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FÖRORD

Projektet, som avrapporteras i detta meddelande, hör till temat "Näringslivets

transporter", som har finansierats med medel från Kommunikationsforsknings-

beredningen. Genom att komplett beskriva och analysera kombinationen last-

bilstyp - vägtyp - fraktat varuslag på nationell nivå öppnar sig nya möjligheter att

studera effekterna av förändrad transportefterfrågan. Författarna har här speciellt

tagit upp emissioner, olyckor och vägslitage som exempel.

Jan R. Eriksson

Många personer har bidragit till att meddelandet kunnat färdigställas. Kerstin

Forssén vid SCB i Örebro har bidragit med sin kunskap om UVAV-statistikens

tillförlitlighet, Leif G Wiman har haft värdefulla påpekanden i samband med

beräkningar av vägslitagets omfattning. Bo Carlsund har, genom att läsa en tidig

version av meddelandet, kommit med värdefulla synpunkter på flera av de

moment som ingår i meddelandet. Till dessa personer vill vi framföra ett varmt

tack.

Sist men inte minst tackar vi våra kollegor inom ToS-gruppen på VTT. Dels har de

framfört viktiga synpunkter vid diskussioner i olika frågor och dels har den posi-

tiva andan i gruppen gjort det lätt att skriva.

Författarna
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Godstransporter på väg - en analys

av

Lars-Ivar Nilsson

Bertil Ågren
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)
581 95 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I detta meddelande har vi gjort en analys/beskrivning av vilka typer av lastbilar

som använder vissa vägtyper för frakt av olika slag av gods, d.v.s., en ana-

lys/beskrivning av kopplingen mellan gods, vägar och lastbilar. Vår utgångspunkt

är den statistik (UVAV), som SCB publicerar kontinuerligen om svenska last-

bilstransporter och som ger oss möjligheter att fördela dessa transporter t.ex. på

gods, godstyper och regioner. Den regionala fördelningen ger oss vissa indika-

tioner om vilka vägar och vägtyper som används vid transporter av olika typer av

gods. Likaså ger oss annan till UVAV kopplad statistisk information, t.ex. från

Trafikregistret, möjlighet att identifiera vilken typ av fordon som använts vid

körningarna.

Vidare visar vi i detta meddelande användbarheten av analysen/beskrivningen

ovan inom områdena vägslitage, miljöutsläpp och trafikolycksfall, tre områden

som ofta fokuseras i den aktuella debatten om landsvägstransporterna. I före-

liggande meddelande behandlas dessa tre områden enligt följande modell:

 

 

- - - olyckor - - - - - -,

UVAV- -- gods/godstyper |_______ em!/Zsionet +
statistik 2 2 relation till

vägar/vägtyper lastbilar - tidigare
? | studier

-e -- vägslitage - - .    

Från denna modell kan vi även utläsa den uppläggning som vårt meddelande har.
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Omfattningen av vägslitage, emissioner och trafikolyckor kan då kopplas samman

med olika typer av vägar, gods och lastbilar. I denna skrift är det endast vägsli-

taget, som kommer att behandlas mera ingående.

För emissionerna och trafikolyckorna i samband med lastbilstrafik har SCB sta-

tistik, som dock inte är lika välutvecklad som t.ex. UVAV. Emissionsstatistiken

har hittills fokuserats framför allt på personbilarnas emissioner. Uppgifter beträf-

fande lastbilarnas utsläpp måste i hög grad bygga på andra utredningar. Också när

det gäller trafikolycksfallen är det ont om offentlig statistik som visar lastbilarnas

inblandning i dessa. I SCB:s utgåva "Trafikskador" är det få tabeller, där just

lastbilarnas andel av olyckorna behandlas.

I vår model] finner vi gods/godstyper, vägar/vägtyper samt lastbilar som kompo-

nenter förutom statistiken. Som bas för den kommande analysen görs en genom-

gång av de indelningsgrunder, som kan användas för de olika modellkomponen-

terna. En viktig indelningsgrund för vägar/vägtyper är de ÄDT-grupper som an-

vänds t.ex. av Vägverket. ÅDT står för årsmedeldygnstrafik och mäter antalet for-

don som nyttjar en väg under ett dygn. Väglängder för dessa ÅDT-grupper finns

beräknade. En annan för vår analys viktig vägindelning är den som görs i:

1. Oömma stråk med hög frekvens av tung trafik.

2. Slitagekänsliga stråk med mindre frekvent tung trafik.

3. ÖOmtåliga stråk med låg frekvens av tung trafik.

Den genomförda kategoriseringen av gods följer den som används av UVAV och

som utgörs av den internationella CTSE-koden. I UVAV:s tillämpning gör man en

uppdelning i 33 varugrupper.

I vår grundläggande kategorisering av modellkomponenterna får lastbilarna en

klassifikation, som hämtas från karosserikoden i Trafikregistret och som också

används av UVAV. Där finns statistik över antal ton och fordonskilometer med

procentuell fördelning på olika karosserityper på lastfordonen. Exempel på last-

bilstyper, som beskrivs i vårt meddelande, är vanliga flakbilar, rundvirkesbilar och
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tankbilar. Detta är just sådana lastbilskategorier, för vilka vi kan få fram olika sta-

tistiska mått från -statistiken.

Som vi såg av vår modell inledningsvis är en ansats i denna skrift att de olika

kategorierna beträffande gods, vägar och lastbilar ska kunna kopplas samman i

någon mån så att det blir möjligt att beräkna t.ex. vägslitage för olika godsgrupper.

Med befintlig statistik är det helt omöjligt att åstadkomma en fullständig och

korrekt hopkoppling av gods/vägar och av vägar/lastbilar. En sådan hopkoppling

kan endast ske med några få utvalda godstyper. Ett resonemang förs i texten om

de näringslivets strukturer beträffande skogstillgångar, produktionsföretag och

distributionsföretag som gör att vi kan se en del samband mellan t.ex. godstyp och

vägtyp. Rundvirkestransporter hör till de transporttyper som diskuteras, liksom

transporter med anläggningsbilar, tankbilar och distributionsbilar. De vägkate-

gorier som då kommer med i resonemanget är de som ovan beskrevs som oömma

stråk, slitagekänsliga stråk och ömtåliga stråk.

När vi ser på sambandet mellan vägar och lastbilar kommer lastbilarnas antal axlar

in som ett viktigt moment, framför allt i samband med vägslitaget. UVAV-sta-

tistiken gör det möjligt att utläsa maximala lastvikter hos de fordon, som använts i

undersökta körningar. Utifrån detta kan rimligt säkra slutsatser dras om fordonets

antal axlar, som det i sin tur är helt nödvändigt att känna till för att kunna beräkna

ett fordons slitagebild. En internationellt använd metod för att beräkna ett fordons

slitage är att grunda beräkningen på en jämförelse med en axel med 10 tons last -

den sk Denna metod har använts i vår beräkning.

I meddelandet ges ett exempel, som omfattar transporterna av spannmål.

Den metod, som vi använt i rapporten att koppla samman lastbilsekipage, gods

och vägar, skulle kunna användas också när det gäller att bryta ned emissionssta-

tistiken till mera detaljerad nivå. För att vi ska kunna göra meningsfulla kopp-

lingar mellan bilar, gods och vägar fordras att vi har uppgifter om förbrukning och

emissioner för olika typer av lastbilsekipage och vägar. Sådana statistiska upp-

gifter är inte tillgängliga för närvarande.
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Trafikolyckorna och deras kostnader, som vi undersöker med vår metod att koppla

samman bilar, vägar och gods, är i viss mån bristfällig. Den kritiska punkten i hit-

hörande offentlig statistik är att det är så få statistikfördelningar som omfattar

lastbilar och lastbilsekipage.
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Transportation of goods By road - an analysis

by Lars-Ivar Nilsson

Bertil Ågren
Swedish Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

Road wear, exhaust emissions and traffic accidents are three areas which are often

focused upon in today's debate on road transport. In this paper, these three areas

are treated from a special methodological perspective, which will be explained in

the following passages. Our starting point is the statistics on Swedish goods trans-

port by lorry (UVAV), published regularly by Statistics Sweden. These statistics

enable us to distribute transport between, for example, types of goods and regions.

The regional distribution gives us certain indications about the types of roads used

for the different types of goods. Other statistics, e.g. the Traffic Register (a vehicle

register), coupled to the UVAV, also allow us to identify the type of lorry used in

the transport. The extent of road wear, emissions and traffic accidents can be

coupled to different types of roads, goods and lorries, even if currently available

statistics permit this to be done only in a rather in exact way. In this text, however,

only road wear will be treated in a more thorough way.

The basic model to be used is:

 

 

- - -accidents- - - - - - -

emissions- +
UVAV- -- types of goods |
statistics ; relations

types of roads lorries --- to earlier
studies]

i ] .
4- - - - - wear of roads -    
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This model shows the plån for our analysis. We base our description and analysis

primarily on the statistics for lorry transports, the UVAV statistics. For a number

of years - during the period when the tax on diesel fuel depended on the distance

driven - the reliability of these statistics could be evaluated through comparisons

with the distances reported on the kilometre tax register (KMR). At SCB, com-

parisons have been made between the UVAV and the KMR registers and certain

differences have been found between them.

There are a number of factors to be taken into consideration when evaluating the

reliability of the UVAV statistics by comparing them with KMR. The differences

are not the same for each different cargo maximum, bodywork codes and so on.

SCB has detailed knowledge of the causes of the differences.

SCB also has certain statistics on emissions and traffic accidents in connection

with road transport. However, these statistics are not, as well developed as the

statistics in UVAV for example. Hitherto, the statistics for emissions have focused

on passenger cars. Data for lorry emissions must to a great extent be founded on

other investigations. Also when it comes to traffic accidents, the official statistics

showing the proportion of lorries involved are few and far between.

In our model, we find goods/types of goods, roads/types of roads and lorries as

components together with the statistics. As a basis for later analysis, we will make

a survey of the categorization basis which could be used. An important cate-

gorization basis for roads/types of roads is the ÅDT groups used for instance by

the road authorities. ÅDT stands for average annual daily traffic and is a measure

of the number of vehicles using a road during that time. Another important classi-

fication of roads is the grouping:

1. Durable roads with a high frequency of heavy traffic.

2. Roads susceptible to wear with less frequent heavy traffic.

3. Easily damaged roads with a low frequency of heavy traffic.

The goods categorization applied follows the one used by UVAV. There the inter-

national CTSE code is applied, which makes a classification into 33 different
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goods categories. In our basic categorization of the model components, lorries are

given a distribution which is taken from the bodywork code of the road authorities

and which is also used by UVAV. There we find statistics for the number of tons

and ton kilometres with a percentage distribution by different bodywork types of

the lorries. Examples of lorry types are ordinary platform lorries, round timber

lorries, tanker lorries. These are lorry categories for which we can find different

statistical measurements from the UVAV statistics.

In the introductionary part of our report, we saw that the different categories re-

garding goods, roads and lorries could be coupled together to some degree so that

we could for instance calculate road wear for different goods groups. With the

available statistics, it is quite out of reach to accomplish a thorough and complete

coupling of goods/roads and roads/lorries. Such a coupling could only be achieved

for a few selected goods types. In the text, we therefore follow a line of argument

about the industrial structures regarding forests, production and distribution enter-

prises which allows us to see some of the connections between types of goods and

types of roads in transport. Round timber transports belong to the transport types,

discussed as do transports with lorries used for construction work, tanker lorries

and distribution lorries. The road groups which are part of the argument are those

earlier described as durable roads, roads susceptible to wear and easily damaged

roads.

When we consider the connection between roads and lorries, the number of axles

on the lorries becomes an important issue, above all when calculating road wear.

UVAV statistics make it possible to read maximum load weights of vehicles used

in the transport investigated. From this, we can draw fairly reliable conclusions

about the number of axles on the lorries and trailers, which it is essential to know

in order to calculate road wear. The international method for calculating the wear

from a vehicle uses a comparison with an axle having a load of 10 tons - the Nyg-

method. This is the method we have used.
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To make a complete calculation of the wear costs of a certain type of goods we

must obtain further information:

- The Njg share of a road with a certain ÅDT value, i.e. the proportions of the

total traffic flow on the road made up of heavy traffic.

- Driving distances for loaded goods - these statistics can be found in UVAV,

per year or quarter.

- Which roads the goods have used. UVAVs statements about the transport

of different types of goods between counties and within counties give us an

approximation of the road use. Generally, our thesis is that goods passing

the county boundaries use roads with a higher ÅDT code than goods moving

within the same county. Thus from UVAV we can make calculations of the

distribution of lorry transport of a certain type of goods on different types of

roads. We then obtain different power indices in our wear formula depen-

ding on the susceptibility to wear or the bearing capacity of the road.

- Costs of wear of different types of roads. Which cost should be allocated to

roads with different ÅDT*s? The road authorities have produced cost cal-

culations for the resources needed to restore roads with different ÅDT to the

same quality level as before the wear impact. The cost is termed SQ cost

(status-quo-cost).

- Finally, we require the ÅÄDT categorization, on which most of our road sta-

tistics are built, made in such a way that it fits in with the road categoriza-

tion we have chosen, that is the grouping of durable roads, roads susceptible

to wear and easily damaged roads. In our wear calculation example, we take

only two cases, durable roads and easily damaged roads, and define roads in

the four highest ÅÄDT groups as durable roads and roads with the two lowest

ÅDT values as easily damaged roads.

Thus, the following formula is applied to the wear cost estimates:

 

a.*ÄX' SQix- Ni

i SK* 717,

[i = 1

 * FEF:; = total cost of wear per kilometre

for a specified typ of goods
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where the term

n = number of roads used

a = share of driven kilometres of the type of goods studied on roads with dif-

ferent susceptibility to wear

K number of driven kilometres with specified goods during the period

studied

SK = total number of kilometres for all goods transported during the period

SQ = cost of wear: SQ cost for types of roads used

N = Nyg share of cost for the types of road used in every cost estimate

number of kilometres by road types usedt 11

FEF = vehicle equivalent factor = the total value for an equipage with a

specified number of axles on lorry and trailer

In our text, an example of cost estimating is given for grain transport.

The method used in this report for connecting lorry and trailer with goods and

roads could also be used when it comes to breaking down emission statistics to a

more detailed level. Naturally, there are differences in fuel consumption depen-

ding on what type of goods are transported and what type of roads are used. In

order to permit connections between vehicles, roads and goods, we need state-

ments on consumption and emissions for different types of vehicles and roads.

Statistical information of this kind is still lacking, at least when it comes to de-

tailed information of the kind that we have used in the road wear cost estimation.

The third area which we want to investigate to some degree, using the same

method to connect vehicles, roads and goods, is traffic accidents and their costs.

The critical point concerning the Swedish statistics is that there is so little sta-

tistical information that includes lorries and trailers. These vehicles are included in

a number of tables, but only in connection with single accidents.
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] BAKGRUND OCH SYFTE

Ett syfte med föreliggande rapport är att kartlägga och analysera ett antal faktorer,

som observerats i samband med praktiskt genomförda transporter, och som kan

antas vara betydelsefulla när vi t.ex. vill beräkna trafikens samhällsekonomiska

kostnader. Fokuserade faktorer i rapporten är de som kan ha betydelse för de lång-

väga godstransporternas kostnader för framför allt vägslitage: vägtyp, godsslag,

lastbilstyp. Vår avsikt är att peka på att dessa faktorer kan antas påverka kostnads-

fördelningen för vägslitaget, fast de inte i så hög grad uppmärksammats i den

transportekonomiska debatten. Det är inte möjligt att inom rapportens begränsade

ram genomföra en exakt samhällsekonomisk kalkyl för vägslitaget, där dessa fak-

torer är beaktade. Däremot vill vi med exempel visa på en metod, som kan an-

vändas för att få fram den påverkan, som de behandlade faktorerna kan ha i

kalkylsammanhang.

Den använda metoden skulle också kunna användas i andra sammanhang, t.ex. där

det är fråga om fördelning av den belastning som miljöutsläppen utgör. Också

fördelningen av kostnader för trafikolycksfallen skulle kunna fördelas efter samma

grunder. Godstransporternas emissioner och trafikolycksfall kommer därför att

behandlas med sikte på att visa, ifall den använda fördelningsmetoden kan an-

vändas också där.

Under senare år har förekommit en omfattande debatt om vilka lastvikter och

lastbilslängder, som ska tillåtas på de svenska vägarna. I debatten har också be-

aktats de förändrade slitagebilder som uppstår, då man ändrar lastbilsvikter och

lastbilslängder. Debatten har ägt rum under intryck av de bestämmelser som gäller

för den gränsöverskridande trafiken inom EU och som till stor del gäller även för

inrikestrafiken i Sverige. I samband med den förda debatten har också presenterats

ett antal rapporter, som behandlar konsekvenserna av ändrade mått- och vikt-

bestämmelser i Sverige. Exempel på sådana rapporter är TfK:s (TransportForsk-

ningsKommissionens) rapport 1983:5, Konsekvenser av ändrade viktbestämmel-

ser för lastbilar, TfK:s rapport 1986:9, Framtida viktbestämmelser för tunga

fordon och Vägverkets rapport 1990: 36, Konsekvenser av förändrade axellaster

VTT meddelande 755



och boggilaster på det svenska vägnätet. Dessa rapporter innehåller kalkyler av

slitage på vägar orsakat av olika typer av lastfordon.

Inom miljöområdet har ett antal rapporter producerats som behandlar trafikens

miljöeffekter och framför allt de emissioner som trafiken förorsakar. Exempel på

sådana rapporter är Kommunikationsdepartementets rapporter DsK 1987:6, Sam-

hällsekonomisk värdering av bilavgasutsläpp och Ds 1992:44, Trafikavgifter på

samhällsekonomiska villkor. Det är tydligt att trafiken numera är en mycket viktig

källa när det gäller antropogena CO7-utsläpp i Sverige: ca 40% av de totala CO-

utsläppen kommer från transportsektorn (VTIT-rapport 395, Swahn H, Björketun

U, Eriksson, J: Transportsektorns CO»-utsläpp, Prognoser och styrmöjligheter via

CO-avgifter).

Det tredje området som vi i någon mån ska fokusera i vår rapport är trafik-

olyckorna. Det finns sedan länge en omfattande debatt omkring viktiga bidragande

faktorer, när det gäller trafikolycksfallens utveckling i Sverige. En viktig källa för

informationen om trafikskadorna ges av SCB:s statistik, som sammanfattas i pub-

likationen Trafikskador. Publikationen omfattar både ett stort statistiskt material

och kommentarer till detta.

