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FÖRORD

Inom ramen för Energiberedskapsutredningens (EBU)

arbete fick Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

i uppdrag att föreslå ett program för fortsatt

arbete med att utveckla transportstatistik för

beredskapsplanering inom området väg- och gatu-

trafik. Uppdraget har redovisats i bilaga 3 till

EBUs betänkande "Energiberedskap för kristid"

(SOU 1975:60 och 61). Det har ansetts lämpligt

att redovisningen göres tillgänglig även inom

VTIs rapportserie, varför den publiceras i denna

rapport.



SUMMARY

The assignment

 

The Commission on Energy Emergency Preparedness (EBU)

has been instructed to investigate matters concerning

the strategic preparedness of the entire energy sector.

One important section of the work of the Commission con-

cerns the possibilities of reducing the fuel consumption

of vehicular traffic. At an early stage in its investiga-

tions, the Commission found that existing transport sta-

tistics are not of the scope and content required for

sophisticated strategic planning in the road and street

'traffic sector. The Commission felt that there was an

urgent need for closer analysis of the deficiencies of the

available transport statistics and also for a draft pro-

gramme of action aimed at securing a better statistical

basis for the benefit of future strategic planning. The'

Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI) was in-

structed to draft a programme of subsequent work. This

programme was to include a) a presentation of the need for

more articulatedtransport statistics for the planning and

follow-up of strategic measures concerning road and street

traffic, and b) a plan of future action. A very limited

amount of time was granted for the completion of this

assignment.

Transport statistics required for strategicyplanning

The EBU has drawn up a list of various regulatory measures

(speed limits, rationing, weekend motoring prohibitions etc)

which are conceivable in order to bring about a rapid reduc-

tion of vehicular fuel consumption. On the basis of this

list, the VTI has made a systematic inventory of statistical

requirements for a) calculation of the economization effect

of a particular measure (action-effect analysis) and b)



ii.

investigation as to whether a particular measure actually

produces the anticipated economization effect (follow-up

studies).

. The inventory of requirements showed that all the regulatory

measures under consideration called for particulars concer-

ning transport work for the calculation of the anticipated

 

economization effect of a measure. First of all, data are

needed concerning passenger journeys - measured in kilo-

metres - divided between means of transport, types of

business, urban/rural areas, weekday/weekend and the avail-

ability/nonavailability of alternative means of transpor-

tation. Statistics of this kind are commonly termed statis-

tics of travelling habits. Particulars are also needed con-

 

cerning vehicular transport work (vehicle km), classified

on the lines already indicated. The following example will

serve to show what use could have been made of these sta-

tistics (if only they had existed) by strategic planning

authorities. It would have been possible to estimate the

volume of traffic which can be transferred from cars to

other modes of transportation - primarily public transport -,

and so obtain a foundation on which to calculate the reduc-

tion of fuel consumption for the country as a whole and in

particular regions. Statistics of this kind would also have

been an extremely valuable aid to the assessment of the

amount of traffic work which could be eliminated ("un-

necessary" journeys) in various situations without jeo-

pardizing important communal functions. Another important

statistical requirement concernsvehicle speeds on roads

 

and streets. This information would be used primarily to

follow up changes in the speed behaviour of drivers as a

result of reduced speed limits. Other measures, such ast

rationing and increased petrol prices, would also be likely

to result in changes of speed behaviour, with attendant

effects on fuel consumption.
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Examples of transport statistics needed for other purposes

A complete inventory of the transport statistics required

for other purposes besides strategic planning would be a

time-consuming task and does not come within the bounds of

the VTI's assignment. For the sake of comparison, however,

section 4.2 presents various examples of planning and

decision making situations concerning different authorities,

situations in which more abundant transport statistics would

be an advantage. As far as we could see, data concerning

passenger transport work classified on the same lines as

described in the preceding section would mean a great

improvement to the basic material of decision making. Thus

there is a desire in many quarters for existing transport

statistics to be made to incorporate more exhaustive data

on the subject of passenger transport work.

Co-ordination with other activities

 

Recently attention has been drawn from many quarters to the

need for an improvement of transport statistics. A number of]

Commissions have been appointed by the Ministry of Transport

and Communications in order to co-ordinate and as far as

possible cater for the desires which have been expressed.

