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, AVGIFTER
Om en bilist som ger sig ut i rusningstrafiken får betala

för de förseningar han orsakar de andra trafikanterna,

så kommer vägarna att användas effektivare. Ett svenskt

system som utnyttjar denna teori bygger på att känna

igen körförloppet i köer. Praktiska prov visar god

överensstämmelse.

Den nya tekniken kan ta över hela det nuvarande

bilskattesystemet, och dessutom debitera parkeringsavgifter

och bestraffa fortkörning.

AV STIG EDHOLM OCH BJÖRN KOLSRUD

I de direktiv som Vägkostnadsut-

redningen fick då den tillsattes 1965

ingick att pröva vilka kostnader för

stat och kommun som är att hän-

föra till trafiken och hur dessa bör

fördelas på de olika fordonstyperna.

Just fördelningsproblemet har ägn-

 

 

Stig Edholm, född 1916,
civilingenjör KTH 1945 M,
är överingenjör vid Statens Väg-
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Björn Kolsrud,
fil kand i Lund 1948,
är avdelningsdirektör i Statens
Väg- och Trafikinstitut,
Trafikavdelningen   

ats ett särskilt intresse. Traditio-
nellt har skatten bestått av den fasta

årliga fordonsskatten och av skat-
ten på bränsle. På detta sätt har man

kunnat återspegla fordonstyp och

körsträcka, men däremot inte det

orationella utnyttjande av vägnätet
som uppstår i kösituationer. Om
man av politiska skäl önskat ta ut ett

högre pris för körning i stadstrafik

har inte heller detta varit möjligt på
ett enkelt sätt med det gamla syste

met.

Ekonomisk teori bakgrund
__

till trängselavgift

Enligt gängse ekonomisk teori kan

en optimal utnyttjning av tillgäng-

ligt väg- och gatuutrymme i varje

ögonblick åstadkommas genom att

varje trafikant betalar en trängselav-

gift, som är identisk med de sam-

manlagda merkostnader som han

förorsakar de andra trafikanterna.

Engelska undersökningar har ana-

lyserat möjligheterna att dämpa tra-

.fikträngsel genom att införa sådana

trängselavgifter ( road-pricing ),

som alltså skulle ha ett trafikregle

rande syfte. Inspirerad av dessa un

dersökningar uppdrog Vägkostnads-

utredningen 1966 åt dåvarande Sta- )  



Tar ut parkeringsavgifter och mångfaldigar skatten

tens Väginstitut (numera Statens

Väg- och Trafikinstitut) att lämna

en översiktlig genomgång av olika
tänkbara tekniska metoder för av-
giftsuttag i trafiken. Denna blev klar
ett ,år senare och klargjorde att tek-

niska problem skulle uppstå vid ut-
tag av trängselavgifter men också
att stora fördelar skulle kunna vinnas

om all avgiftsberäkning inklusive
den för trafikträngsel kunde ske i en
enda apparat, placerad i fordonet
och enbart matad med fortlöpande
uppgifter om körtid och körsträcka.

Eftersom ett sådant färdstyrt av-
giftsuttag inte fanns utvecklat nå-
gonstans uppdrog utredningen 1968

åt institutet att undersöka denna me
tod mer ingående, speciellt med
hänsyn till trängselavgifter. Resulta-
tet publicerades i sin helhet i slu-
tet av förra året i rapportform (Tek-

niska metoder för avgiftsberäk-
ning i trafiken, Statens Väg- och

Trafikinstitut, rapport 1972) och
presenteras kortfattat i denna arti-

kel.

_ Två systemtyper har provats
mgland

I de engelska undersökningarna in-

delas uttaget av trängselavgifter i

direkta och indirekta. Det direkta
avgiftsuttaget sker med utgångs-
punkt från tid och plats för färden.

' Till de indirekta räknas bl a fordons-
och bränsleskatter, parkeringsav-
gifter samt dagliga licenser för att få
färdas exempelvis i'en tätorts cen-
trala delar. Av större intresse är de
mer exakta direkta, automatiska me
toderna som med hänsyn till sättet

för uttaget indelas i on-vehicle -
respektive off-vehicle -system.