De områden, som kommer att behandlas i rapporten, redovisas i nedanstående

modell (figur 1.1.), där vi också i någon mån kan identifiera de förhållanden mel-

lan olika områden som rapporten kommer att behandla. En central utgångspunkt

är SCB:s statistik för godstransporter på landsväg (huvudsakligen UVAV). Utifrån

denna statistik kan vi utläsa t.ex. mängden transportarbete för olika godsslag.

Transporternas fördelning på godsslagen ger en viss men begränsad indikation om

använda vägar för dessa olika transporter och om de typer av lastenheter och

lastbilar, som används för dem. Omfattningen av vägslitaget kan därmed kopplas

samman med olika transporttyper och gods. Även omfattningen av emissioner och

trafikolyckor kan (i viss utsträckning) relateras till olika slag av godstransporter

med hjälp av UVAV-statistiken. Men inom dessa områden finns också viss spe-

cialstatistik att tillgå.
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Figur 1.1 Rapportens grundläggande modell.
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2 RAPPORTENS UPPLÄGGNING

Uppläggningen av denna rapport följer i stort sett ovanstående modell. Vår mål-

sättning är alltså att, med utgångspunkt från vissa iakttagna relationer mellan

gods/godstyper, vägar/vägtyper och lastbilar/lastbilstyper, undersöka om vi däri-

genom kan vidga möjligheterna att göra samhällsekonomiska kalkyler för gods-

transporter på väg. Med något grova beräkningsmetoder avser vi att med exempel

visa och beskriva en samhällsekonomisk kostnadskalky] för slitaget på våra vägar

i samband med godstransporterna. Kalkylen påverkas av de faktorer som finns

med i modellen. Den statistik (och den tillförlitlighet som finns i denna statistik),

som vi bygger våra uppgifter på, är en sådan faktor, godset med olika gods-

mängder och godstyper en annan. De vägar och vägtyper som används för

frakterna är en tredje sådan faktor och typ av lastbil är en fjärde. Hur vi behandlar

dessa olika faktorer, och vilken relation mellan dem som vi utgår från i en slitage-

kalkyl, spelar roll för hur transportkalkylen kan utformas och vilken detaljerings-

grad vi kan ge den.

Olyckor och emissioner, som också finns med i modellen kommer att inta en

undanskymd plats i vår uppläggning: som nämnts tidigare är syftet med att ta med

dessa båda områden endast att visa hur den grundläggande metod som används

vid slitageberäkningarna också kan få en tillämpning vid fördelning av olycks-

kostnaderna och emissioner.

I det närmast följande kapitlet, kapitel 3, görs en genomgång och analys av de

olika faktorer och de förutsättningar, som kalkyler inom vägslitageområdet och

även emissioner och olyckor bygger på. Vi går där igenom sådan information från

statistik, litteratur och egna erfarenheter som vi anser det kan vara betydelsefullt

att ta hänsyn till vid beräkning av kostnaderna för framför allt vägslitaget men

också av emissionerna och trafikolycksfallen. Denna information utgörs t.ex. av

vägarna och deras kvalitet (bärighet), godsets karaktär och de krav, som ställs på

lastbilarna för olika typer av gods.

I de därpå följande kapitlen görs en genomgång och analys av de relationer, som

kan finnas mellan de olika faktorerna. Vissa typer av vägar används t.ex. huvud-
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sakligen för transporter av vissa typer av gods. Godset i sin tur förutsätter att vissa

typer av lastbil används och lastbilstypen och volymerna bestämmer i hög grad

vilket vägslitage och vilka emissioner vi får. Ett antal av de förutsättningar, som vi

bygger in i våra kalkyler, kan därmed bindas samman och ges värden, som dif-

ferentieras med avseende på gods, lastbilstyp och vägtyp. Till vissa delar är dessa

enheter beroende av varandra.
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3 GENOMGÅNG AV GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTT-

NINGAR

I den tidigare visade modellen för hur vi uppfattar problemområdets struktur fin-

ner vi sådana grundläggande förutsättningar, som vi måste utgå från för att kunna

uppfylla rapportens målsättningar. Det statistiska material som vi har till för-

fogande är en viktig sådan förutsättning. I följande avsnitt ska vi diskutera till-

förlitlighet och i någon mån användbarhet hos detta material. I de därpå följande

avsnitten kommer vi att kategorisera och diskutera de komponenter, som ingår i

modellen.

3.1 Statistik

Det statistiska källmaterial som vi har till förfogande för vår studie består i första

hand av transportstatistiken för landsvägstransporter, UVAV, emissionsstatistik

och trafikolycksstatistik. Av dessa statistikkällor är det UVAV som är den i sär-

klass viktigaste, eftersom delar av denna kommer att användas både när det gäller

emissioner och trafikolycksfall.

3.1.1 UVAV

SCB:s UVAV-undersökningar (UVAV= Undersökning om VArutransporter på

Väg) är ett mycket viktigt underlag för all den transportforskning som sker i

Sverige. Resultaten redovisas fr.o.m. 1972 i Statistiska meddelanden (SM) serie T

för varje kvartal och år. UVAV-undersökningarna har successivt förbättrats med

avseende på säkerheten i de erhållna resultaten. En viktig förändring var den som

genomfördes fr.o.m. 1987. Då började man med dubbla statistiska urval jämfört

med tidigare. Urvalet är numera 4 000 lastbilar per kvartal (av ca 70 000). Det

omfattar inte de lätta lastbilarna. Undersökningen genomförs numera vart tredje år

och görs då för hela året. Före 1987 skedde undersökningarna med mindre urval

varje kvartal, som sammanfattades till årliga uppgifter. 1987 års UVAV är den
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första som genomförts enligt den nya metoden. Hittills har statistiken därefter

publicerats 1990 och 1993.

Antalet fordonskilometer enligt UVAV-statistiken uppvisar i regel en viss av-

vikelse i relation till den kilometerskatteredovisning för dieselbilar som skedde

under ett tjugotal år fram till 1993. Kerstin Forssén vid SCB har gjort en jäm-

förelse mellan Kilometerskatteregistrets (KMR:s) beräkningar och UVAV 1990

och kunnat differentiera avvikelserna på olika sätt. Dessutom har hon funnit vissa

skäl till tidigare iakttagna avvikelser.

Det finns ett antal relativt enkla faktorer, som bidrar till att förklara, varför vi inte

har överensstämmelse mellan de båda mätmetoderna. Det finns också ett antal

förklaringsgrunder som är mera komplexa. I sista hand kan vi heller inte ge en

tillfredsställande förklaring på en del av avvikelserna.

En viktig förklaringsfaktor i sammanhanget är att KMR endast mäter diesel-

bilarnas körsträckor, medan UVAV även mäter körsträckor för andra lastbilar.

Totalt sett är 98,8% av det totala antalet bilar, varur UVAV gör sitt urval, diesel-

bilar. Framför allt i de minsta storleksklasserna, 2,0 - 3,9 ton, finns det en relativt

låg täckning: där är 94,5% av alla bilar dieselbilar.

Om vi jämför KMR och UVAV med avseende på körda km och utgår från samma

karosserikoder och storleksklasser har UVAV en genomsnittlig täckning på 80,5%

av KMR. För storleksklassen 7 - 7,9 ton i maxvikt är täckningen 74% och för

klassen 5 - 5,9 ton 96%. Det är alltså ganska stora variationer i täckningsgrad

inom de olika maximiviktklasserna.

Täckningsgraden vid en jämförelse med avseende på karosserikoder visar också

en relativt stor variation. KMR har alltså samtliga karosserikoder med i sin redo-

visning, medan UVAV inte har det. För tankbilar har vi då en täckning på 101,5%

och för bankebilar 79,3%. Om man verkligen jämför samma karosserikoder i

KMR och UVAV får man mycket "svajiga" resultat i fråga om täckningsgrad helt

enkelt beroende på att urvalet inte är gjort med tanke på karosserikoder. Det är

maximilastviktklass och län som har bestämt stratifieringen.
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En komplicerande faktor när det gäller kilometerskatteberäkningen var ut-

landskörningarna. De avstämplingar som gjordes för beräkning av körsträckor i

KMR korrigerades med återbetald kilometerskatt för trafik i Norge och Finland,

varigenom antal körda kilometer enbart i Sverige kunde beräknas. Dieselbilarnas

körningar i andra länder än Norge och Finland inkluderades inte genom att en av-

stämpling av kilometermätaren skedde före utfart från Sverige.

Vi kan också söka förklaringar till avvikelserna på låg beskrivningsnivå, d.v.s. på

den nivå där informationen verkligen hämtas in. Förklaringarna blir dock där mera

spekulativa. Lastbilar kan t.ex. göra körningar som inte har med sådant trans-

portarbete att göra som UVAV mäter. Det kan vara fråga om extra körningar till

och från tankställen, bilverkstäder, matställen o.s.v.. Ibland får chaufförerna låna

en lastbil för att ordna egen flyttning. En del transporter utförs, som inte tas upp

som intäkter i rörelsen, vilket gör att åkaren inte heller vill redovisa dessa trans-

porter i UVAV.

Dessutom kan finnas mätfel i samband med att en åkare fyller i sin UVAV-blan-

kett. Hos denne kan finnas en viss misstänksamhet mot myndigheter. Det är lätt att

föreställa sig, att de uppgifter som ska ges kan vändas emot åkaren. Han anpassar

svaren efter vad han tror gynnar honom och branschen. I stället för att redovisa

den övervikt han har på bilen och de dubbla pass han själv kör redovisar han kör-

ningar, som står i överensstämmelse med lagar och förordningar. Sannolikt är det

små åkerier som avviker mest från de verkliga arbetstiderna - och särskilt en-

bilsåkare. Man kan undra när dessa åkare fyller i sina UVAV-blanketter. Ibland

blir det inte förrän under helgen, och då kanske inte alla körningar kommer med.

När det gäller stora åkerier - och det är t.ex. fråga om flisbilar, tankbilar och

fjärrtransporter av styckegods - är det ofta lätt att fylla i uppgifterna. Åkeriernas

administration trycker på för att få in uppgifterna. Uppgifterna blir tillförlitligare i

och med att respondenten vet att någon inom hans företag kan följa upp hans

uppgifter.

På ett par punkter finns det skäl att vara särskilt observant: det gäller fördelning av

distanser och transportarbete på olika varugrupper. Ibland kan det finnas ett 50-tal

varor ombord på ett ekipage, varvid respondenten anger "blandad" under rubriken
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"varuslag". Godsspeciflkationen blir därvid mycket grov. Varorna åker olika långt

på samma bil. Även om transportsträckorna totalt sett blir korrekta får fördel-

ningen på godsslag ofta felaktiga värden. Mätfelen i UVAV kan därför bli större

för lokal- och kretsbilar än för fjärrbilar och körningar med ensartad last.

Principiellt sett kan vi alltså identifiera ett antal skäl till de aktuella avvikelserna

och också lokalisera dessa. De varierar som vi sett i hög grad efter lastvikter och

karosserier, varför vi vid behov kan göra korrigeringar av UVAV:s värden med

hänsyn till avvikelserna.

3.1.2 Emissionsstatistik

Den statistik som finns i Sverige om utsläppen från godstrafiken är relativt mager.

SCB:s statistik inom området finns i SM, Na 18: Utsläpp till luft i Sverige av

svaveldioxid, kväveoxider och koldioxider. Dessutom ger SCB årligen ut Natur-

miljön i siffror, där trafiken har ett särskilt avsnitt. Huvuddelen av intresset när det

gäller vägtrafiken har dock hittills riktat sig mot personbilstrafikens utsläpp. Be-

tecknande är att i SOU 1990: 59, "Sätt värde på miljön" (slutbetänkande av miljö-

avgiftsutredningen) så gott som inget utrymme ägnas vägtrafikens tunga fordon.

En stor del av vårt källmaterial måste av det skälet bestå av värden som beräknats

i andra undersökningar. Exempel på sådana undersökningar är den tidigare refere-

rade rapport 395 från VTT: Transportsektorns CO»7-utsläpp och Kommunikations-

departementets rapport Ds 1992:44, Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor

av Hansson, L och Lindberg G. Från VTI kommer dessutom snart en rapport av

Per-Ove Hesselborn och Henrik Jönsson: Effekter av olika styrmedel för reduk-

tion av CO-utsläpp. Till en viss del kan också UVAV-statistiken användas för

fördelningar av godstransporternas emissioner på t.ex. olika godsslag.
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3.1.3 Trafikolycksstatistik

Ett problem också när det gäller trafikolyckskostnaderna är otillräckligheten i till-

gänglig statistik. SCB:s statistik inom området sammanfattas i "Trafikskador",

som senast utkom under maj 1994 och avsåg 1993 års värden. Flera av de statis-

tiska uppgifterna hämtas ur ovannämnda rapporter från Kommunikationsdeparte-

mentet, t.ex. Ds 1992: 44, Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor.

Det är få uppgifter i den offentligt publicerade statistiken, som kan användas i vår

modell. Vi skulle behöva ha sådana uppgifter, som möjliggör beräkningar av

olyckskostnader fördelade på olika väg- och biltyper. Det hade också varit önsk-

värt att få en fördelning av trafikolyckor och olyckskostnaderna på transport av

olika godsslag för att kunna beräkna de marginella samhällsekonomiska kost-

naderna för såväl vägslitage, emissioner och olyckor fördelade på transport av

olika godsslag. Vad som nu är möjligt att göra är just att diskutera de få fördel-

ningar på godstransporter, som finns i olycksstatistiken och visa på, vilken sta-

tistik som ytterligare behövs för att göra en mera detaljerad kostnadsfördelning när

det gäller trafikolyckorna för godstransporterna.

Förutom att den existerande statistiken på många punkter är mindre lämpad för

sammanställningar och beräkningar enligt våra syften är statistiken också otill-

räcklig på det viset att den inte har en god täckning. Man räknar med att denna

statistik har ett mörkertal på 50 - 60%.

3.2 Vägkategoriseringar

Om vi - som i denna rapport - vill mäta slitage, emissioner och olyckskostnader

blir en central punkt att klargöra vilka vägtyper, som utsätts för detta slitage och

vilka emissioner och olycksrisker som uppstår på grund av att vägarna huvudsak-

ligen används av vissa lastbilstyper. Vilka indelningsgrunder ska vi använda för

att få en rimlig vägkategorisering?
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En indelningsgrund är bärighetsklasser, d.v.s. BK1 (10/18/60 ton), BK2

(10/16/51,4 ton) och övriga (8/12 ton). Sifferkombinationen 10/16/51,4, anger att

10 och 16 utgör den maximala belastningen per axel respektive boggi och 51,4

anger det totala bruttoviktstaket. Sedan ett antal år har dessa viktuppgifter ändrats

och framför allt blivit mycket mera komplexa. Det finns inte längre några enkla

enhetliga regler för viktrestriktioner för vägarna. Den nämnda kombinationen

10/16/51,4 utgör en gammal viktrestriktion, som gäller fortfarande för vissa vägar

och för vissa fordon, men en vanligare restriktion är numera 10/18/60. Det bör

dock betonas att det finns en hel del undantag från denna regel.

En annan indelningsgrund för Sveriges statliga landsvägar är trafikflödesklasser

ÅDT (=årsdygnstrafik): indelningen grundar sig på trafikflöde, men avspeglar

också vägarnas kondition, konstruktion och bärförmåga. Principiellt föreligger det

större motståndskraft mot slitage i de högre trafikklasserna (från Vägverkets rap-

port 1990:36, Konsekvenser av förändrade AXELLASTER och BOGGILASTER

på det svenska vägnätet). De totala väglängderna för de olika ÅDT-gruppema

framgår av tabell 3.1.

Tabell 3.1 Väglängder för olika ÅDT-grupper. Källa: Vägverket 1990:36.

 

 

 

ÅDT km

0 - 500 32 000
500 - 1500 20 000

1500 - 4000 11 000
4000 - 7000 4 000

7000 - 12000 2 000
> 12000 1 000

70 000  

I bilaga 4.1. till den tidigare nämnda rapporten 1983:5 från TfK kan vi se ytter-

ligare en indelning av statsvägnätet, där både ÅDT och väglängder finns med

ytterligare en gång, (tabell 3:2). Som vi ser av tabellen är det alltför enkelt att utgå

från att vägar med högt ÅDT också är europavägar eller riksvägar. Det finns ett

stort vägnät av mycket prima länsvägar, som har lika höga ÅDT som europavägar

eller riksvägar. Vi kan också se att det finns en stor skillnad mellan den totala
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väglängden i de båda ÅDT-tabellerna: 70 000 respektive 97 513 km. Det är inte

helt tydligt varpå skillnaden beror. Sannolikt är en orsak, att den andra tabellen

omfattar både belagda vägar och grusvägar, medan den första tabellen inte gör det.

En annan bidragande förklaring kan vara att vägnätets längd helt enkelt förändras

över tiden. Den 16/10 1990 visade t.ex. Vägverkets vägdatabank en total väglängd

på 98 558 km, den 16/10 1992 var längden 98 319 km. Det kan alltså hända att

uppgiften 70 000 km hänför sig till något grova mätningar för åtskilliga år sedan.

Inte desto mindre är vi i denna rapport tvungna att använda dessa grövre siffror,

eftersom flera av de data, som vi bygger rapporten på, är kopplade till dessa

grövre mätvärden.

