport":

gäller utöver samma information som i SCB månadsstatistik in-

formation om blyad resp ej blyad motorbensin samt mer renodlad

information om mängden trafikförbrukad dieselbrännolja.

Vâgtrafikolyckor.

- SCBs årliga statistikrapport "Trafikskador -- :

gäller antal dödade och skadade i vägtrafikolyckor per år och

per månad (definitiva värden),

- SCBs allmän månadsstatistik plus direktkontakt med SCB,

gäller preliminärt antal dödade och skadade i vägtrafikolyckor

månadsvis.



Vägnätet.

- Vägverkets vägdatabank:

gäller årsvisa eller kvartalsvisa värden om våglängd totalt,

på vägtyp (motorväg, motortrafikled etc), på vägkategori (eu- '

ropaväg, länsväg etc),

gäller årsvisa eller kvartalsvisa värden om vägnätets bärighet

och hastighetsgränser.