On-vehicle innebär att avgiften de-

biteras med avgiftsmätare i fordonet

t ex när fordonet passerar vissa

vid körning på en viss väg regleras
genom att antalet verksamma sän-

dare i vägen ökas eller minskas. Det-
ta sker centralt med utgångspunkt
från den rådande trafiksituationen.
Off-vehicle avser system med av-

giftsmätare utanför fordonet. Såda-

na system kräver identifiering och
registrering av fordonet när det pas-

serar vissa punkter i gatunätet. Sys-
temen är analoga med uttag av tele-

fonavgifter. En metod som studerats
med praktiska försök bygger på att
fordonet har en elektronisk num-

merplåt (passivt elektroniskt ele-
ment) vilken vid bestrålning från en

sändare inbyggd i vägbanan reflek-

terar en kodad signal som uppfångas
av en mottagare, likaså placerad i
vägbanan. Den reflekterade signa-

 

len dechiffreras och överföres via

telenätet till en datorcentral där re-
gistreringarna sorteras på respek-

tive bil i det centrala bilregistret.

Med jämna mellanrum adderas det

antal gånger som bilen passerat re-
gistreringspunkterna i vägnätet
varefter avgiften beräknas och räk-
ningar utsändes till bilägama.
Enligt engelska rapporter fmns

automatiska system av bägge typer-
na i prototypform. De har provats
och visat sig fungera tillförlitligt.
Off-vehicle-metoden bedöms för

närvarande ur såväl ekonomisk som
teknisk synpunkt vara den bästa.
Administrationskostnaderna har vi-
sat sig ha acceptabel storlek. Det
kvarstår emellertid att visa att det
gjorda uttaget har erforderlig exakt-

het. Prov för att fastställa detta har
inletts. Med de engelska metoderna
kan dock förutom trängselavgifter
endast parkeringsavgifter tas ut.

Karakteristiskt körförlopp gör
fårdstyrt avgiftsuttag möjligt

I de engelska inventeringarna sak-
nades den av institutet föreslagna

metoden med färdstyrt avgifts-
uttag. Detta system möjliggörs ge-

nom att färdförloppet (väg-tid-sam-
bandet) vid trafikträngsel uppvisar
karakteristiska skillnader jämfört
med färdförloppet då vägen är fri.
Ett färdstyrt avgiftsuttag som en-
bart utnyttjar apparatur i bilen skul-
le därför kunna vara praktiskt an-
vändbart för att ta ut trängselavgif-
ter. Sammanlagda avgiften be-

 

G) Systemet för avgiftsberäkning vid färdstyrt avgiftsuttag bygger på att känna igen färdförloppen, var-
igenom den ryckiga rusningstrafiken (men inte jämn, låg fart på dålig väg) debiteras en extra trängsel-
avgift. En kraftigt ökad avgift kan tas ut vid fortkörning över en generell fartgräns (110 km/h) -
med lämplig elektronik även vid lägre fartgränser. Systemet ger också möjlighet att tillämpa en jämn ö -
ning av kilometeravgiften under fartgränserna och att, ta ut parkeringsavgifter. '

punkter i gatunätet där sändare in-

stallerats i vägbanan. Dessa system
är analoga med avgiftsberäkning
med taxameter. Karakteristiskt för
metoden är att avgifternas storlek



 

 

för fartsyndare

stäms då som produkten av en

trängselberoende kilometeravgift

och körd vägsträcka. Exempel på
registrerbara parametrar som kan

utvisa om färden ägt rum i trängsel

eller ej är restid eller hastighet, acce-
lerationer, retardationer, antalet

stopp och stoppens längd.

Exempel på de ytterligare avgifts

uttag som kan göras med ett färdstyrt

system visas i diagrammet. (D Vid

normal körning debiteras en fast ki-

lometeravgift, som kan vara lägre för

små personbilar än för stora. För

lastbilar kan kilometeravgiften göras

beroende av bilens totalvikt. Vid
högre hastigheter kan avgiften ökas,

och om en generell hastighetsgräns

överskrids kan en kraftigt förhöjd

kilometeravgift tas ut. Det bör avse-

värt minska antalet fortkörningar.