Den önskvärda uppdelningen av vägar ska helst utgöra en grund för de kartlägg-

ningar och analyser, som vi vill genomföra enligt våra syften. Vårt syfte är att

kartlägga och analysera sådana faktorer, som framför allt finns inom området

vägslitage och som påverkar vår slitagekalkyl. Viktiga faktorer i detta samman-

hang är trafikfrekvens, belastningen på vägarna på grund av lastvikter, typ av bilar

som ska trafikera vägen. Det är tydligt, att dessa faktorer har samband med de

vägkategoriseringar, som gjorts tidigare i detta avsnitt. Ju större genomflöde på en

väg desto mera finns också av inbyggt skydd mot vägslitage. Egentligen är

vägarna byggda just med tanke på detta att anläggningskostnaderna ska ge en

optimering av "life-cycle-costs" (Leif G Wiman, VTD. Nu kan det vara mycket

svårt att få precision i en sådan beräkning, eftersom ingående parametervärden

grundar sig på prognoser. Det viktiga blir ändå att konstruktionen av vägen - och

alltså dess bärighet - dimensioneras efter förväntad trafik. En väg som frekvent

belastas med tung trafik får konstruktionsmässigt en bärighet, som är bättre än en

väg med mindre frekvent tung trafik. Om vi då fördelar investerings- och

underhållskostnad per tonkm och tidsenhet är det generellt så, att den mera

frekvent tungt belastade vägen blir billigare än den mindre frekvent belastade

vägen, (Vägverket, Borlänge, Leif Feldner). Slitagekostnaden per tonkm och

tidsenhet blir lägre för frekvent tungt trafikerade vägar.
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Tabell 3.2 Det svenska vägnätet uppdelat efter ÅDT och slitlager med uppgifter

om väglängder. Källa: TfK 1983:5, bilaga 4.1.

 

 

 

 

vägtyp ÅDT slitlager väglängd

1.eurväg > 4000 belagd 2 986

2.eurväg 2000 - 4000 belagd 712

3.eurväg © 2000 belagd 538

4.övr riksv > 4000 belagd 1 953

5.övr riksv 2000 - 4000 belagd 3 200

6.övr riksv 1000 - 2000 belagd 1 885

7.övr riksv x 1000 belagd 1 163

8.övr riksv alla grus 94

9.prim länsv > 2000 belagd 2 392

10.prim länsv 1000 - 2000 belagd 2 992

11.prim länsv 500 - 1000 belagd 2 465

12.prim länsv x 500 belagd 1 693

13.prim länsv alla grus 212

14.sek, tert länsv > 1000 belagd 5 610

15.sek, tert länsv 500 - 1000 belagd 8 767

16.sek, tert länsv x 500 belagd 25 458

17.sek, tert länsv > 125 grus 10 413

18.sek, tert länsv © 125 grus 24 980

Summa väglängd 97 513

  

Ett problem i samband med många vägars bärighet är att de är anlagda för länge

sedan och att den grundläggande bärigheten egentligen aldrig förändrats. Det blir

då omfattande sättningar i vägen med den tunga trafiken och rekonstruktionen kan

bli dyr på de ställen där den utförs. Om vi ser på ÅDT-tabellen ovan med väg-

längder angivna för de olika grupperna kan vi konstatera, att vägar med det lägsta

ÅDT-värdet också utgör den största väggruppen med 32000 km väg. Med stor

sannolikhet är det så, att just i denna grupp ingår de små eftersatta vägarna, som

anlagts för länge sedan, och som samtidigt nu är mycket slitagekänsliga för tung

trafik.
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I fråga om de övriga faktorerna som i någon mån ska kartläggas och analyseras i

vår rapport gäller, att med ökad frekvens av tung trafik får vi också en ökning av

emissionerna och (möjligen) också av den potentiella olycksbenägenheten. Den

ganska detaljerade indelning av vägar, som gjorts i ovanstående kategoriseringar,

kan vara något onödig för våra syften och därför föreslås i stället följande grövre

indelning:

1. oömma stråk med hög frekvens av tung trafik

2. slitagekänsliga stråk och

3. ömtåliga stråk med låg frekvens av tung trafik

De oömma stråken (1) omfattar starkt trafikerade vägar, i princip europavägar och

övriga riksvägar. Ett försök till karakteristik av dessa vägar ges i det följande:

kvällar och nätter trafikeras de av godstransporternas fjärrbilar. Övriga tider, d.v.s.

förmiddagar och eftermiddagar, är det i hög grad krets- och lokalbilarna som står

för godstrafiken, särskilt omkring de tätorter, där det finns lastbilsterminaler.

Vägslitaget på dessa vägar är lågt beräknat per ton gods och per transporterad km,

eftersom de är byggda för att klara frekvent, tung trafik. Omgivningen, särskilt

tätorternas ytterområden, är ofta känslig för emissioner. Olycksfrekvensen för

godstransporterna är låg, eftersom vägarna ofta är breda och byggda för att und-

vika olyckor.

De slitagekänsliga stråken (2) ges följande tentativa karakteristik: de är byggda för

mindre frekvent tung trafik och kostar alltså mera i slitage per körd tonkm och

tidsenhet. Ändå finns där en hel del tunga transporter: skogsprodukter, jordbruks-

produkter. Trafikens fördelning på dygnet styrs t.ex. av om virkesterminaler är

öppna för mottagning av timmer eller massaved. Omgivningen är sannolikt

mindre känslig för emissioner än i föregående fall. På dessa svaga vägar förnyas

beläggningen med grovt räknat 15 - 25 års intervall. Problemet är delvis att

vägunderbyggnaden på dessa vägar är så gamla - d.v.s. den grundläggande bygg-

nationen skedde för så länge sedan - att man då inte kunde förutse de axeltryck

som gäller i dag. De skogsbilvägar som - till låg kostnad men rätt dimensionering

- bryts i dag håller faktiskt bättre för tunga fordon än många gamla vägar, där ny

asfalt lagts på en gammal underdimensionerad vägbank.
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De ömtåliga stråken (35 är de vägar, där tung frekvent trafik inte förutsetts vid

vägbyggandet, men där man ändå planerat för att sådan trafik förekommer. Varje

frakt per tonkm och tidsenhet blir därmed dyrare än i de båda tidigare fallen. Om-

tåligheten hos vägen avser frekvensen i den tunga trafiken. Tung trafik som kan

tänkas på sådana vägar är t.ex. grusbilar, sopbilar, lokal busstrafik och fjärrbilar,

som arbetar med lokala uppdrag, utkörning och hämtning av partigods, (partigods

= gods som hämtas direkt från leverantör och går direkt till mottagare. Det går

alltså inte via terminal. Skälet är oftast att volymen är för stor för att passera som

vanligt styckegods). Omgivningen till denna vägtyp kan vara känsligare för av-

gasutsläpp än omgivningen till de båda andra typerna av vägar. Olycksfrekvensen

när det gäller svåra olyckor kan vara relativt sett hög för den tunga trafiken på

grund av att sådan trafik är så sällan förekommande. Ofta står denna typ av väg

under kommunal förvaltning.

I och med att vår undersökning görs på nationell] nivå är det uppenbarligen omöj-

ligt att göra konsekventa kopplingar mellan godstyp och vägtyp. Det är fullt möj-

ligt att rundvirkestransporter i Götaland går på vanliga stora oömma stråk, medan

de i Norrlands inland går på små slitagekänsliga stråk. Vi måste alltså i stället till-

lämpa en princip för hur kopplingen mellan godstyp och vägtyp ska gå till. Föl-

jande resonemang visar vad en sådan tillämpad princip kan bygga på.

Ju mera ensidigt näringslivet i en region är, desto större är möjligheterna att

koppla samman producerat eller importerat gods med en viss typ av vägar. Det

mera ensidiga näringslivet i Norrland med stark betoning på skogsindustrin gör

det sannolikt att mycket av transporterna (rundvirkestransporterna) går på mindre

vägar, som kan vara byggda för en låg belastning. Vägen är för svag och slitage-

kostnaden blir hög. I södra Sverige i områden med utbyggd industri är det trans-

porterade godset av så många olika slag att det blir mycket svårt eller omöjligt att

koppla ihop varje godstyp med en viss vägtyp. Om vi alltså gör en undersökning

av vilket gods som transporterats inom Sveriges län/kommuner och i vilka

mängder detta skett, bör vi kunna göra jämförelser och därifrån få indikationer om

hur relativt ensidigt/mångfasetterat näringslivet är i dessa län/kommuner. Om vi i

nästa steg gör en undersökning av hur gods passerar mellan olika län/kommuner

bör detta kunna ge en andra indikation om typ av använda vägar. Ju längre trans-
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porterna går från ett län/en kommun desto större är sannolikheten att de går på

stora, oömma stråk. Ytterligare ett steg skulle kunna vara att undersöka före-

komsten av de olika vägtyperna i olika delar av Sverige. Det är sannolikt att det är

avsevärt större förekomst av slitagekänsliga vägar i Norrland t.ex.. Detta resone-

mang kommer att utvecklas under avsnitt 3.5.1.

3.3 Godskategoriseringar

Vilken varukategorisering ska vi välja med tanke på det syfte som denna rapport

har? Frågan är vilka vägar som de olika varugrupperna går och om vi kan fördela

vägarnas slitage-, emissions- och olyckskostnader på varugrupp. Kan vi alltså

sammanföra de olika varorna till grupper, som vi sedan håller separata från var-

andra och fördelar på olika vägkategorier?

UVAV gör en uppdelning av gods i 20 olika varukategorier, som stämmer överens

med den internationella CTSE-koden. Dessa 20 kategorier hålls inte helt "rena" i

UVAV-statistiken utan en 2-sifferpost kan innehålla ett antal olika godstyper.

CTSE 19, övriga råvaror, innehåller t.ex. "pappersmassa och pappersavfall,

papper, papp och varor därav". UVAV (och också en del utredningar, t.ex. TfK

1983:5) går därför ytterligare ett steg och gör en uppdelning av godset i 33 grup-

per. De olika grupperna blir därmed "renare". En problematisk grupp är den som

ingår i CTSE 20, "blandad last", som till större delen utgörs av styckegods men

som - om vi ser till varutyp - kan ha ett mycket varierat innehåll. Gruppen upp-

kommer helt enkelt genom att chaufförerna, som besvarar enkäten, endast ska

ange den dominerande lasttypen vid varje körning. Om ingen varugrupp utgör 2/3

av den totala lastens vikt, anger man endast den varugrupp som väger mest och

anger "blandad last" för resten.

UVAV:s 33 offentligt publicerade varugrupper har olika beröringspunkter med

varandra: grupperna kan ha samma ursprung eller vara knutna till samma företag:

en grupp kan vara ingående material i företaget och en annan grupp utgående gods

från samma företag. I gynnsamma fall kan vi på det viset identifiera gods-

flödeskedjor, där vi kan kalkylera ett antal olika typer av kostnader i en produkts
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hela materialflöde. I gynnsamma fall kan vi använda relationstal beräknade utifrån

Nationalräkenskapernas input-/outputmatriser för att följa material och kom-

ponenter i den totala förädlingsprocessen. Vi kan alltså åstadkomma en ganska

detaljerad kostnadskalkyl med utgångspunkt från offentlig statistik. Transport-

mässigt kan produkterna höra ihop på olika sätt. Med utgångspunkt från framför

allt transportmässiga kopplingar har TfK gjort en kategorisering av gods som

överensstämmer med tabell 3.3, (kategoriseringen är hämtad från TfK 1983:5. sid

14, bilaga 3.4. CTSE-koder och kategoribenämningar har här påförts av för-

fattarna). Varje grupp i uppställningen anges till övervägande del ha likartad start-

och målpunkt vid trafiken mellan län. De kriterier som använts i TfK-rapporten

vid grupperingen är följande:

- befolkningsfördelningen inom länen

- arealer, skogsbruk respektive jordbruk

- större anläggningar, hamnar, metallindustri, skogsindustri

Från UVAV kan vi sedan dels utläsa sådan statistik för godsslagen, som avser

fördelningen av ton, tonkm, medellastvikt och medeltransportlängd på yrkes-

mässig och ej yrkesmässig trafik. Dels kan vi i någon mån koppla samman

godsslagen med påbyggnader och fordonstyper och få fram presterat trans-

portarbete för olika typer av lastbilar. Vi kan också se vilken andel av fordonen,

som kan köra de olika godsslagen med släp- eller påhängsvagn.

Från de godskategoriseringar som hittills omnämnts väljs en sammanställning och

uppdelning enligt följande:

Spannmål

Flakbilsgods, för skåp och flakbilar, t.ex. "blandad last" och "övriga varor"

Rundvirke

Flis

Jord, sten, grus och sand

Tankprodukter i form av petroleum

Kemikalier

Gödselmedel

Livsmedel

Frukter

. Mejeriprodukter

Betong, färdigblandad

. Sopor

3
0

9
9

-
I
P
P

d
»
f

1
2
-

poo
l

jo
el

jan
ni

jas
så

&
1
-
©

VTT meddelande 755



 

18

Tabell 3.3 Kategoriserihg av gods med utgångspunkt från att grupperna ska ha
likartad start- och målpunkt vid trafiken mellan län. Källa: TfK

1983:5, bilaga 3.4.

 
Grupp A (skogsbruk och större anläggningar)

Kod
CTSE
051.rundvirke
053. sågade och hyvlade trävaror
0517. andra trävaror och kork

Grupp B (skogsindustri och större anläggningar)
1018. pappersmassa och pappersavfall
1941. papper, papp och varor därav

0517 flis och träavfall

Grupp C (gruvor och stålverk)
08. järnmalm och skrot
09. andra malmer

Grupp D (större anläggningar och tättbefolkade områden)
03 12083. bryggeriprodukter

Grupp E (hamnar och större anläggningar)
11. stenkol, brunkol och koks

12. mineraloljor och produkter därav

13. mineraltjära

Grupp F (jordbruk och tättbefolkade områden)
01. spannmål
02. färska frukter och köksväxter

0303. mjölk och mejeriprodukter samt ägg
04. oljefrön. Animaliska och vegetabiliska oljor och fetter
06. gödselmedel

Grupp G (större anläggningar och tättbefolkade områden
03. andra livsmedel och tobak

0721. sand, grud, sten och jord

0722.andra obearbetade mineraliska ämnen utom malm, stenkol och mine-
raloljor

07. andra animaliska och vegetabiliska råmaterial, icke ätbara
1438. fabriksblandad betong

1438. andra kemiska produkter

1543. varor av mineraliska ämnen (kalk och cement)
16. metaller
17. arbeten av metall

18. maskiner, apparater och transportmedel

19. diverse andra färdiga varor

1951. övriga varor (emballage m.m.)

20. containers (med okänt innehåll)

20. sopor och avfall
20. snö
20. blandad last
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Vi påminner om att syfiet med vår rapport är att göra en koppling mellan gods,

bilar och vägar och på det sättet nå den kartläggning och analys av de olika variab-

ler, som kan påverka en partiell samhällsekonomisk transportkalkyl. Det är en

mycket arbetskrävande uppgift att arbeta fram en fullständig sådan sammankopp-

ling av gods, bilar och vägar. Av det skälet kommer vår studie i de närmaste av-

snitten att begränsas till dessa 13 godskategorier, där vi ser att denna hopkoppling

är möjlig att göra med rimlig arbetsinsats. När det gäller dessa godskategorier tror

vi att en sammankoppling kan genomföras åtminstone till en del, på grund av att

UVAV:s statistik omfattar just bl.a. dessa varugrupper.

I alla typer av kategoriseringar är en fråga, vilken detaljeringsgrad vi väljer för de

olika kategorierna. Ovanstående kategorier innehåller delvis sammanslagningar av

några av UVAV:s kategorier. I denna rapport behandlas senare olika godskate-

gorier och den slitagekostnad som ska påföras dessa godskategorier. Där kommer

vi att pröva också en lägre detaljeringsgrad. Hypotetiskt antar vi, att det finns

skillnader mellan distributionen av producentvaror (d.v.s. sådana varor som an-

vänds av producenter i deras arbete att vidareförädla inköpta produkter) och kon-

sumentvaror (d.v.s. sådana varor som används av en slutlig konsument). Denna

varuuppdelning kan inte genomföras konsekvent med UVAV:s statistik som bas,

men vi kommer ändå att diskutera denna kategorisering för vissa godstyper.

3.4 Lastbilskategoriseringar

Den uppdelning, som vi gör av lastbilar och lastbilsekipage, ska följa samma

mönster som gällt för vägar och gods: det är fråga om att göra grupperingen på ett

sådant sätt att vi kan identifiera variationer i vägslitage, emissioner och trafik-

olyckor med utgångspunkt från de olika lastbilskategorierna.

Den viktigaste lastbilskategoriseringen är den som ges av vilken typ av verksam-

het som lastbilarna bedriver, vilken i hög grad är beroende av vilken typ av gods

de fraktar. En mycket stor grupp av lastbilar är de, som är försedda med vanligt

flak. 1990 gick ca hälften av total godsmängd på flakbilar med ganska stora va-

riationer för de olika varugrupperna. Spannmålstransporter gick t.ex. till ca 80%

VTT meddelande 755



20

på flakbilar, men endaåt några få procent av den fabriksblandade betongen las-

tades på det viset. Vi har alltså mycket svårt för att knyta ihop flakbilarna med

någon särskild godstyp och därmed också med någon särskild typ av väg. Ändå är

just en sådan sammankoppling särskilt intressant för flera av lastbilskategorierna.

Transportföretagens linjeverksamhet är en sådan intressant uppgift att få fram. Där

sker alltså transporterna på i förväg uppgjorda rutter. Åkerierna kör i regel för ett

speditionsföretag, t.ex. Bilspedition. Detta hindrar inte att också fjärrbilarnas

flexibilitet utnyttjas, exempelvis till att hämta och lämna gods längs vägen och

även till att ibland dirigeras till andra orter, som ligger inom en terminals verk-

samhetsområde. I regel används system med avlösande chaufförer - om det gäller

långa avstånd. Det gör att fjärrbilen kan gå non-stop. Brådskande sändningar kan

då transporteras mycket långt (säg 120 mil) på mindre än 20 timmar. Samarbete

förekommer ofta mellan lastbilscentralerna och speditionsföretagen för att få

funktionella transporter. Flakbilar som är anslutna till en lastbilscentral kan t.ex.

ofta få tjänstgöra som extrabil för speditionsföretagen.

I avsnittet om godskategoriseringen stannade vi inför 13 olika godskategorier, som

vi ansåg skulle vara möjliga att koppla till olika lastbilstyper och vägar. Frågan i

det följande är, hur vi kan identifiera de lastbilstyper som är kopplade till de an-

givna godskategorierna. Flakbilsgodset, här i första hand styckegods och parti-

gods som på något sätt är terminalkopplat, är den svåraste godskategorin att iden-

tifiera statistiskt och koppla till biltyp. Men det kan vara möjligt genom att vi vet

hur stor andel av en viss varugrupp som går på flak (SM, tabell 11) och vi kan

identifiera den andel av transporterna i ton räknat som säljs av speditionsföretag

(SM, tabell 7B). Vi kan då grovt identifiera den verksamhet som har med trans-

portföretagens linjeverksamhet att göra, särskilt om vi genomgående tar med

endast uppgifter för den yrkesmässiga verksamheten och endast sådant gods, som

bedöms gå i linjetrafik.