Thus Via the Transport Research Delegation an inventory.is

being made of transport statistical requirements for research

purposes. The ultimate aim is for this inventory of needs

to be broadened to include all consumers of statistics, and

the Ministry has approached the Central Bureau of Statistics

in this matter. The working programme has been drawn up

according to the considerations indicated above, and the

prOposal is therefore to be regarded as extensively congruent

with the intentions of other interested parties.
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Costing estimates

To arrive at an appreciation of possible investigation

methods and the costs involved, the VTI consulted the Central

Bureau of Statistics (SCB) at an early stage. In sub-annex

2, the SCB presents certain observations concerning a

nationwide survey on the subject of "traffic structure and

energy". In order to obtain a rough idea of the costs

entailed by travel habit surveys, the costs are given of a

number of major surveys which can be considered comparable

with the current issue. Other costs have been estimated

by the VTI. It should be made clear that the costs indi-

cated are approximations.

Draft working programme

 

The institute finds that there are powerful reasons for

particulars concerning passenger transport work (travel habit

surveys) being collected as soon as possible in accordance

with the principles outlined above, in order to provide the

statistical material which is needed for purposes of strate-

gic planning. These statistics would also be valuable in

other connections. In principle, the total requirements of

various public authorities and other bodies where transport

statistics are concerned should be inventoried before any

prOposals are made regarding, the expansion of the current

output of statistics. However, experience would seem to_

suggest that such a complete inventory of needs will demand

a longer period of investigation. In the present situation,

which among other things is characterized by the need for

a rapid improvement of the working material of strategic

planning, it would seem apprOpriate for provision to be

made for an obvious statistical need. Moreover, the

expansion of transport statistics on these lines cannot

impede or obstruct future proposals for changes affecting

total transport statistics. The VTI therefore recommends

the following plan (time consumption plus costs).
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III.

PLANNING OF CONDUCT OF

TRAVEL HABIT
SURVEYS
1.5 YRS
SKR 3-5 M

TRAVEL HABIT

 

I
J

SURVEYS
6 MTHS
SKR O.l-O.2 M

 

 

PLANNING OF CONDUCT OF
' SPEED SURVEYS SPEED-SURVEYS

6 MTHS 1.5 YRS
SKR 0.1 M SKR O.4-O.6 M

WITH CURRENT DEVELOPMENT
TO DEEPEN AND BROADEN
OF TRANSPORT STATISTICAL
NEW WORKING PROGRAMME.
1-2 YRS
SKR O.4-O.6 M

 

i

 

CO-ORDINATION
WORK IN ORDER
THE'INVENTORY
REQUIREMENTS.

FUTURE
PRODUCTION
OF STATISTICS-

   

L
-
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Activities

 

II

III

A survey of passenger transport work will be planned

in year 1 and carried out in year 2. Statistics will

be collected concerning total transport work in Sweden,

classified primarily according to means of transportaê

tion, types of business, region and rural/urban area.

Classification will also be needed with respect to f

time (season and weekday/weekend). Planning work

during year l will among other things include closer

definitions of relevant variables, the detailed

planning of work for year 2 and costing estimates.

Speed measurements at different points Of the road and

street network will be planned in year 1 and started in

year 2. If possible, Classification will be undertaken

according to types of vehicle and time (per annum, per,

week). The remarks concerning l also apply here insofar

as they are relevant.

The total need of transport statistics will be investi-

gated during year 1 and 2, and alternative proposals

for the collection of statistics will be drawn up

together With estimates of the costs involved.



vi

If resources are allotted to cover the statistical require-

ments indicated, they should be supplied to the authorities

which already have responsibilities in this sector, namely

the Ministry of Transport and Communications and the Central

Bureau of Statistics. A special working group ought prefe-

rably to be set up to do the actual work under the direction

of a reference group. The latter should include representa-

tives of the Ministry of Transport and Communications, the

Central Bureau of Statistics and users of statistics.
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SAMMANFATTNING

Uppdraget

 

Energiberedskapsutredningen (EBU) skall enligt givna direk-

tiv utreda beredskapsfrågor för hela energiområdet. En

viktig del av EBU:s arbete gäller möjligheten att minska

biltrafikens bränsleförbrukning. På ett tidigt stadium

kunde utredningen konstatera, att nuvarande transportstatis-

tik ;Egg har den omfattning och innehåll, som krävs för en

mer ambitiös beredskapsplanering inom området väg- och gatu-

trafik. Från utredningens sida bedömdes det som angeläget

att närmare analysera behovet av en utökad transportstatistik

samt föreslå ett handlingsprogram i syfte att erhålla en

bättre statistikbas till gagn för den framtida beredskaps-

planeringen. Statens väg- och trafikinstitut (VTI) fick i_

uppdrag att föreslå ett program för det fortsatta arbetet.