Genom att Utnyttja dagens teknik

kan trådlös information överföras till

avgiftsmätaren och en förhöjd av-
gift debiteras även när lokala hastig

hetsgränser passeras.

Om man vill särbeskatta trafik på

vissa vägar kan punktbeskattning in

föras t ex genom att sändare i eller

vid vägbanan ger pulser till avgifts-

mätaren i bilen.

Avgiftsmätaren kan också använ-

das för parkeringsavgifter och där-

  



Kombinerat system kan bli lönande

igenom helt ersätta de nuvarande

parkeringsmätarna.

Hastighetsregistrering för polisiär

Övervakning är ytterligare en möjlig-

het. En cirkulär färdskrivarplatta

försedd med ett magnetiserbart

skikt kan byggas in i mätaren. Den

na fungerar som en bandspelare och

har alltid hastigheten under de sist

körda kilometrarna registrerad. An

beten om road-pricing och som byg-

ger på konventionell ekonomisk

teori kan inte tillämpas vid låga has-
tigheter. Bättre tillämpbarhet på den

ur road-pricing-synpunkt viktigaste

trafiken, nämligen pendeltrafiken,

kan emellertid erhållas med något

annorlunda teoretiska ansatser. En

ny härledning av en avgiftsfunktion

har därför utförts. Denna funktion

 
© Det färdstyrda avgiftsuttaget bygger på användning av primär-
sträckor för avgiftsberäkning och sekundärsträckor för debitering.
*För att inte bestraffa enstaka stopp infördes kriteriet att minst 10 av
de 25 primärsträckorna skall kosta över 25 öre/km innan förhöjd av-
gift tas ut.

ordningen kan användas för rutin

kontroll och därigenom ge mång-

dubblad övervakning utan ökat per-
sonalbehov. Den kan också använ-

_ das för att bestämma ett fordons has-

tighet i samband med en olycka, vil-

ket kan få stor betydelse både för

forskningen och den rättsliga pröv

ningen.

Svårt att beräkna riktig
trängselavgift

En helt invändningsfri färdstyrd av-

giftsfunktion för trängselavgifter

saknas fortfarande, och därför kvar-

står problem om hur den faktiska de-

biteringen skall fås att överen-

stämma med den ideala. Den avgifts-

funktion som härletts i engelska ar-

 

kan tillämpas på alla färdhästigheter

och är därför lämpad som teoretisk

utgångspunkt för färdstyrt avgifts

uttag. Med den valda ansatsen ger

den dock under vissa trafikförhållan-

den för låga avgifter. Denna avgifts-

funktion (I) använder endast två

variabler, nämligen dels aktuell färd-

hastighet (V) och dels som en refe-

rens färdhastigheten vid gles trafik
( Vo). Dessutom innehåller den kon-

stanten (W), som är tidskostnad per

tidsenhet. V

__ _.2.I _ V ln V

Vid färd i trafikträngsel är det givet-

vis uteslutet att fortlöpande få ett

korrekt mått på den färdhastighet

Vo som skulle uppnåtts vid gles tra-

f1k. För att erhålla en praktiskt an-
vändbar avgiftsfunktion har därför
följande approximationer införts.

Färden uppdelas i ca 10 m långa pri-
märsträckor (eller avgiftssträckor).

© För vardera av dessa beräknas
en avgift. 25 sådana sträckor i följd

bildar tillsammans en sekundär-

sträcka (eller debiteringssträcka)

som således är ungefär 250 m. Vid
sekundärsträckans slut sker debite-
ringen. Som jämförelsehastighet i
den praktiskt tillämpade avgiftsfunk-
tionen har valts den högsta hastighe-

ten på den senast passerade sekun-

därsträckan. Denna högsta hastig-

het kan approximativt sättas lika

med hastigheten vid gles trafik

approximationen synes vara till

räckligt god för denna tillämpning.

Den praktiska avgiftsfunktionenA,

där Vmax ersatt V0 i uttrycket för
I blir:

 

W Vmax
A I;- ln V

Skulle Vmam vara lägre än V sätts
A = 0.