Rundvirkesbilarna är relativt lätta att identifiera på grund av den speciella

karossutformningen med bankeutrustning. Flisbilar är däremot svårare att iden-

tifiera säkert med avseende på vilka typer av bilar det är fråga om. Vanligen an-

vänder de vanligt flak i transporterna, men det finns också flisbilar som kör med

"utbytbara karosserier" och "övrigt karosseri" (SM, tabell 11). Ändå bör det vara
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möjligt att göra fördelhingar av statistiken så att vi når rimliga närmevärden.

Anläggningsbilar är de som fraktar den del av UVAV:s varukategori 7, som be-

nämns "jord, sten, grus och sand". När vi ser till godsmängden (vikt) är detta den

överlägset största varukategorien som transporteras. Också här är det till domi-

nerande del fråga om flakbilar, men det finns också anordningar för "utbytbara

karosserier". Det kan t.ex. vara fråga om att växla mellan grusflak, container,

vattentankar, slamsug. Tankbilar omfattar en rad varianter, beroende på vilken

flytande vara som ska transporteras. Kombinationer med fasta laster är ovanliga

men har ändå förekommit. Det har funnits bankebilar med tank för retur av petro-

leumprodukter, det har funnits flakbilar med möjlighet att lasta lim i tank som

retur och malmbilar med returtank för olja. I de fall tankbilar används för olika

produkter förekommer såväl separata tankar som tankar, som måste rengöras

mellan olika uppdrag. Hur man arbetar beror bl.a. på vilka kemiska egenskaper de

transporterade produkterna har och vilka krav på renhet och säkerhet som ställs.

De produkter som är aktuella för tankbilarna är främst petroleumprodukter, som

till största delen körs i tank. Också mjölktransporter är en stor produkt, som till

ungefär 60% körs i tank, (1990). Andra tankvaror är oljor av annan extraktion än

petroleum. En annan specialbil är bultbilen med behållare för transport av kalk,

cement, kreatursfoder och vissa kemikalier. Där används behållare för dessa olika

varor i pulverform. De lossas med hjälp av tryckluft. Distributionsbilar inom

handeln utgörs av flakbilar eller skåpbilar försedda med kyl-/frysaggregat. I båda

fallen har man bakgavelliftar för att underlätta lastning/lossning. Betongbilar

med roterande blandare för distribution av färdigblandad betong transporterar

ganska stora volymer i ton räknat. Sopbilar kan inte helt identifieras som en ren

biltyp i den offentliga statistiken, eftersom de där är blandade med snötransporter.

Vi kan dock särskilja de båda "godsgrupperna" åt genom specialkörningar.

3.5 Relationer mellan de olika enheterna

I denna rapport utgår vi, som vi sett, i första hand från -statistiken. Därifrån

identifierar vi t.ex. distanser, volymer och transportarbete för olika typer av gods.

Detta leder oss vidare till att identifiera de vägar, som åtminstone vissa godstyper

sannolikt utnyttjar. I sista hand kan vi möjligen därigenom också dra en del slut-
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satser om vissa karaktefistika hos de lastbilar, som genomför godstransporterna.

Rapporten bygger alltså i hög grad på att vi kan göra de riktiga kopplingarna

mellan gods/vägar/lastbilar och det vägslitage (de emissioner/de trafikolycksfall),

som lastbilarna åstadkommer. Av det skälet behandlar och diskuterar de följande

avsnitten dessa kopplingar.

3.5.1 Relationen gods - vägar

Inom varje land och varje område finns ett antal transportgeneratorer. I sista hand

utgörs den överordnade transportgeneratorn av den efterfrågan, som riktas mot

varor producerade inom eller utom landet. Denna efterfrågan omfattar både

näringslivets efterfrågan på råvaror och komponenter inom eller utom landet men

också konsumenternas efterfrågan på färdiga konsumtionsvaror, som också häm-

tas inom eller utom landet. Inom landet finns en struktur hos dessa transport-

generatorer i det att:

1. Produktionsföretagen är lokaliserade inom vissa områden, vilket innebär att

deras produkter måste transporteras till de områden (kunder), där de efterfrågas.

Det innebär också att produktionsföretagens egen efterfrågan genererar trans-

porter till de områden, där de själva är lokaliserade. Transporterna kommer då

från råvaru- eller komponentproducerande företag inom eller utom landet.

2. Handelsföretagen har en viss lokalisering inom landet. Det innebär att efter-

frågan (både av produktionsvaror och konsumtionsvaror) genererar ett trans-

portflöde genom det nätverk av grossist- och detaljistföretag, som handeln ut-

görs av.

3. Landets befolkningsstruktur och den typ av efterfrågan på varor som denna be-

folkning har samt det köpbeteende som den utvecklat, kanaliserar efterfrågan

till vissa typer av affärsenheter inom handelns nätverk.
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Den efterfrågan, som vikan se genereras i ovanstående strukturer, tar sig konkret

uttryck i att varor successivt beställs inom de nätverk, vari konsumenterna och

företagen (produktionsföretag och handelsföretag) ingår. Hur sedan transporterna

verkligen utformas har att göra med de faciliteter, som ingår i själva transport-

systemen och de faciliteter, som transportsystemen är beroende av. Det är dels

fråga om själva transportmedlen, som är mer eller mindre väl lämpade att trans-

portera just de varor som efterfrågas. Det är dels fråga om faciliteter, som består

av hamn- och flyganläggningar, terminaler för landsvägstransporterna, faciliteter

hos de varulevererande eller -mottagande kunderna. Även det vägnätverk, som

lastbilarna eller transportmedlen generellt sett måste använda för transporterna, får

räknas in i dessa faciliteter.

Vi kan nu väga samman dessa strukturer, som å ena sidan inom sina nätverk efter-

frågar varor och varutransporter med de strukturer, som, å andra sidan, ger ett ut-

bud av varutransporter och dithörande tjänster inom sina nätverk. Det är uppen-

bart, att alla de uppbyggnader av produktions-, handels- och transportsystem, som

gjorts genom åren, ger låsningar och begränsningar när det gäller förutsättningarna

att skapa alternativa transportmöjligheter. Det finns bara vissa terminaler och vissa

vägar tillgängliga. Det är inte säkert att det ens är möjligt att ersätta en landsvägs-

transport med en järnvägstransport. Ju mera specialiserat näringslivet är i en

region, desto mera får vi av ensidiga transporter av gods på vägarna. Områden

med ensidig skogsindustri ger transporter av rundvirke, sågverksprodukter, flis,

massa o.s.v.. Ett område med en stor dominerande verkstadsindustri får system-

transporter, som går mellan detta företag och ett antal leverantörs- och kundföre-

tag inom och utom landet.

Till en del bör det alltså vara möjligt att med utgångspunkt från kunskap om de

näringslivsmässiga förutsättningarna inom olika områden av vårt land identifiera

den typ av gods, som går på vägarna inom samma områden. Problemet är att

näringslivet åtminstone inte i södra delen av landet är så ensidigt att vi med säker-

het kan ange vad för slags gods som transporteras på vägarna inom området. En

viss hjälp kan vi få av den del av UVAV-statistiken som handlar om transporterna

mellan olika län och kommuner i Sverige. Denna statistik, som i den vanliga SM-

utgåvan endast omfattar det totala godsflödet, kan brytas ned till varugruppsnivå
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även om då tillförlitligheten hos statistiken sjunker. Vi kan alltså åtminstone

principiellt identifiera vilka varugrupper, som transportmässigt är dominerande

eller viktiga inom olika delar av landet.

Vår målsättning i följande avsnitt - att koppla ihop olika vägtyper med gods -

utgår från den vägkategorisering, som gjorts tidigare i rapporten. Som komplet-

tering till tidigare beskrivning (sid 10/11) - försöker vi här att ytterligare konkre-

tisera godsflödet när det gäller vägtyp:

1. Relativt oömma stråk - starkt trafikerade vägar. Här finns en stor andel lokala

transporter mellan kl. 07.00 - 18.00. Övriga tider av dygnet finns en stor andel

fjärrtransporter som går med styckegods mellan terminalerna inom och utom

landet. På många fjärrbilar har man till övervägande del partigods, som går

direkt från leverantörsföretag till mottagande kund. Terminal utnyttjas alltså

inte. Fjärrtransporterna fraktar ofta gods med relativt höga varuvärden, samt

som retur eller utfyllnad ganska lågvärdigt gods, dock inte t.ex. rundvirke, grus

0. dyl.. Däremot transporterar byggsektorn ofta gods som inte är högvärdigt,

men som kan gå som utfyllnad eller retur. Byggen är ju ofta tillfälliga och löper

i olika skeden, varvid även transportbehoven varierar, både i fråga om destina-

tioner och kvantiteter. Detta gör att man ofta inte kan bygga upp systemtrans-

porter ut till byggarbetsplatserna utan måste använda de reguljära transporterna.

Andra relativt nytillkomna aktörer inom det långväga transportområdet är ICA,

DAGAB m fl distributionsföretag. Tidigare har dessa grossister haft en

skyddad åkeriverksamhet, som ibland fått en försiktig kritik från åkerihåll,

eftersom man inte arbetat med returer. Från åkerihåll har man menat att

verksamheten därmed inte blir effektiv. Genom att privata åkare kommit in på

denna marknad kan man nu arbeta med både returer och annat gods på ett annat

sätt än tidigare.

Till detta kommer på dessa vägar transittrafiken till och från Finland och

Norge, som är av relativt stor betydelse. Utförliga uppgifter om transittrans-

porternas omfattning finns inte i svensk statistik. Den enda statistik som finns

om transittrafikens omfattning är antalet lastbilar som passerar mellan Norge
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eller Finland och kohtinenten. Ett mindre antal passerar också mellan Norge

och Finland. Totalt sett rörde det sig om ca 130 000 lastbilar och släpvagnar

1990. Däremot finns inga uppgifter om gods, transportarbete eller transportav-

stånd. Man har i olika omgångar försökt arbeta fram mera utförlig svensk sta-

tistik för transittrafiken, men problemen har visat sig bli alltför stora och be-

döms fordra alltför stor arbetsinsats från SCB:s sida. Generellt sett konstaterar

vi att de oömma stråk, som transittrafiken normalt använder, är byggda för

stora laster och hög körfrekvens, vilket gör att vägslitaget per tonkm och

tidsenhet blir mycket lågt.

2. Slitagekänsliga stråk: glest trafikerade vägar med höga vägnummer. I huvudsak

är det fråga om relativt kortväga transporter, en stor andel utgörs av transporter

av rundvirke och annan råvara. Avstånden för dessa transporter är små: 10 mil

är ofta maximiavstånd. I Norrland strävar man efter att transportera rundvirket

mot en järnvägsterminal om avstånden tenderar att bli längre. Oftast kan man

dock inte avlasta de allra ömtåligaste vägarna från tung trafik med hjälp av

järnväg. De svaga vägarna, som dock omfattar många vägmil, utgör ju det fin-

maskiga vägnätet, som är själva grundförutsättningen för att täcka den totala

ytan så väl som möjligt.

När det gäller råvara från punktformiga källor, t.ex. gruvor etc., kan kortare

brytpunktsavstånd (jämfört med järnvägen) än 10 mil komma i fråga om

volymerna är stora. Små volymer kan förskjuta brytpunkten upp över 10 mil.

I Norrland transporteras både gods och passagerare av bussar på dessa vägar.

Där är det också större osäkerhet med följande större olycksbenägenhet på

grund av att vägarna inte byggts för maximal säkerhet. Antal allvarliga olyckor

per personbilskm blir större i och med att trafiken med personbilar är gles.

Vägslitagekostnaden på dessa vägar blir stor per tidsenhet och tonkm fraktat

gods.

3. ÖOmtåliga stråk: omfattar vägar i och runt tätorter. Ofta är det fråga om kommu-

nala vägar. Karakteristika för dem är tät trafik, många gatukorsningar, oskyd-

dade trafikanter. Där finns en stor andel av lastbilar utan släp, men sådana kan

VTT meddelande 755



26

ändå förekomma på grund t.ex. av att fjärrbilar kör partigods (d.v.s. gods över

en viss limit, t.ex. 1 ton) direkt till ett kundföretag när man är i närheten av

destinationsorten. Man hämtar också partigods hos leverantörsföretag när man

är på väg ut till sin fjärrkörning. Vanliga lastbilar (d.v.s. i detta sammanhang: ej

fjärrbilar) finns på dessa vägar i stort sett under ordinarie arbetstider. Man

fraktar varor för distribution från grossister till detaljister. Krets- och lokalbilar

med gods från och till lastbilsterminalerna är andra exempel på den före-

kommande typen av lastbilstrafik liksom tankbilar, bygg- och anläggningsbilar

och bilar för snöröjning.

Olyckstalen är höga för denna typ av vägar: distributionsbilar som ofta finns i

klassen 3,5 - 9,5 ton har dubbelt så många personskadeolyckor per fordonskm

som den tunga genomsnittslastbilen, (SCB:s Trafikskador 1992). Orsaken är

framför allt den komplexa trafiksituationen med tät trafik, många gatukors-

ningar, backning in till lastramper, många oskyddade trafikanter.

Omgivningen är känsligare än genomsnittligt för utsläpp från de lastbilar, som

trafikerar dessa vägar.

UVAV-statistiken (1990 års värden används genomgående i det följande resone-

manget) ger oss ett visst fastän grovt underlag för bedömningen av i vilken mån

denna typ av väg används i transportarbetet. Resonemanget bygger på antagandet

att transporter som sker inom det egna länet också i högre grad använder just

grupp-3-vägar, åtminstone när det gäller den typ av transporter som vi har upp-

gifter för. De varugrupper som resonemanget gäller är grupperna CTSE 160

(metaller), 170 (arbeten av metaller) och 180 (maskiner, apparater och transport-

medel). De områden i vårt land där den stora produktionen av metaller sker är

Bergslagen med länen Värmland, Örebro, Västmanland, Kopparberg och delar av

Uppland. I alla dessa är det en stor andel av den producerade volymen, som aldrig

lämnar det egna länet utan säljs för vidare förädling inom länet. Det rör sig här om

procentsatser om 43 - 75. Stora volymer anges också för Malmöhus, Göteborgs,

Stockholms, Östergötlands, Jönköpings och Norrbottens län. I alla dessa fall är det

stora volymer som stannar inom länen, även om procenttalen inte alltid är höga. I

Stockholms län t.ex. är det ca 50% som stannar inom länet. Att det är en så relativt
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liten andel har antagligen att göra med att länet är så litet till ytan. I Norrbottens

län med en stor yta är det ca 70% av metallerna som stannar inom länet.

De övriga två varugrupperna arbeten av metaller (170) och maskiner, apparater

och transportmedel (180) utgör i princip vidarebearbetningar av varugrupp 160,

metaller. Om vi på samma sätt följer hur stor del av det totala antalet ton som

stannar inom det egna länet av dessa varugrupper, kan vi se att andelen ökar suc-

cessivt. För varugrupp 160 stannade i genomsnitt 53% inom länet, för varugrupp

170 59% och för varugrupp 180 63%. I förstone kan det förefalla märkligt, att vi

med stigande förädlingsgrad har en tydlig ökning av de andelar av en varugrupps

volym som stannar inom länet. Ett par faktorer kan bidra till detta. Den lägre för-

ädlingsgraden innehåller varor med beteckningen "metaller". Företag med dessa

produkter i produktion är av typ smältverk och stålverk. I båda fallen fordras spe-

ciella anläggningar med höga anläggningskostnader för denna produktion. I och

med att det finns en väl utbyggd stålverksindustri inom vissa områden av Sverige

är det större sannolikhet att vi får relativt stora flöden av dessa varor över läns-

gränserna. De båda andra varugrupperna, "arbeten av metaller" och "maskiner,

apparater och transportmedel" är produkter från mera konventionell verkstads-

industri, där arbetet kan utföras t.o.m. i småföretag med små anläggnings-

kostnader. Det är då större sannolikhet att efterfrågan på vissa produkter av denna

typ kan tillgodoses inom länet.

Här skulle vi alltså koppla ihop gods från företag representerade av t.ex. konven-

tionell verkstadsindustri med de ömtåliga stråken i och runt tätorter, vilket är en

viss bekräftelse på tidigare resonemang. Större anläggningars gods - järn-, stål-

och skogsindustrin - skulle däremot transporteras på mera oömma vägar. Detta

kan stämma endast till den del som har med företagens output-sida att göra. När

det gäller input-sidan tror vi - och det kommer att diskuteras senare - att det där i

högre grad är de slitagekänsliga vägarna som används. Transporterna av råmaterial

från skogar och gruvor går ofta på sådana vägar. Också den andra här berörda

faktorn - ytan hos de län, där produktionen sker - innebär att den tillämpade

principen att låta länsgränspasserande transporter kopplas ihop med oömma vägar

måste tillämpas med försiktighet och eftertanke.
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Till detta kommer fakforer som har med utrikeshandeln att göra. Låt oss ta

Göteborgs och Bohus län som exempel, även om det är udda i den meningen att

man där arbetar med speciellt stora volymer. Av varugrupp 180, som bl.a. inne-

håller transportmedel, stannar där 2 052 000 ton av hela volymen 2 701 000 ton

kvar inom länet, d.v.s. 76%. Hur är detta möjligt i ett län, som t.ex. har Volvo

inom sina gränser?

Inom länet finns ett flertal stora verkstadsföretag, som har mycket stora exportan-

delar och det är säkert detta faktum som ger de speciella statistiska utfallen.

UVAV-statistiken för varutransporterna med lastbil mellan och inom län ger alltså

inga besked om just de varukvantiteter som importeras eller exporteras. Om vi har

en hamn inom länet som står för exporten/importen så innebär det bara, att också

dessa volymer cirkulerar inom länet om de inte lämnar det, vilket inte tycks vara

fallet i göteborgsexemplet. Just län med större hamnstäder får därmed värden i

denna statistik, som gör att det i vissa fall kan bli tveksamt att göra jämförelser

mellan länen. Det kan också vara tveksamt att jämföra länens interna flöden för

varugrupper med olika förädlingsgrad, eftersom just export/import är en på-

verkande faktor och denna kan variera för produkter med dessa olika förädlings-

grader.

I vårt sammanhang är det dock inte helt klart att denna faktor har så stor betydelse.

Det faktum att vi har en stor hamn med betydande export/import och stora voly-

mer för länets interna transporter för viss varugrupp ger ändå en större sannolikhet

för att andra vägar ska användas än grupp 1- och grupp 2-vägar. Trots allt finns

många företag inom områden, som inte direkt nås med vägar av typ europaväg

och riksväg. Sannolikheten är stor för att man i högre grad än när det gäller

transporter mellan länen utnyttjar den vägtyp som representeras av grupp 3.

Hur ska vi i övrigt kunna identifiera vilket gods som går på vilka vägar? En gods-

typ som vi vill kunna identifiera är fjärrbilarnas gods, som då naturligen kan

kopplas samman med vägar av typ 1, de oömma vägarna. I -statistiken

finns två varukategorier som framför allt kan ha att göra med fjärrbilarnas trans-

porter: det är CTSE 19, "övriga färdiga varor", där vi kan ta bort "flis och trä-

avfall". Vi har dessutom anledning att tro att "blandad last" (som ingår i CTSE 20)
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är en varugrupp som trahsporteras med fjärrbilar. Identifikationen räcker dock inte

med detta. Även distributionsbilar kör dessa varugrupper. Vad som utmärker

fjärrbilarna är dels att de kör längre sträckor och dels att de har högre maxlast-

värden. På båda dessa punkter kan vi få fram värden från UVAV som gör en

identifikation av fjärrbilstransporterna approximativt och rimligt korrekt.

Rundvirkestransporten avser de transporter som går från uppläggen vid skogsbil-

vägarna till sågverk eller massafabriker. Skogsbilvägarna beaktas inte i denna rap-

port, eftersom de normalt sett har byggts av skogsbolagen och står under deras

förvaltning. När rundvirkestransporten kommit fram till allmän väg är det sanno-

likaste att det blir vägar av typ 2, d.v.s. slitagekänsliga stråk, som man kommer att

nyttja. Sannolikt är det först i transportens slutfas, då man kommer åtskilligt när-

mare sågverket eller massafabriken som man möter mera oömma stråk (klass 1-

vägar). Från UVAV-statistiken kan vi notera att rundvirkestransporterna inte är

särskilt långväga. Den vanligaste distansen är endast 5 - 10 mil och förvånansvärt

många transporter rör sig inom området 0 - 2.5 mil. Dessvärre är det så att det

finns en viss okänslighet beträffande transportavstånd och transportkostnader när

det gäller rundvirke. Ofta är det köparen som betalar transporten men säljaren som

ordnar den (Göran Johansson, förvaltare, Assi Domän). Säljaren blir därmed inte

helt motiverad att arrangera transporten med avseende på distans och kostnad så

resurssnålt som möjligt.

Flisbilarna är de bilar, som går med flis och skräpvirke från sågverk till värmeverk

eller till företag, som använder flisen för tillverkning av spånskivor. Också här är

transportavstånden måttliga: inga transporter går längre än 30 mil, de flesta trans-

porterna finns i intervallet 5 - 10 mil. Den övervägande delen av dessa transporter

går med yrkesmässig trafik - en speciellt stor andel (45%) av sågverkens och

hyvleriernas flistransporter med egen bil går på mycket korta avstånd (© 10 km).

Skälet måste vara att man använder flisen till någon värmekälla i närheten. Vilka

vägar är aktuella för dessa transporter? Med tanke på att sågverken mycket ofta är

ganska små enheter och att de inte finns i stadsbebyggelser utan snarare i mindre

orter omkring en större stad bedömer vi att det inte blir de mest frekventa och

oömma vägarna som används i den del av transporterna som ligger nära såg-

verken. Däremot går flistransporterna ofta till värmeverk i en näraliggande större
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stad eller till en spånskivefabrik som utgör en större anläggning, sannolikt i ett

mera tättbefolkat område. Denna del av transporterna bedöms därför gå mera på

den typ av frekvent transporterade vägar som vi kallat oömma, d.v.s. grupp 1.

Anläggningsbilarna transporterar jord, grus, sand, sten i samband med pågående

byggen, som kan utgöras av husbyggen eller anläggningar i form av vägar, flygfält

o.s.v.. Vi kan konstatera, att en del av dessa transporter sannolikt inte sker på van-

liga landsvägar - vid större anläggningsarbeten kör lastbilarna till en stor del inom

själva byggområdet. En angelägen uppgift när man planerar anläggningen är att

ordna så att transportvägarna inte blir för långa - med tanke på att det fraktade

godset är relativt billigt. Vi kan också se detta från UVAV 1990, där fördelningen

av avstånden för samtliga körningar är att 52% ligger under 10 km och så mycket

som 68% ligger under samma avstånd för den icke yrkesmässiga trafiken. De

fraktade volymerna räknade i antal ton är mycket stora med en stor dominans för

de yrkesmässiga transporterna. Med tanke på att de stora byggnationerna i landet

sker i närheten av stora befolkningscentra, verkar det rimligt med bedömningen att

de använda vägarna i detta fall ofta skulle vara av klass 3, d.v.s. ömtåliga, ej

frekvent trafikerade vägar av tung trafik, i närheten av tätorter.

Tankbilarna kör framför allt petroleumprodukter och mjölk. Transportavstånden är

inte heller här särskilt stora: från 2,5 till 10 mil är de vanligaste distanserna. Ett

par procent kan bedömas vara fjärrtransporter - de går på avstånd över 30 mil. I

övrigt sker mycket av dessa tanktransporter per båt. Oljehamnarna på olika ställen

i Sverige är de terminaler, som utgör centra för lastbilstransporterna. En speciell

typ av tankbilstransporter, som faktiskt kan särskiljas i UVAV-statistiken är

mjölktransporterna med tankbil. Volymmässigt utgör de inte ens hälften av olje-

tankbilstransporterna men i fråga om transportarbete (tonkm) utgör de mer än

hälften, eftersom de har större transportavstånd att arbeta med. Mjölktransporterna

går till en del på oömma stråk - det är de transporter som går mellan mejerier.

Hämtningstransporterna av mjölk hos jordbrukarna går däremot till stor del på

svaga vägar - en del transporter i Norrland går på vägar, för vilka man måste ha

dispens för att få köra under våren. Det kan vara möjligt att grovt separera dessa

hämtningstransporter från de längre transporterna mellan olika mejerier, eftersom

det är sannolikt att transporterna mellan mejerier sker med större ekipage. Man har
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där oftare släpvagn ellef påhängsvagn och sådana ekipage kan identifieras i varje

körning genom UVAV:s koppling till bilregistret. Dessutom sker dessa körningar

oftare mellan olika län, vilket också bidrar till identifieringsmöjligheten. Av de

totala mejeritransporterna sker ca 80% inom samma län och samma kommun,

medan ca 20% sker mellan olika län.

Därmed drar vi slutsatsen att de flesta av tanktransporterna går på de vägar som vi

kallat ömtåliga stråk i närheten av tätorter, d.v.s. grupp 3 i vår uppställning,

(oljetransporterna). Det är endast när oljetransporterna ska gå till mera distanta

områden som man kommer att använda andra typer av vägar, men då kan dessa

vara både av typ 1, oömma vägar och typ 2, slitagekänsliga stråk. Mjölktrans-

porterna med tankbil går, när det gäller hämtningen hos mjölkproducenterna, på

vägar av typ 2. Till en del är dessa vägar mycket slitagekänsliga. Transporterna

mellan mejerier går däremot övervägande på oömma stråk.

En del ämnen har en sådan form att de med fördel transporteras i behållare som

ger förenklad hantering vid lastning och lossning. De ämnen som det är fråga om

är spannmål, "produkter av kemiska och närstående industrier", "kalk, cement och

andra varor av mineraliska ämnen". Ändå är det så att den stora volymen av dessa

ämnen transporteras på flakbilar. En stor del av dessa transporter går till och från

jordbruksverksamhet och går därmed på samma typ av vägar som t.ex. mjölk-

tankbilarna, d.v.s. slitagekänsliga stråk. Många av övriga ämnen, som hör till den

här behandlade kategorin, utgör råmaterial för andra företag. Det är då sannolikt

att transporterna mera går på den vägtyp som vi här benämnt oömma vägar.

Distributionsbilar inom handeln utför ett mycket stort transportarbete. Om vi

summerar de varuområden som hör ihop med livsmedel kommer vi upp till den

största transportinsatsen (mätt i tonkm), som finns inom någon varugrupp enligt

UVAV. För att få någon precision i begreppen måste vi definiera mera noggrant

vad vi menar med distribution inom handeln. De uppgifter som UVAV offentlig-

gör för livsmedelstransporterna täcker mer än det som vi konventionellt kallar

"distribution" - de täcker inte enbart den del som går från ett grossistlager ut till

detaljhandelsnätverket. Om vi däremot inkluderar också transporterna från till-

verkare och importörer till dessa grossistlager bör de uppgifter som UVAV redo-
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visar för livsmedelssekforn kunna anses mäta omfattningen av just livsmedels-

distributionen. Viss felaktighet uppstår: en del av de aktuella varugrupperna går

t.ex. på export och kan inte ens med god vilja inkluderas i svensk livsmedelsdistri-

bution. Det kan ju också diskuteras om vi verkligen ska räkna in körningar med

importerade livsmedel från svensk gräns till distributionscentraler som hörande till

"distributionen". Eventuella fel får dock en viss korrigering på grund av att många

av dessa körningar går på utländska lastbilar.

De data som vi får fram från UVAV-statistiken ger oss vissa felaktigheter hur vi

än definierar begreppet distribution. Om vi väljer en mera begränsad definition

blir UVAV:s värden inte korrekta, eftersom dessa värden också omfattar trans-

porter t.ex. från tillverkare och importörer till distributionscentraler. Om vi väljer

en vidare definition och ser också t.ex. transport från svensk gräns av importerade

livsmedel som en distributionsfunktion finns felaktigheten att många av dessa

transporter går med utländska lastbilar, som inte finns redovisade i UVAV:s sta-

tistik.

Vår bedömning är dock att felaktigheterna blir mindre i UVAV:s statistik om vi

tar den vidare definitionen. Denna vidare definition innebär när det gäller de vägar

som godset använder, att vi inkluderar en större andel oömma vägar, d.v.s. de

mest frekvent körda europavägarna i beräkningarna. Handelns ganska fingrenade

nätverk i övrigt gör att en ganska stor andel av distributionen från distribu-

tionscentral till detaljister går på grupp-3-vägar, d.v.s. sådana som här kallats

ömtåliga stråk. Det blir då fråga om tätortsvägar, som inte är byggda för frekvent

tung trafik, men som kanske därför får höga slitagekostnader om bärigheten inte är

tillräcklig. Konventionella distributionsbilar är dock inte byggda för tung trafik -

de ska snarare vara smidiga och hanterbara.

Under senare år har vi haft en tydlig utveckling mot allt större butiksenheter inom

handeln. En rad småbutiker har försvunnit och ersatts med stora enheter ofta i ut-

kanten av städerna. Från 1975 till 1991 har vi haft omfattande förändringar i an-

talet dagligvarubutiker, vilket framgår av tabell 3.4.
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Tabell 3.4 Utvecklingen av antalet dagligvarubutiker i Sverige från 1975 till

1991. Källa: Konjunkturrapport september 1994, Handelns

Utredningsinstitut (Peter Nygren).

 

 

år antal netto- år antal netto-

butiker förändr butiker förändr

1977 9.800 1986 8.850 -150

1978 9.600 -200 1987 8.700 -150

1979 9.340 -260 1988 8.650 - 50

1980 9.160 -180 1989 8.500 -150

1981 9.030 -130 1990 8.320 -180

1982 8.970 - 60 1991 8.100 -220

1983 9.000 + 30 1992 7.850 -250

1984 9.100 +100 1993 7.600 -250

1985 9.000 -100
  

Bakom de totalsiffror som visas i vår tabell finns dramatiska förändringar mellan

olika butikstyper. Antalet stormarknader har ökat med ca 450 enheter under hela

perioden. Men samtidigt har antalet servicebutiker ökat från 960 till 2 150 enheter.

De butiker som verkligen minskat i antal är de vanliga dagligvarubutikerna. Där

har minskningen varit från ca 7 300 enheter till 3 450. Sannolikt innebär detta att

storleken på dessa butiker ökat avsevärt. Om vi ser på den totala omsättningen för

de olika dagligvarubutikerna är det stormarknaderna som haft den stora ökningen:

från ca 22 750 milj kr 1977 till 94 000 milj kr 1993. Servicebutikerna har haft en

stor ökning men deras omsättning är ändå totalt sett relativt blygsam i samman-

hanget: 10 100 milj kr 1994.

Vi har alltså haft två helt motsatta tendenser i utvecklingen. Dels har vi den om-

sättningsmässigt tunga delen som lett fram till allt större butiksenheter. Dels har vi

också utvecklingen av de mycket små butikerna både i stadskärnor och vid

bensinstationer. De större butiksenheterna har gjort att man fått bättre möjligheter

att komma in till lastbryggor och terminaler. Distributionsbilarna har därmed all-

mänt sett kunnat öka sina lastvikter. Från 1990 har t.ex. ICA minskat antalet

distribuerande lastbilar med 20% (Hanna Gothelf, ICA), medan de faktiskt distri-

buerade volymerna ökat. De längre distributionsrundorna kör man numera med
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släpvagn och gör omlastning från släp till lastbil eller skåpbil, medan man genom-

för distributionsrundan.

Även om distributionen till de små butikerna blir ganska annorlunda jämfört med

distributionen till t.ex. stormarknader sker dock uttransporterna ofta med samma

typ av bilar. Man vill ha flexibilitet i transportapparaten och skiljer inte på bilarna

när det gäller de olika distributionsuppdragen. När man däremot kör till olika

lagercentraler används ekipage med högre maxlastvikter, (Dagab).

Den utveckling som vi haft under senare år beträffande handelns struktur har lett

till att användningen av vägar av klass 3, d.v.s. ömtåliga vägar omkring tätorter,

har ökat. Samtidigt har lastvikterna på de använda distributionsfordonen ökat -

vägslitagekostnaderna har därmed också ökat. Bedömningen inom distributions-

världen är dock att man knappast kan gå ännu längre mot större fordon - dessa blir

i så fall för osmidiga och ohanterliga. I stället experimenterar man med andra ty-

per av flak och lastbärare, vilket dock möjligen kan öka lastvikterna ytterligare.

Den helt övervägande delen (omkring 90%) av fabriksblandad betong (ingår i

CTSE 14) distribueras via betongbehållare, som är monterad på lastbilen. Det är

mycket svårt att ha en uppfattning om vilka vägar som används av dessa fordon.

Lokalmässigt kan byggnationer med sådan betong finnas var som helst. Ändå är

väl sannolikheten stor för att de flesta av dessa byggnationer sker i anslutning till

befolkningscentra. Därmed borde vägar av vår klass 1 och 3 vara de som i första

hand används av dessa bilar.

Soptransporter är numera en av de stora posterna i transportstatistiken. Sopbilarna

har ju en speciell karosseripåbyggnad, ("avfallsbehållare") för själva soporna, och

det är möjligt att identifiera dem på ett par olika håll i den officiella UVAV-sta-

tistiken med godsmängder, transportarbete m.m.. Där sammanförs också sop-

hämtning med snötransporter men en uppdelning är möjlig att göra genom spe-

ciella datakörningar. De vägar som nyttjas av dessa transporter är framför allt de

som finns inom tätorter och dess omgivningar. Det betyder, att det framför allt är

vägar av kategori 3 som blir aktuella här.
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3.5.2 Relationen vågar - lastbilar

I föregående avsnitt har vi försökt använda den tidigare kategoriseringen av gods

och vägar för att göra en hopkoppling av en del av de godskategorier, som vi grovt

sett kan identifiera i UVAV med de vägar, som har de största sannolikheterna att

användas av det identifierade godset. Till stor del bestäms också utformningen av

och utrustningen på bilarna av det gods som man ska frakta. Därför kom också

föregående avsnitt att ha nära anknytning till bilarna, trots att det där var godset

som relaterades till vägarna.

I föreliggande avsnitt ska de beskrivna "vägmiljöerna" kopplas samman med den

lastbilskategorisering, som vi genomfört i avsnitt 3.4. De viktiga punkterna kom-

mer här att bli lastvikten och det antal axlar som ekipagen har. Generellt sett finns

det tydliga samband mellan antal axlar och typ av fordon, något som utnyttjas av

tidningen "Lastbilen" i deras indexberäkningar av lastbilskostnaderna. Lastbilar

för skogsråvara kalkyleras där med 3+4 axlar (3 axlar på bilen och 4 på släpvagn),

anläggningsbilar med 2 eller 3 eller 3+2 axlar, petroleum med 3+2 axlar, distri-

bution med 2 eller 3 axlar, långväga styckegods med 3+4 axlar, bohag med 3 ax-

lar. Beroende t.ex. på lastvikter och godsmottagarnas möjligheter att ta emot

godset kommer storleken på bilarna och därmed antalet axlar att variera. Ju mera

finfördelat ett distributionsnätverk är desto större krav ställs på fordonens smidig-

het vid av- och pålastningar och desto mindre blir lastvikterna. Ju större område

att betjäna desto viktigare är det att man kan stora lastvikter, varigenom antalet

axlar måste blir större för att få ned axeltrycket.