Med denna approximation uttages

ingen avgift om hastigheten är jämn.

Jämn körning på dålig väg är således

avgiftSfri.
För att skilja mellan avgifter som

förorsakas å ena sidan av trängsel

 

och å andra sidan av ojämn körning
som beror av vägförhållandena

t ex stopp för en trafiksignal har

den praktiska avgiftsfunktionen
försetts med ett s k debiteringskri

terium. Kriteriet har på försök valts

så, att avgiften debiteras för sekun-

därsträckan endast om minst 10 av
de 25 primärsträckorna har en- be-

räknad avgift som motsvarar 25 öre/

km eller högre. (Kostnadsuppgif-

terna i artikeln är enbart exempel.)

Enstaka stopp ger därför inga debi-

teringar. Förutom att debiterings-

kriteriet har införts har även en an-

nan justering använts, nämligen att

avgiften högst kan uppgå till 10 öre

per avgiftssträcka (dvs 10 kr/km).
Trafikanterna kan då säkrare på för-

hand uppskatta den maximala kost

naden för färder i trafikträngsel.

Praktiska prov visar god
 

överensstämmelse

Ett material av färdregistreringar

(väg tid-förlopp) i form av hålremsor

från en s k färdanalysator har ställts

till förfogande av Stockholms stads

gatukontor. Från fem olika sträckor

förelåg mätresultat i båda körrikt

ningarna vid morgon- och eftermid-

dagsrusningen samt mitt på dagen.

Efter bearbetning erhölls de högsta

genomsnittliga debiteringarna vid

 



färder från centrum till Hässelby och

från centrum till" motorvägen vid

Danderyd under eftermiddagsrus-

ningen. De uppgick till i medeltal 35

öre/kmoch totalt över 4 kr för fär-
der till Hässelby. I motsatt riktning

var samtidigt debiteringen endast ca

5 öre/km i genomsnitt, (1 v s av sam-

ma storleksordning som bensin
skatten.®

I ytterområdena erhölls nästan all-
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(3) Hela 35 öre/km blev debite-
ringen vid körning mellan cent-
rum och Hässelby i eftermiddags-
rusningen, medan körningen i
lågtrafik inte kostade mer än 5
öre/km, dvs normal bensinskatt.

tid låga debiteringar under icke rus-

ningstid. Samma gällde vid rusnings-
tid i den lågtrafikerade körriktning-

en. Färdhastigheterna tyder på att

trafikhindren då måste vara relativt

betydelselösa. Rusningstrafiken in

mot centrum på morgonen och ut

från centrum på eftermiddagen av-

speglas således mycket tydligt i hö-

ga debiteringar och låga färdhastig

heter. ©

System för flera uppgifter kan bli

lönsamt _

Frågan om vilka avgifter i vägtrafi

ken som bör tas ut är av politisk na-

tur. I institutets rapport diskuteras

därför endast de tekniska möjlighe-
terna att göra olika tänkbara avgifts-

uttag.

Att använda ett system för uttag
av endast trängselavgift är ogenom-

förbart i vårt land av ekonomiska
skäl. Dessutom uppstår problemet

att bestämma vilka bilar som skall

ha utrustning för avgiftsuttag. Det

är ju knappast tänkbart att förse alla

bilar med utrustning för uttag av
trängselavgifter om endast en liten

andel av dessa i nämnvärd utsträck-

ning kommer att färdas i trafikträng-

sel.

Det beskrivna färdstyrda systemet

för trängselavgifter kan emellertid

med mycket små kompletteringar

användas även för andra avgifter och

kan då ersätta det nu tillämpade sys-

temet med bränsle- och fordons-

skatt. Om systemet dessutom an-

vänds för parkeringsavgifter och
för att höja polisens kapacitet vid

hastighetsövervakning torde syste-

met kunna användas med god lön-

samhet. Det är i huvudsak självreg-

lerande och kräver inga anordning
ar för central reglering av avgifter-

nas storlek med hänsyn till rådande

traflkförhållanden.
Resultaten motiverar ett fortsatt ut

vecklingsarbete inriktat på att fast-

ställa bland annat metodens exakt

het. 1
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