Med tanke på det sagda kommer vi i det följande att skilja mellan de transporter

som har anknytning till produktionsföretag - d.v.s. transporter av producentvaror

- och de som har anknytning till distributionen av konsumentvaror. (Denna upp-

delning har viss anknytning till den godskategorisering som visades i tabell 3.4.,

sid 14). Anknytningen till produktionsföretagen avser då både råvarutransporterna

in till företagen och uttransporterna av produkter, som är destinerade till andra

producenter. I båda fallen är det fråga om producentvaror. Konsumentvarorna

avser de varor, som verkligen direkt används av konsumenterna.
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Exempel på råvarutranåporter är transporterna av mjölk från jordbruket, trans-

porter av rundvirke, flis och spån från skogsavverkningar, transporter av skrot och

malm till stålverken. Den anknytning till vägar som kan göras för dessa trans-

porter är följande: transporterna sker ofta på vägar som kan vara byggda med låg

bärighet. Gamla vägar i glesbygd används, byggda för andra transportförhållanden

än de som råder nu. Transporterna sker med mångaxlade lastbilar och stora laster,

vilket kan ge stort slitage på vägar med dålig bärighet. I en del fall - t.ex. vid

transporter av mjölk från jordbruksenheterna - kan de stora ekipagen inte ens

komma hela vägen in till gårdarna. Man måste lämna tanksläpet och hämta mjöl-

ken med enbart dragbilen. Sedan pumpas mjölken över till släptanken. Det är stora

ekipage det gäller: om det inte är mycket stora mjölkleverantörer räcker inte da-

gens mjölkproduktion till för att göra hämtning lönsam. Mjölken hämtas i stället

t.ex. varannan dag från en kyld tank uppställd hos bonden. För de beskrivna trans-

porterna används oftast lastbil med släpvagn. Man kommer då upp till 5-axlade

ekipage. När det sedan gäller distributionen av mejeriprodukter får vi en annan

sammansättning av bilparkerna. Mejerierna har numera blivit allt mera speciali-

serade och för distributionen mellan mejerierna används ekipage av långtradartyp,

d.v.s. lastbil med släpvagn med tillsammans 5 eller 6 axlar. Inom ett mejeris

närområde sker dock distributionen med lättare lastbilar ( upp till 8 tons lastvikt)

med 2 eller 3 axlar.

Också när det gäller transporterna med rundvirke sker transporterna med mycket

stora mångaxlade ekipage. Den första fasen av dessa transporter går normalt på

vägar som har anlagts och underhålls av skogsbolagen. Men efter denna första fas

används ofta vägar som går genom glesbygd och från början inte var byggda för de

lastvikter, som nutida rundvirkestransporter har. Där kan man alltså vänta sig att

vägslitaget kan vara speciellt stort. Bankebilarna är stora ekipage. Själva lastbilen

har normalt 3 axlar, medan släpvagnen har 4.

Malm- och skrottransporterna är osäkrare när det gäller kopplingen till vägtyp. I

den mån vi har rena malmtransporter kan vi tänka oss transportvägar som liknar

rundvirkestransporternas, d.v.s. de använda vägarna kan finnas mera i glesbygd

och ha en bärighet som grundats på föråldrade transportsystem. Skrottransporterna

kan däremot vara knutna till vägar, som utgörs av vår kategori 1, d.v.s. oömma
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trafikstråk. I UVAV kån vi dock inte göra någon uppdelning mellan malm och

skrot. Eftersom malm- och skrottransporterna är tunga transporter måste vi utgå

från att de sker med mångaxlade ekipage: 8 eller 9 axlar förekommer med total-

vikter på 70 - 80 ton. Dessa vikter tillåts åtminstone i ett fall (Boliden), eftersom

företaget självt har bekostat aktuella vägar med förstärkt bärighet.

Om vi studerar produktionsföretagens transporter för utgående gods måste vi i

högre grad utgå från att de använder vägar av mindre ömtålig typ. Vare sig vi ser

på de råvaruförbrukande producenterna av typ sågverk, massafabriker, mejerier

och stålverk eller vi ser på produktionsföretag med starkare inriktning på mon-

tering av färdiga komponenter så måste vi koppla utleveranserna från dessa pro-

duktionsföretag till vägar av typ oömma stråk (kategori 1) eller ömtåliga stråk,

(kategori 3). Till en del utgörs produkterna som kommer från dessa företag av

producentvaror, d.v.s. de går till andra producenter eller av konsumentvaror, som

kommer in i de distributionssystem som byggs upp inom handeln.

Distributionen från stora svenska företag sker direkt med stora fjärrlinjebilar. Eki-

pagen utgörs där av bil + släpvagn, vilket gör att antalet axlar blir 6 eller oftast 7.

De mindre företagen kommer däremot in i den reguljära hämtningen av gods, som

görs inom en terminals verksamhetsområde. För denna verksamhet används bilar

med 2 eller 3 axlar. Mellan terminalerna arbetar man sedan med 6- eller 7-axliga

fjärrbilar.

Konsumentvarutransporterna går oftast ut från tillverkare via grossister och till

detaljist. Inom verksamhetsområdet finns ett mindre antal stora distributörer, t.ex.

ICA, DAGAB, VIVO, KåKå. Deras distributionsfunktioner omfattar både lagring

av partier som tas in i stora volymer och i mindre transportvolymer går ut till de-

taljister. Det finns sannolikt en skillnad mellan producentvaror och konsument-

varor när det gäller vilka vägar, som transporterna tar i distributionen. Distribu-

tionen av konsumentvaror utnyttjar hela vägnätet bra mycket mera allsidigt jäm-

fört med distributionen av producentvaror. Konsumentvarudistributionen avser

dels fjärrbilarna (6 eller 7 axlar) som förser lagren/terminalerna och stora detaljis-

ter med varor kontinuerligen och dels distributionen från lagren/terminalerna till

alla detaljister (distributionsbilar med 2 eller 3 axlar). Konsumentvarornas nätverk
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är därmed mera finfördelat än producentvarornas. Man använder alla typer av

vägar, medan producenttransportörerna normalt inte använder lika finfördelade

nätverk. Fjärrtransporterna kan antas vara av ungefär samma omfattning för de

båda typerna av varor. Allt som produceras ska också ut, vilken typ av vara det än

är, och oftast i stora volymer på en gång.

Vi har ett par faktorer ytterligare, som bidrar till att ge vissa transporter - och där-

med de använda vägarna - speciella karakteristika: framför allt är det utrikes-

handeln, som kan omfatta både producentvaror och konsumentvaror. De vägar

som utnyttjas i första fasen - fram t.o.m. grossistled - är de, som har anknytning

till hamnar, flygplatser eller lastbilarnas tullstationer för inpassering till eller ut-

passering från landet. Där blir det framför allt stora, tunga men mångaxlade bilar

som används och ofta går de på de stora, tåliga europavägarna, (kategori 1). När

dessa producent- eller konsumentvaror väl kommit in i sina respektive distribu-

tionssystem fungerar de på samma sätt som svensktillverkade varor.

Anläggningstransporterna, utgör en grupp transporter som kan ha speciell be-

tydelse för vägslitaget. Anläggningsbilarna är tunga och mångaxlade. Lastbilarna

har minst 3 axlar och med släpvagn kan man komma upp till 7 axlar. De anlägg-

ningar som man arbetar med kan finnas inom områden, där bärigheten hos

vägarna är svag.

3.5.3 Relationen gods - lastbilar

I den varukategorisering som genomfördes i avsnitt 3.3. (sid 12) såg vi, att det

finns ett par olika kategoriseringar gjorda av t.ex. SCB och TfK. I princip bygger

dock dessa kategoriseringar på den internationella CTSE-koden. I den genomgång

av olika lastbilskategorier som gjordes i avsnitt 3.4. (från sid 15) kunde vi se, att

de olika kategorierna i hög grad bygger på de påbyggnader, d.v.s. de karosserier

som lastbilarna är försedda med. Vi skilde i vår genomgång mellan t.ex. rund-

virkesbilar, flisbilar och anläggningsbilar. I Vägverkets bilregister finns ett stort

antal karosserikoder angivna, varifrån vissa slutsatser kan dras om vilka typer av

gods, som transporteras på respektive lastbilstyp. Ex. på karosserityp är "flak -
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stolpar", "skåp - kylaggregat", "tank brandfarlig vätska klass 1". Vägverket anger

på det sättet 65 olika koder för lastbil och släp. Dessa karosserikoder används se-

dan av SCB för att man ska kunna göra en hopkoppling av lastbil med gods,

(UVAV, tabell 11). En sådan hopkoppling är viktig i vårt sammanhang, eftersom

den stärker den vidarekoppling från lastbil till vägtyp och därmed slitage, som vi

försöker mäta.
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4 UNDERSÖKNINGSOMRÅDEN

I vår modell har vi angivit tre undersökningsområden för denna rapport: vägsli-

taget, emissionerna och trafikolyckorna, av vilka vägslitaget får den tunga be-

handlingen. Behandlingen av emissionerna och trafikolyckorna syftar endast till

att visa på vilket sätt vår metod med kopplingar mellan gods, lastbilar och vägar

kan användas också i dessa fall. I följande kapitel kommer vi att ta upp vart och ett

av dessa områden till behandling med särskild inriktning på vägslitaget. Där är

datamaterial och redan tillämpade metoder så pass utvecklade att vi kan ge ett

konkret exempel på hur vår kalkylmetod kan tillämpas. Detta är ännu så länge inte

möjligt för emissionerna och trafikolyckorna.

4.1 Vägslitaget

Följande kapiteldel tar sikte på att i ett första avsnitt genomföra en slitagekalkyl

med utgångspunkt från de förutsättningar som beskrivits i vår rapport. Det bety-

der, att våra tidigare diskussioner om kopplingar mellan vägar, lastbilar och gods

ska utgöra underlag i kalkylen. Det andra avsnittet syftar till att ge några allmänna

kommentarer till den genomförda kalkylen och de svagheter som finns i denna.

4.1.1 Slitagekalkyl och underlaget för denna

En grundläggande princip med mycket stor implikation för vägslitaget är att an-

vända lastbilarnas antal axlar som en utgångspunkt för beräkningarna av slitagets

omfattning. Denna faktor är mycket viktig när det gäller användningen av den s.k.

Njq-metoden, som fortfarande används internationellt vid bl.a. vägslitageberäk-

ningar, trots att den kom fram och användes redan i början av 1960-talet i USA.

Fortfarande kan Nyjg-metoden utgöra en slags standard, när man konstruerar en

väg i Sverige. anger det slitage som uppkommer på grund av att en axellast

(Aj) belastar en väg. Den jämförs då med en axel med 10 tons last. Formeln för

detta samband skrivs:
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4

Ar
NlO - 19

Exponenten 4 stämmer inte alltid. I princip antas den gälla för en väg med normal

bärighet, men en väl konstruerad väg med god bärighet kan ha så låg exponent

som 2,5. Exponenten för en väg med dålig bärighet kan ligga på 6,5. Formeln kan

användas t.ex. både för att beräkna det enskilda fordonets påverkan på vägslitaget

men också för att dimensionera den enskilda vägen med avseende på motstånd

mot vägslitage. Formeln används av svenska vägkonstruktörer (Leif G Wiman,

VTD.

Av det sagda inses lätt, att en viktig faktor när det gäller slitageberäkningar är det

antal axlar som lastbilen (ekipaget) har. Ett tungt ekipage med ett stort antal axlar

kan ge mindre slitage på en väg än en betydligt lättare lastbil med 2 axlar. Nu be-

höver vi inte själva göra Njg-beräkningar för fordon med olika antal axlar och

med varierande körförhållanden. I flera av de utredningar om lastvikter som gjorts

finns fordonsekvivalentfaktorer (FEF) beräknade vid olika förutsättningar. FEF-

värdet anger då summan av ett fordons (axlars) Njp-värde. En beräkning av dessa

värden vid exponent 4 i Njp-formeln och för 10/18/60-reglerna (man utgår då från

att viktbestämmelserna utnyttjas till fullo av åkarna) ger de FEF-värden för olika

fordonstyper, som framgår av tabell 4.1. (L20 anger ett fordon med 2 axlar på

lastbilen och ingen släpvagn, L23 anger lastbil med 2 axlar och släpvagn med 3

axlar):

Tabell 4.1 FEF-värden för 10/18/60-vägar och exponent 4 i Njg-formeln. Källa:

Vägverkets rapport 1990:36.

 

 

L20 1,41

L30 1,82

L21 2,24

L22 3,41

L32 3,82

L23 4.00

L33 4,82

L24 4,05

L34 3,96

Övriga 2,00  
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Med exponent 6 i Njp-formeln, som används för mera slitagekänsliga vägar får vi

FEF-värden för 10/18/60-vägar enligt tabell 4.2.

Tabell 4.2 FEF-värden för 10/18/60-vägar och exponent 6 i Njg-formeln.

Källa: Vägverkets rapport 1990:36.

 

 

L20 1,26

L30 1,57

L21 2,12

122 3,26

L32 3,52

L23 3,38

L33 4,52

L24 3,75

L34 3,10

Övriga 2,00
  

De beräknade FEF-värdena kan ses som den andel av en vägs nedbrytning, som

sker av olika fordonsgrupper inom den tunga trafiken. Denna del kallar vi Njg-

nedbrytningen. Det finns ju också andra trafikanter på vägarna och för varje

undersökt väg måste alltså andelen tung trafik i relation till annan trafik beräknas.

Inom Vägverket (Vägverkets rapport 1990:36) har man angivit de Njp-andelar för

de tunga transporterna (avser 10/18/60-vägar) och för de olika ÅDT-klasser som

vi redovisat tidigare och som framgår av tabell 4.3.

Tabell 4.3 Njg-andelar för olika ÅDT-klasser. Källa: Vägverkets rapport

1990:36.

 

0 =-

55%

500 - 1500

60%

1500 - 4000

60%

4000 - 7000

60%

7000 -

55%

>12000

45%
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En faktor som återstår'att behandla i denna vår slitagebeskrivning är trafikens

sammansättning med avseende på typ av fordon, körsträckor och lastvikter.

UVAV ger oss en utförlig statistik av det antal ton som transporteras av de olika

godsslagen. Där finns tabeller som anger godsmängd i antal ton fördelade på bilar

med olika karosseri, t.ex. flak, skåp, tank, banke, behållare m.m.. För vissa spe-

ciella godskategorier får vi därmed fram uppgifter om ton och tonkm per biltyp

även om antalet axlar är mindre precist angivet. Från UVAV:s uppgifter om max-

lastvikter för de lastbilar som utfört körningarna, kan vi dock göra approxima-

tioner av det antal axlar som ekipagen har. Vi får då också dessa uppgifter för-

delade på godstyp.

I en av de publicerade tabellerna i UVAV (tabell 6) finns körsträckor för lastat

gods angivna liksom de körningar utan last (i använd tid) som görs efter det att

man lämnat last eller är på väg att hämta last (hittills endast i 1993 års UVAV). Vi

får alltså fram uppgifter om hur långt en viss godstyp totalt sett transporterats

inom landet under ett år, vilket är ett underlag för slitagevärderingen.

Ytterligare en statistisk uppgift har betydelse i sammanhanget. Vi har uppgifter

om omfattningen av transporter med olika godstyper mellan olika län och kom-

muner och inom varje län och kommun. För en del områden inom Sverige kan det

vara möjligt att skapa en approximativ bild av vilka vägar som används för dessa

transporter och också att se vilket gods som transporteras där. Detta bör vara möj-

ligt i högre grad i Norrland än i södra Sverige. I Norrland är antalet alternativa

vägar mindre. Den statistik som finns i UVAV om godsets vägar inom kommu-

ner/län och mellan kommuner/län blir på det sätt som beskrevs i avsnitt 3.2 en

utgångspunkt för hopkopplingen av gods med väg.

En viktig punkt vid beräkningen av vägslitaget är kostnaden per enhet vägslitage.

Vår utgångspunkt har genom hela rapporten varit att denna kostnad varierar med

typ av väg. Vi har antagit större kostnader för slitagekänsliga och ömtåliga stråk.

Hur stora är dessa kostnader? I Vägverkets studie 1990:36, "Konsekvenser av för-

ändrade AXELLASTER och BOGGILASTER på det svenska vägnätet" har man

utgått från vissa underhållskostnader för belagda vägar. Man grundar uppgifterna

på ekonomisk uppföljning av underhållsarbete. Ett av de mått man använder är
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måttet SQ (status quo). Därmed menas kostnaden per tidsenhet för att återställa

vägen i det skick den hade före det aktuella slitaget.

Dessa kostnader beräknades 90-01 vara de i tabell 4.4. angivna inkl overhead-

kostnader men exklusive moms:

Tabell 4.4 SQ-kostnad och väglängd. Källa: Vägverkets rapport 1990:36.

 

 

 

väg med

ÅDT SQ-kostnad väglängd kr/vägkm

0 - -500 500 Mkr/år 32 000 km 15 625kr

500 - 1500 370 " 20 000 " 18 500"

1500 - 4000 335 " 11000 " 30 454"

4000 - 7000 210 " 4 000 " 52 500"

7000 - 12000 145 " 2 000 " 72 300"

> 12000 160 __" 1 000 _" 160 000"

1720 " 70 000 "
  

Ett komplikation i sammanhanget är att ovanstående vägkategorisering inte utan

vidare stämmer överens med den som vi kan och kommer att använda i vår rap-

port, d.v.s. uppdelningen i oömma och slitagekänsliga stråk. Vi kan ändå med

rimlig säkerhet hävda att de angivna ÅDT-kategorierna utvisar allt mindre ömn-

tålighet mot slitage med ökad ÅDT. Detta framgår för övrigt tydligt av SQ-vär-

dena, som minskar ända fram t.o.m. 12000 ÅDT, trots alltså att trafikgenom-

strömningen ökar påtagligt.

Vad som är något förvånande i sammanhanget är att vägarna med låg ÅÄDT har så

stor utbredning i Sverige: 3 200 mil för den lägsta ÅDT-klassen. Det är en mycket

stor del av det svenska vägnätets totala längd och det innebär att SQ-kostnaden per

km blir mycket låg för denna vägtyp, tabell 4.4. Kontrasten mot de vägarna med

hög ÅDT blir slående. Om vi å andra sidan fördelar den beräknade under-

hållskostnaden per km på varje fordon får vi åter en sjunkande skala med ökande

ÅDT: Om vi utgår från medelvärdena för bilgenomströmningen för de olika ÅÄDT-

grupperna får vi en vägkmkostnad per bil enligt tabell 4.5.
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Tabell 4.5 Kostnad per vägkm och bil.

 

 

 

ÄDT kostnad/vägkm/bil

0 - 3500 15625/365/250 0,17

500 - 1500 18500/3651000 0,05

1500 - 4000 30454/365/2750 0,03

4000 - 7000 52500/365/5500 0,03

7000 - 12000 72500/365/9500 0,02

> 2000 160000/365/16000 0,03
  

I hela den tidigare framställningen har vi fört diskussionen om vägar med ut-

gångspunkt från en uppdelning i tre olika slitagegrupper. Eftersom vi i det föl-

jande endast kommer att visa vår metod med ett exempel och den använda meto-

den för att koppla samman vägar med godstyp ändå är ganska grov bedöms det

vara tillräckligt att i arbetsbesparande syfte fortsättningsvis göra en vägkategori-

sering, som omfattar endast två grupper, nämligen oömma stråk (grupp 1) och

slitagekänsliga stråk (grupp 2 och 3).

Vi fördelar då ÅÄDT-kategorierna i förhållande till dessa två väggrupper på det sätt

som framgår av tabell 4.6.

Tabell 4.6 Fördelning av ÅDT-kategorier på slitagekänsliga och oömma stråk.

 

0 - slitagekänsliga stråk

500 - 1500 slitagekänsliga stråk

1500 - 4000 oömma stråk

4000 - 7000 oömma stråk

7000 - 12000 oömma stråk

> 12000 oömma stråk
   

Sammanfattningsvis får vi - via en datakörning av UVAV med avseende på trans-

porterna mellan och inom län/kommuner - en fördelning av gods på vägtyper med

möjlighet till beräkning av den relativa användningen av våra olika vägkategorier

enligt den modell som beskrivits tidigare, d.v.s. länsgränsöverskridande trans-

porter = oömma stråk, transporter inom län = slitagekänsliga stråk. Från UVAV
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får vi nämligen besked. om den totala årliga körsträckan för godsgrupperna, och

med utgångspunkt från länsfördelningen av godset ska vi då kunna beräkna vilken

total körsträcka som ska allokeras till de olika vägtyperna. Nästa steg är att be-

döma och beräkna det faktiska slitaget på dessa olika vägar. Påverkande faktorer i

det fallet är de som tidigare beskrivits: antalet axlar hos de fordon som använt den

aktuella vägen och vägförhållanden. Viktig information för att bestämma antalet

axlar är fordonssammansättningen, d.v.s. den typ av fordon som använts och eki-

pagens lastvikter. Som vi sett av den tidigare beskrivningen är det här nödvändigt

med approximationer med utgångspunkt från den typ av gods det är fråga om och

de körsträckor som körningarna omfattar. Uppgifter i UVAV om maxlastvikter på

använd lastbil och släp/påhängsvagn ger vissa möjligheter att beräkna antalet axlar

för de ekipage som använts för godsgrupperna. Det gör det sedan möjligt att i

nästa fas approximera fordonsekvivalentfaktorerna (FEF), varigenom vi kan be-

räkna just de använda bilarnas nedbrytningseffekter. Vi får också från tabellen om

slitagekostnader en fördelning av vägtyperna med avseende på SQ-kostnader. Det

blir därmed möjligt att fördela dessa kostnader på gods, vare sig vi vill göra för-

delningen per körd km eller transporterat antal ton eller transportarbete. En förut-

sättning är dock, att vi utgår från att endast en viss del av den totala slitagekost-

naden, som de angivna SQ-värdena anger, är hänförliga till tunga godstransporter.

Vi har sett att det i Vägverkets rapport finns sådana andelar angivna för vägar med

olika ÅDT. Den tunga trafikens andel av den totala slitagekostnaden framgår av

tabell 4.7, som gäller för 10/18/60-vägar.

Tabell 4.7 Den tunga trafikens slitagekostnad i relation till total slitagekostnad
för olika ADT-vägar

 

 

0 - 500 55%
500 - 1500 60%

1500 - 4000 60%

4000 - 7000 60%

7000 - 12000 55%
> 12000 45%  
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Slitagekalkylen får därmed följande formella utformning:

 

 

 & Ka SQi* Ni , FEF. = total slitagekostnad per kilometer
i SK L. 1 9.

1 för visst godsslag

  

andel körda kilometer av studerat gods på vägar med olika slitagekänslig-

het,

antal körda km av angivet gods under undersökningsperioden,

det totala antalet km för allt transporterat gods under undersökningsperio-

den. Ges av UVAV,

slitagekostnad: SQ-kostnad för använda vägtyper. Kostnaden anges för

olika ÅDT-vägar i Vägverkets rapport 1990:36 (sid 12) och anges där t.ex.

till 500 milj kr/år för vägtyp med lägsta ÅDT och 370 mkr/år för ÅÄDT 500

- 1500 bilar. (sid 13, samma rapport).

Nyjg-andel av kostnad för de vägtyper vi använder i varje speciell kalkyl,

antal vägkilometer av använda vägtyper,

tabellvärde för fordonsekvivalens. Fastställs med utgångspunkt från Nyg-

metoden enligt tabeller innehållande värden för antal axlar, körförhållan-

den för olika typer av vägar, vilket anges med olika exponenter i Njp-for-

meln. Ger slitagefaktor för vägen med ett fordon med ett bestämt antal

axlar.

För CTSE 10, spannmål, kan vi lägga in följande värden och ge följande kommen-

tarer för att erhålla de totala slitagekostnaderna:

av genomförda datakörningar av UVAV framgår att 0,52 av körningarna

har gått inom samma län eller till och med inom samma kommun, 0,48 av

körningarna har gått mellan olika län. Vi drar därav slutsatsen att fördel-

ningen av vägar mellan grupp 1 och 2 också står i denna relation. Enligt

tidigare resonemang utgår vi från att de längre transporterna - d.v.s. mellan

olika län också går på de bättre vägarna, d.v.s. de med högre ÅÄDT.
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K: av UVAV framgår att antalet körda km med spannmål var 9 441 000 km

under 1990.

SK: av UVAV framgår att det totala antalet körda kilometer med allt gods var

1 782 161 tusen kilometer. I UVAV anges också hur lång körsträckan är

utan last, men denna kan inte hänföras till olika godsgrupper när vi utgår

från 1990 års UVAV-värden. Det kan däremot göras då vi i nära framtid

arbetar med 1993 års UVAV.

FEF: av tidigare givna tabeller (sid 31/32) framgår att ett ekipage med 3 axlar på

lastbilen och 4 axlar på släpvagnen ger ett FEF-värde på 3,96 med expo-

nent 4 och 10/18/60-väg. Med exponent 6 i Njg-formeln får vi FEF-värdet

3,10 för samma bil. Eftersom vi här har sett, att transporterna använder två

olika vägtyper anpassar vi FEF-beräkningen och väger in 3,10 och 3,96

som slitagefaktorer. I FEF-beräkningen har vi två relativt osäkra faktorer:

dels antalet axlar på de ekipage som transporterar spannmålen och dels den

exponent som ska användas i Vi har dock angivelser av

maxlastvikterna hos ekipagen, både dragfordonets och släp-/påhängs-

vagnens, vilket ger en viss anvisning om ekipagens axelantal. Beträffande

exponenten anger vi här 6 som exponent för de slitagekänsliga vägarna . I

Vägverkets rapport 1990:36 anges 4, 6 eller 8 för ÅDT 0 - 500 och 4, 6

eller 8 för ÅÄDT 500 - 1500:

Tabell 4.8 Beräkning av slitagekostnad för spannmålstransporter.

 

 

 

spannmål, N10-kostnad slitage-| slitage per

andel km per vägkm faktor [1000 km väg

Vägtyp 1|4909/1782161 (0,55*500+0,60*370)/52000 3,10 81605

Vägtyp 2 [4532 (0,60*335+0,60*210+ 3.96 267976
0,55*145+0,45*160) / 18000 '

       

Summa slitagekostnad för spannmålstransporterna blir därmed c a 350 000 kr per

1 000 vägkm.
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4.1.2 Kommentar till genomförd kalkyl

I ovanstående kalkyl finns två delar: den första delen utgörs av ren kostnadsför-

delning: det gäller att få slitagekostnaderna fördelade efter den andel slitage, som

det aktuella godset ska bära i förhållande till hela godstransportsystemet. Den

andra beräkningsdelen utgörs av det beräknade slitaget och kostnaden för detta.

Kostnaden påverkas inte bara av den andel trafik som utgörs av godstransporter

(Njq-andelen) utan också av hur trafiken är sammansatt: fleraxliga bilar ger en

annan slitagebild än tvåaxliga. Slitaget beror också av hur den väg är beskaffad,

som man använder för transporterna - denna del av beräkningen impliceras i ex-

ponent som finns i Njg-formeln. Vi har alltså å ena sidan lastbilsekipagen med

olika egenskaper beträffande lastvikter, antal axlar o.s.v. Vi har å andra sidan

vägarna, som också varierar med avseende på bärighet, frekvens när det gäller

olika typer av trafik. Vad det gäller för de myndigheter som styr landets gods-

transporter är att få en optimal anpassning mellan dessa enheters kostnadsfunk-

tioner.

Vid nyanläggning av vägar sker beräkningar av bärighetskraven i hög grad med

hänsyn till frekvens av tung trafik. Nykonstruerade vägar, där prognosvärdena för

den tunga trafiken håller, innebär inga problem ur slitagesynpunkt - de förbätt-

ringsarbeten som behöver genomföras blir generellt sett låga. Annorlunda för-

håller det sig med de vägar, som byggdes för lång tid sedan och som i sin grund-

konstruktion inte förändrats sedan de byggdes. Eftersom den tunga trafiken kan ha

fått en helt annan frekvens därefter och dessutom faktiskt fått högre tillåtet axel-

tryck kan slitagebilden bli helt annorlunda och mera resurskrävande om vägen ska

återställas i tidigare skick.

4.2 Emissionerna

I Naturvårdsverkets rapport 4205 om Trafik och Miljö har man några avsnitt som

handlar om godstransporternas miljöeffekter. Av beskrivningarna framgår tydligt,

att emissionerna från dessa transporter med tunga lastbilar följer transportvoly-

merna ganska väl: ju mer som transporteras desto större utsläpp. Däremot har det
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skett ganska litet när dei gäller den tekniska utvecklingen mot lägre emissioner för

tyngre lastbilar. Utvecklingen av dieselmotorerna mot större miljöanpassning har

gått långsamt. De förändringar man tänker sig i uppställda scenarier fram tom

2015 är, dels förändringar i trafikarbetet och minskning av den genomsnittliga

specifika bränsleförbrukningen genom att gamla bilar ersätts med nya. Därmed

sker t.ex. en minskning av CO7-utsläppen med 4%. (Trafik och miljö, sid 67 - 68).

Den statistik, som vi har hämtat från UVAV i denna rapport, och som vi använt

för att identifiera olika typer av vägar och bilar, kan vi också använda för att få en

bild av emissionerna från landsvägarnas godstrafik i olika delar av Sverige. De

uppgifter som vi kan utgå från avser ekipagens storlek och frakternas totala om-

fattning i ton räknat och fördelad på gods och på transporter mellan län och kom-

muner. Eftersom vi också har vissa uppgifter beträffande godset om körningarnas

lastvikter och distanser är det möjligt att göra beräkningar av körfrekvenserna. En

uppgift som är viktig att utgå från är emissionernas omfattning i nuläget. SCB:s

publikation "Naturmiljön i siffror" ger de uppgifter beträffande utsläppen av SO,,

NO; och COför åren 1980, 1990 och 1991, som framgår av tabell 4.9.

Tabellen ger tydliga indikationer om att godstrafiken generellt sett ger en relativt

sett liten del av de totala trafikutsläppen. Utvecklingen för godstrafiken verkar

också att vara något gynnsammare än för trafiken i stort. Viktiga orsaker till detta

är sannolikt, att vi fått en vagnpark som har bättre utsläppsvärden än den gamla. I

varje fall fram till 1990 var det en ganska tydlig ökning i antalet transporterade ton

och antalet presterade tonkm. Den minskning som vi ser i utsläpp av SO har

alltså andra orsaker än förändringar i transportvolymer, sannolikt är det fråga om

bättre dieselolja. Däremot är det något oklarare beträffande NO och CO,. Ök-

ningarna där kan motsvaras av transportvolymförändringar inom olika godsom-

råden. Totalt sett har volymerna från 1980 till 1990 ökat med 1,;7% medan ök-

ningarna av NO; och CO» för tunga lastbilar är avsevärt större än så. Transport-

prestationerna mätt i tonkm har dock ökat med ca 8 % från 1980 till 1990, vilket

antyder att transportavstånden ökat mellan de angivna åren, vilket rimligtvis också

ökat utsläppen.

VTT meddelande 755



51

Har transportsystemenå effektivitet förändrats och emissionerna förändrats på

grund därav? Ett mått på utnyttjandegraden av transportsystemen är i vilken mån

lastbilsekipagen gått med eller utan last. Om vi definierar effektiviteten i detta fall

som kvoten mellan körningar med last och total körsträcka har vi fått en effektivi-

tetshöjning från 71,1% 1980 till 73,5% 1990. Det är en relativ ökning med 1,9%,

en ökning som statistiskt sett är försumbar. Man kan dock också definiera trans-

porteffektiviten på ett annat sätt - som "antalet utnyttjade bärighetstonkm". SCB

definierar denna term som "andelen faktiskt presterade tonkm i förhållande till det

transportarbete i tonkm som skulle ha blivit utfört vid maximal lastvikt i ton under

varje utförd körning". Enligt detta kriterium har vi i stället fått en minskning av

effektiviteten från 1980 till 1990. Totalt sett har procentsatserna förändrats från 51

till 49 - de nedåtgående värdena gäller både yrkesmässiga och icke yrkesmässiga

transporter. Om vi överhuvudtaget ska tolka dessa små skillnader mellan effek-

tivitetsvärdena måste de antas bero på att lastbilarnas lastkapacitet utnyttjats sämre

1990 än 1980, men man har lyckats ordna flera transporter med last, t.ex. flera

returtransporter även om dessa varit små. Det som är viktigt i detta sammanhang

är att den totala körsträckan har ökat från 1980 till 1990 (med 9,6%) medan voly-

merna endast ökat med 1,7%. Det kan ligga både frekventare körningar och geo-

grafiskt sett nya marknader bakom dessa värden - det viktiga i sammanhanget är

dock att vi sannolikt fått ökade utsläpp på grund av denna omstrukturering av

transportverksamheten.
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Tabell 4.9 Utsläpp av SO, NO; och COfrån trafiken. Källa: SCB: Naturmiljön

 

 

i siffror.

Trafik/fordonstyp SO (svaveldioxid, 1000 ton)

1980 1990 1991

Vägtrafik totalt 11 8 4

därav bensindrift

lätta lastbilar 0 0 0

därav dieseldrift

lätta lastbilar 0 0 0

tunga lastbilar 6 4 1

Trafik/fordonstyp NOx (Kväveoxider i NO, 1000 ton)

1 980 1 990 1991

Vägtrafik totalt 154 171 165

därav bensindrift

lätta lastbilar 5 10 10

därav dieseldrift

lätta lastbilar 1 1 1

tunga lastbilar 40 54 51

Trafik/fordonstyp CO (Koldioxid, 1000 ton)

1 980 1 990 1991

Vägtrafik totalt 13 050 15 710 15 510

därav bensindrift

lätta lastbilar 590 1 180 1 220

därav dieseldrift

lätta lastbilar 110 210 210

tunga lastbilar 2 250 2 560 300
  

Den metod som vi använt i denna rapport att koppla samman lastbilsekipage, gods

och vägar skulle kunna användas också när det gäller att bryta ned emissionssta-

tistiken till mera detaljerad nivå. Det bör rimligen vara så att det finns skillnader

mellan bilarnas bränsleförbrukning beroende på de vägar man trafikerar. Ny-

anskaffningen av bilar blir också beroende på vägförhållandena för de transporter

man planerar för. För att vi ska kunna göra meningsfulla kopplingar mellan bilar,
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gods och vägar fordraå att vi har uppgifter om förbrukning och emissioner för

olika typer av lastbilsekipage och vägar. Sådana uppgifter finns inte för när-

varande åtminstone inte med den detaljeringsgrad som vi använt när det gäller

vägslitage. Följande resonemang och exempel (tabell 4.10) kan ge en viss belys-

ning av rådande förbruknings- och emissionsförhållanden.

Tabell 4.10 Godstransporter. Avgasekvivalenter (gram/tonkm) och energiekvi-
valenter (kWh/tonkm). Källa: VTT-meddelande 718, Magnus Lenner.

 
HC CO NO; CO Energi

Lastbil med släp, fjärrtrafik 0,06 0,24 0,91 533 0,20

 Lastbil, distribution 0,25 0,84 1,87 169 0,64
 

Tabellen kan kommenteras så, att det vid längre transportavstånd för fjärrbilarna

blir allt viktigare att ha fordonen väl fyllda med last. För många åkerier, som kör

på långa avstånd, är därför en last om 25 ton mera sannolik än 20 ton som förut-

sätts i VTT-meddelande 718. Lastbil är ju ett jämförelsevis dyrt transportmedel. I

princip kan det vara möjligt att beräkna körfrekvenser för fjärrtransporter på vissa

stråk i Sverige, t.ex. E4, varigenom vi skulle kunna få en ganska god bild av vissa

emissioner på en del av landets huvudstråk.

Långa körsträckor innebär även en snabbare omsättning av fordon: 20000 -

25000 mil/år är en vanlig körsträcka. En fjärrbil övergår därför till att vara

reservbil eller utkörningsbil efter ca 3 - 6 år. Fjärrbilar som körs på långa avstånd

får därigenom ofta gynnsammare energi- och utsläppsvärden än de som anges i

VTT-meddelande 718. NO4-utsläppen kan bli upp till 20% lägre, genom att fordon

av nyare årsmodeller har lägre emissioner samtidigt som andelen nyttolast är

större. Vissa åkerier som bedriver långväga trafik har dock en större andel lätt-

gods, d.v.s. lastutrymmena kan vara fulla utan att full totalvikt nås, och man får då

högre värden på relativa utsläpp och energiförbrukning. Tonkm är i sådana fall ett

diskutabelt mått att använda i beräkningarna.
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Lastbil med släp som kör kortväga får av liknande skäl ofta en lägre andel nytto-

last, t.ex. mera tomkörning och även ofta en lägre fordonsomsättning. De relativa

emissionsvärdena blir då sämre.

Andra faktorer som påverkar emissioner och energiförbrukning är vägstandard,

där kuperad terräng, många kurvor och täta variationer av tillåten hastighet m.m.

leder till högre emissioner och utsläpp. Högre fart ökar givetvis också emis-

sionerna. Distributionsbilar har ofta korta körsträckor/år, vilket minskar fordons-

omsättningen, d.v.s. det tar längre tid innan nya avgaskrav ger effekt.

Beträffande distributionsbilarnas beläggningsgrader bör nämnas, att variationen

mellan olika åkerier kan vara mycket stor beroende på verksamhet.

4.3 Trafikolyckorna

Det tredje området, som vi i någon mån vill undersöka i samband med vår metod

att koppla samman bilar, vägar och gods, är trafikolyckorna och deras kostnader.

Denna kostnad finns också ofta med i de beräkningar av trafikens samhällskost-

nader som genomförts, t.ex. i Kommunikationsdepartementets rapport Ds

1992:44, "Trafikavgifter på samhällsekonomiska villkor" av Lars Hansson, SJ,

och Gunnar Lindberg, Vägverket. Där görs omfattande beräkningar av riskvärden

samt interna och externa kostnader vid trafikolyckor.

Den kritiska punkten i statistiken är att det är så få statistikfördelningar som om-

fattar lastbilar och lastbilsekipage. Lastbilar finns visserligen med i ett antal tabel-

ler, men då endast när det gäller singelolyckor. Det enda sammanhang, där vi

verkligen kan göra en rimlig identifiering av lastbilsekipagen är i den tabell (tabell

18 i "Trafikskador 92", tabellbilagan), där man redovisar samtliga trafikelement

som bidragit till en olycka och där fördelningen också görs på tättbebyggt och ej

tättbebyggt område. Lastbilarna kategoriseras där i 4 olika grupper: tung lastbil,

tung lastbil med släp, lätt lastbil eller husbil, lätt lastbil med släp. Med tung lastbil

avses lastbilar med > 3.5 tons totalvikt. Vi kan möjligen få en koppling mellan

denna statistik och vår uppdelning av vägar i olika slitagekategorier. De vägar som
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vi tidigare kallat "ömtåliga stråk" (grupp 3) har vi identifierat som vägar i och runt

tätorter. "Ej tättbebyggt område" kan då principiellt omfatta både "oömma stråk"

(grupp 1) och "ömtåliga stråk" (grupp 2). Indelningen i olika viktklasser, > eller ©

3.5 ton, är däremot för grov för att vi ska kunna sätta in den i vårt tidigare modell-

sammanhang. Omfattningen av olyckorna med fördelning på lastbilskategorierna

framgår av tabell 4.11.
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Tabell 4.11 Antalet trafikelement efter fordonstyp (godstransporter) samt antalet

dödade och skadade per trafikelement. Källa: SCB Trafikskador

 

1992.

Trafikelement

Hela riket

Antal trafik- Antal dö- Antal dödade Kvot !/

element dade perso- och skadade

ner personer

Samtliga element 29 124 759 21 486 7

Tung lastbil 592 1 141 24

Tung lastbil med släp 397 109 27

Lätt lastbil eller husbil 974 12 595 61

Lätt lastbil med släp 40 - 18 -

Summa ovanst

4 element 2 003 17 863 44

Tättbebyggt område

Samtliga element 17 421 248 11 350 65

Tung lastbil 312 - 37 -

Tung lastbil med släp 101 - 16 -

Lätt lastbil eller husbil 558 2 235 42

Lätt lastbil med släp 17 6 60 -

Summa ovanst

4 element 988 8 348 35

Ej tättbebyggt område

Samtliga element 11 703 511 10 136 87

Tung lastbil 280 1 104 37

Tung lastbil med släp 296 A 93 -

Lätt lastbil eller husbil 416 10 360 87

Lätt lastbil med släp 23 - 12 -

Summa ovanst

4 element 1015 15 569 56
  

1/ Kvot: Antalet dödade och skadade personer/antalet 100 trafikelement. Kvoten

är beräknad endast då antalet dödade och skadade uppgår till minst 100.

Från denna tabell ser vi, att den kvot vi har mellan antalet dödade och skadade i

trafiken och antalet trafikelement är högre i ej tättbebyggt område än i tättbebyggt.
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Det kan finnas en rad förklaringar till detta, som vi avser att diskutera längre fram

i detta avsnitt. Vi kan dock hypotetiskt hävda, att kostnaden för olyckor på den

typ av vägar, som hör ihop med tättbebyggda områden, är relativt sett mindre än

för andra typer av vägar.

I tabellen är siffrorna för dödade förare och passagerare i tunga fordon tanke-

väckande låga. Om alla oskyddade trafikanter och all trafik med lätta fordon togs

bort från vägarna, d.v.s. om godstrafiken arbetade ungefär på det sätt som i dag är

fallet för järnvägen, skulle man inte få mer än ca 5 dödade per år, men ändå utföra

ett större godstransportarbete än järnvägen och ett dubbelt så stort persontrans-

portarbete som järnvägen. Detta kan då jämföras med järnvägens olyckor minus

plankorsningsolyckorna, som ligger runt 5 dödade/år (avser både godstrafik och

persontrafik). Slutsatsen blir att järnväg och landsväg är jämförbara som trafik-

system betraktade i fråga om risken att förolyckas. Däremot blir antalet skadade

högre på landsvägen. Antalet fordonskm enligt UVAV är i denna jämförelse ca

2,5 mdr km. Enligt SJ:s officiella statistik är antalet tågkilometer med godståg ca

0,04 mdr km (1989).

Slutsatsen blir att landsvägssystemet för godstransporter hävdar sig väl ur trafik-

säkerhetssynpunkt jämfört med järnväg, om trafiken ska bedrivas med ett stort

antal små enheter.

En lärdom som kan dras av ovanstående är att man i större utsträckning borde se

över möjligheterna att låta tunga och lätta fordon gå på skilda vägar. Detta skulle

kunna vara motiverat om ett område, t.ex. en hamn eller en industri, försörjs med

en stor andel tung trafik och liten personbilstrafik. Man kunde då reservera den

mest lämpade vägen för den tunga trafiken och styra personbilarna till alternativa

vägar.

I tabellen över trafikelementen ser vi att kvoten dödade/skadade i relation till an-

talet trafikelement är åtskilligt större inom ej tättbebyggt område än inom tätt-

bebyggt. Det verkar antyda att olycksrisken är lägre i tättbebyggt än i ej tättbe-

byggt område. Hur förklarar vi detta?
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I uppställningen av traåkelementen utgår man från faktiskt inträffade olyckor och

analyserar dessa med avseende på de trafikelement som funnits med vid olyckstill-

fället. Dessa element kan vara mycket olika i olika trafikmiljöer. Inom ej tättbe-

byggt område finns det t.ex. säkert många flera singelolyckor, varvid det finns

bara ett primärt trafikelement i denna typ av olycka. Kvoten för trafikelementen

säger alltså inte så mycket om olycksriskerna.

Vissa uppgifter ur den tidigare nämnda Ds 1992:44, "Trafikavgifter på samhälls-

ekonomiska villkor" kan vi använda för att kostnadssätta trafikolyckorna mera

precist totalt sett. Uppgifterna kan också användas för att allokera kostnaderna till

de lastvagnskategorier som vi arbetat med i denna rapport och vilka står i

överensstämmelse med statistiken i "Trafikskador". Den genomsnittliga externa

kostnaden per personskada har där för vägtrafik beräknats till de värden som vi ser

i tabell 4.12, (riskvärdering: 10 mkr per dödsfall), (tabell 8.11, sid 104, Ds

1992:44):

Tabell 4.12 Genomsnittlig extern kostnad per personskada. Källa: Ds 1992:44.

 
Trafikant- Övriga
kollektivet samhället

för tätort 410.000 kr 115.000 kr
för landsort 295.000 kr 95.000 kr    

Vi bör dock observera att detta är genomsnittskostnaden för det totala trafikant-

kollektivet, d.v.s. för både personbilar och lastbilar. I samma publikation har man

antagit vissa relativa olyckskostnader per fordonskategori, (tabell 8.12, sid 106) på

grund av att t.ex. lastbilarna är tyngre och därigenom kan orsaka större skada. De

har dessutom last, som gör att de ekonomiska konsekvenserna av olyckan kan bli

större. Dessa relativa olyckskostnader framgår av tabell 4.13.
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Tabell 4.13 Relativ olyckskostnad per fordonskategori. Källa: Ds 1992:44.

 

 

Personbil 85%

Lätt lastbil 103%

Tung lastbil 137%

Tung lastbil med släp 137%

Buss 137%
  

Rapporten Ds 1992:44 behandlar också olyckskostnaderna ur marginalkostnads-

synpunkt. Vi ser då trafikvalet ur den enskilde trafikantens perspektiv, varvid det

blir riskvärderingen, som blir den stora kostnadsposten. De kostnader, som upp-

står i och med att trafikanten väljer en viss transportform, gör att andra riskvärde-

ringar uppstår. Förändringarna i riskvärdering blir de kostnader som ska tas upp.

Trafikvalet blir en fråga om dessa marginalkostnader. Marginalkostnadsresone-

manget bygger på att den samlade kostnaden för olyckorna kommer att förändras,

då ytterligare en trafikant ger sig ut på en resa. Förändringen innebär:

1. -en ökad kostnad för bilistkollektivet till följd av den nytillkomne (ökad risk),

2. -en kostnad som bärs av den nytillkomne själv

3. en ökad kostnad för det övriga samhället (produktionsbortfall, sjukvårdskost-

nader)

(uppställningen hämtad från Ds 1992:44, komplettering gjord av författarna)

Den externa marginalkostnaden (d.v.s. punkt 1 och 3 i uppställningen ovan) har

beräknats till de belopp som visas i tabell 4.14. Där redovisas uppgifter från tre

olika källor: Vägverket 1988, Banverket 1992 och Riksrevisionsverket.

Vad vi i första hand kan konstatera i denna tabell är, att skillnaderna mellan de

olika kostnadsvärderingarna är mycket stora. Generellt sett ligger RRV på en åt-

skilligt mycket högre nivå än Vägverket och Banverket. Inom den totala tätorts-

gruppen, liksom inom landsbygdsgruppen verkar det ändå finnas en relativ

överensstämmelse mellan de olika bilkategorierna, även om alltså nivåerna skiljer

sig åt i ganska hög grad.
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De relativa överensstämmelserna måste rimligen innebära, att det finns en konsen-

sus mellan värderarna beträffande risker och faktiska kostnader, en konsensus som

vi vill diskutera i någon mån i det följande.

I tabellen ser vi att kostnaderna allmänt sett är högre för tätort än för landsbygd.

Vad som talar emot denna relation är det faktum att olyckorna på landsbygden är

allvarligare än inom tättbebyggt område. Att det verkligen är så kunde vi konsta-

tera i den tidigare tabellen (tabell 4.11), där det framgick att antalet dödade per-

soner vid olyckor inom ej tättbebyggt område var 511 och inom tättbebyggt om-

råde 248. När det gäller antalet dödade och skadade är förhållandet det omvända:

11 350 för tättbebyggt och 10 136 för ej tättbebyggt område. Risken att råka ut för

en allvarlig olycka med dödlig utgång är alltså större på landsbygden än inom tätt-

bebyggt område. Däremot är, som vi ser, antalet olyckor större inom tättbebyggt

område, vilket borde innebära att risken att råka ut för sådan olycka är större där.

Men kostnaden för varje olycka är där mindre. Den gjorda värderingen i vår tabell

innebär alltså att man låtit risken för att råka ut för olycka inom tättbebyggt om-

råde få starkare vikt än de mindre kostnaderna.

Tung lastbil och tung lastbil med släp har fått något varierande kostnadsvärdering

från de olika värderingsorganisationernas sida. Tung lastbil med släp ligger t.ex.

mycket lågt i Vägverkets värdering av landsbygdsolyckor. Olyckskostnaden ligger

där på 9 öre/km, medan den ligger på 66 öre/km i RRV:s värdering. Vid en jäm-

förelse med personbilar ligger värderingarna omvänt i de båda fallen. Tätorts-

värderingarna uppvisar en speciellt hög värdering för tung lastbil: 173 öre/km, där

personbilen har en olyckskostnad på 99 öre/km. En förklaring till det höga värdet

för de tunga lastbilarna kan vara att de har ett stort antal komplexa operationer att

genomföra då de ska vända, backa och köra så att de kommer in till lastbryggor

och lastportar. Det är stora risker förenade med dessa operationer, även om själva

olyckorna kanske är små i och med att de sker med låg fart. Tung lastbil med släp

som inte har dessa operationer att genomföra så ofta belastas med en avsevärt

mycket mindre kostnad per km.
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Tabell 4.14 De externa marginalkostnaderna vid trafikolycksfall beräknade av

Vägverket (VV) Banverkat (BV) och RRV (Riksrevisionsverket).

 

All trafik:

VV88 BV92 RRV

Materiell kostn (dödsfall) 0,5 Mkr 0,85 Mkr 0,85 Mkr

Riskvärde (dödsfall) 3,7 Mkr 10 Mkr 20 Mkr

Vägtrafik (öre/fordonskm och år):

Tätort

Personbil 38 59 99

Lätt lastbil 42 61 103

Tung lastbil 46 104 173

Tung lastbil med släp 37 46 77

Buss 148 180 301

Landsbygd

Personbil 11 21 31

Lätt lastbil 13 26 38

Tung lastbil 15 36 35

Tung lastbil med släp 9 44 66

Buss 16 35 53

Genomsnitt

Personbil 20 33 39

Lätt lastbil 23 50 45

Tung lastbil 24 33 66

Tung lastbil med släp 18 4Ä 60

Buss 64 83 92
   

Det är tydligt efter denna genomgång, att våra möjligheter att få in olyckskost-

naderna i samma mall som vi tidigare använt för slitage- och emissionskostnader

inte finns, om vi utgår från den publicerade SCB-statistiken. Det är endast

olyckornas uppdelning i tätort och landsort, som har en viss men ändå svag kopp-

ling till vår tidigare beskrivna rapportstruktur. Bristen utgörs framför allt av det
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faktum att olyckorna i den offentliga statistiken i mycket liten grad är specifi-

cerade med avseende på om just lastbilar är involverade i varje speciell olycka.

Däremot finns en mångfald ej offentligt publicerade uppgifter inom SCB:s databas

för trafikolyckorna och där ges stora möjligheter att identifiera t.ex. väg och

vägavsnitt, den kommun där olyckan ägt rum och mera specificerade uppgifter om

själva olyckan. Databasen kan också kopplas till Bilregistret och från bilens

(släp/påhängsvagnens) registreringsnummer kan sedan uppgifter erhållas t.ex. om

karosserikod och maxlastvikter. Med specialkörningar hos SCB skapas därmed

goda möjligheter att behandla godstransporternas trafikolyckor efter den typ av

modell, som vi presenterat i denna rapport.
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5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OM KOPPLINGEN TILL

ANDRA STUDIER

Bland våra referenser finns tre undersökningar som alla behandlar förändringar i

viktbestämmelser för tunga fordon. Underhållskostnader för vägar (d.v.s. vägsli-

tage) ingår därvid som en komponent i de kalkyler, som man arbetar med. Alla

dessa tre studier behandlar metoder, som generellt sett används i samband med

slitageberäkningar, t.ex. Njgq-metoden med FEF-tillämpningen. Dessa studier

arbetar också med en vägkategorisering som bygger på ÅDT-värden, d.v.s. vägens

trafikgenomströmningsstatus. Dessutom finns vissa speciella begrepp i envar av

studierna, t.ex. status quo-kostnader.

Flera av dessa metoder och begrepp finns också representerade i vår nu genom-

förda undersökning. I stort sett har samma metod använts som i ovanstående stu-

dier för att få fram slitagekostnaden på vägnätet generellt sett. Det som är nytt i

denna rapport är att vi försöker identifiera den slitagebild på vägarna, som vissa

typer av fordon ger. Vi har också en visserligen begränsad kunskap om vad för

slags gods dessa fordon transporterar, men med förbättrad statistisk information

kan dessa kopplingar förbättras och därmed möjligheterna att beräkna kostnaderna

med större precision. Sammankopplingen gods/lastbilstyp/väg är något summa-

riskt genomförd i denna undersökning men kan förbättras om ytterligare resurser

sätts in inom statistikområdet.

I andra samhällsekonomiska transportstudier, t.ex. Kommunikationsdeparte-

mentets rapport Ds 1992:44, finns generellt sett infrastrukturkostnaderna med,

varav slitagekostnaderna utgör en del. Men det sätt varpå slitaget beräknas i denna

och liknande studier är mycket allmänt kanske av det skälet, att man inte anser sig

behöva ha större precision i uppgifterna för att dra nöjaktiga slutsatser. Med de

metoder som använts i vår rapport är det dock helt möjligt att öka precisionen och

detaljeringsgraden åtskilligt.

Antag att vi kan få fram en helt övertygande överensstämmelse mellan gods/väg-

/lastbil! Vilka ytterligare beräkningar kan vi då göra med utgångspunkt från dessa

uppgifter? Möjlighet uppstår då att beräkna slitagekostnader för olika delar av
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landet, för olika typer av gods och för olika typer av lastbilar. Vi får en större pre-

cision när det gäller att identifiera samhällsekonomiska transportkostnader. Vi får

en allokering av denna kostnad till den typ av transportverksamhet, som i sista

hand orsakar kostnaden. Handelns distribution är en sådan verksamhet, skogsin-

dustrins rundvirkestransporter är en annan. Å andra sidan kan vi möjligen identi-

fiera sådana kostnader, som är onödigt höga och som skulle kunna elimineras

genom rimliga underhållsinsatser, t.ex. när det gäller bärigheten hos delar av väg-

nätet med låg trafikgenomströmning. Vi skulle då också kunna se, vilken typ av

godstransporter som skulle gynnas av sådana insatser och bättre kunna bedöma

värdet därav i ett större samhällsekonomiskt sammanhang.

Rapporten Ds 1992:44, har i högre grad varit vår referens när det gäller trafik-

olyckor och i någon mån emissioner än när det gäller slitage och slitagekostnader.

Även inom dessa förstnämnda områden har man analyser och bedömningar, som

grundar sig på mera övergripande information och metoder än vad vi använder. I

vissa analyser har man inte separerat trafiken längre än till "lastbil", i andra har

man brutit ned trafiken till "lätt och tung lastbil" och som längst till "tung lastbil

med respektive utan släp". På den punkt, där vi i första hand använt Ds 1992:44

som referens, nämligen i olycksavsnittet, är det lättbegripligt att man inte kunnat

gå längre än vad som här refererats - bristen på detaljerad statistik har lagt hinder i

vägen. I många fall är det säkert heller inte önskvärt eller nödvändigt att gå mera

in i detalj i frågeställningarna. Den statistik, som vi använt i vår rapport och en

viss efterföljande bearbetning av denna statistik, gör det dock möjligt att få fram

mera detaljerad kunskap och att dra mera långtgående slutsatser.
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