Programmet skulle redovisa dgls behovet av en utökad trans-

portstatistik i samband med planering och uppföljning av

beredskapsåtgärder rörande Väg- och gatutrafik,d§l§ en plan

för det fortsatta handlandet. Uppdraget skulle slutföras

inom mycket snäva tidsramar.

Beredskapsplaneringens behov av transportstatistik

 

EBU har upprättat en förteckning över olika regleringsåt-

gärder (hastighetsbegränsning, ransonering, helgkörförbud

etc), vilka är tänkbara för att snabbt minska fordonens

bränsleförbrukning. Med utgångspunkt från denna förteckning

har VTI systematiskt inventerat behovet av statistik i sam-

band med att man dglå skall beräkna spareffekten av en viss

åtgärd (åtgärd-effektanalys), delå skall kunna kontrollera

huruvida en genomförd åtgärd verkligen leder till förväntad

spareffekt (uppföljningsstudier).
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Behovsinventeringen gav vid handen, att samtliga studerade

regleringsåtgärder kräver uppgift om transportarbetet för

beräkning av åtgärdens förväntade spareffekt. I första hand

erfordras data om personresor - mätt som personkm - uppdelade

på färdmedel, ärendetyp, tätort/landsbygd, vardag/veckoslut

samt möjlighet till alternativt transportsätt. Denna typ av

statistik benämns vanligen resvanestatistik. Dessutom är

 

det nödvändigt med uppgifter om biltransportarbetet (fordons-

km) med en likartad uppdelning som ovan. Som exempel på hur

denna statistik skulle ha kunnat utnyttjas av beredskapspla-

nerande myndigheter därest den funnits, kan nämnas följande

exempel. Man hade kunnat beräkna hur stor trafik som kan

överföras från personbil till andra färdmedel - i första hand

kollektiva transportmedel - och därigenom få underlag för att

skatta minskningen i drivmedelsförbrukningen, dels för hela

landet, dels för skilda regioner. Vidare hade man haft ett

mycket värdefullt underlag vid bedömning av hur mycket trafik-

arbete man skulle kunna eliminera ("onödiga" resor) i skilda

situationer utan att äventyra viktiga samhällsfunktioner,

Ett annat väsentligt statistikbehov rör fordonshastigheter

på gator och vägar. Denna information skulle i första hand

användas för att följa upp ändringar i bilförarnas hastighetsê

beteende till följd av sänkta hastighetsgränser. Även andra

åtgärder - t ex ransonering och ökat bensinpris - torde

medföra ändrat hastighetsbeteende med åtföljande inverkan

på drivmedelsförbrukningen.

Exempel på behov av transportstatistik för andra ändamål

En fullständig kartläggning av det totala behovet av trans-

portstatistik i andra sammanhang än beredskapsplanering

är en tidskrävande arbetsuppgift och ingår inte i VTI:s

uppdrag. För jämförelsens skull redovisas dock i avsnitt

4.2 några exempel på planerings- och beslutssituationer

hos olika myndigheter, där en mer fyllig transportstatistik

skulle vara av värde. Så vitt vi kunnat finna, så skulle

data rörande persontransportarbetet med samma uppdelning som
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i föregående avsnitt ge ett väsentligt förbättrat besluts-

underlag. Det föreligger således ett gemensamt önskemål från

flera håll om att utöka den befintliga samfärdselstatistiken

med mer detaljerade data rörande persontransportarbetet.

Samordning med andra aktiviteter

Behovet av en förbättrad transportstatistik har på senare

tid påtalats från flera håll. För att samordna och i möj-

ligaste mån tillgodose framförda önskemål har kommunika-

tionsdepartementet initierat olika utredningar. Sålunda

pågår via transportforskningsdelegationen en inventering

av behovet av transportstatistik i forskningssammanhang.

Avsikten är sedan att utvidga behovsinventeringen till att

omfatta samtliga avnämare av statistik. Departementet har

tagit upp denna senare fråga till diskussion med statistiska

centralbyrån. Arbetsprogrammet har utformats med hänsyn

till ovanstående och förslaget skall således uppfattas som

en del i ett större sammanhang förenligt med intentioner

hos andra intressenter.

Kostnadsuppskattningar

 

För att få en uppfattning om möjliga undersökningsmetoder

och erforderliga kostnader kontaktade VTI statistiska cent-

ralbyrån (SCB) på ett tidigt stadium. I underbilaga 2

redovisar SCB några synpunkter på en riksomfattande under-

sökning rörande "trafikstruktur och energi". För att få en

grov uppfattning om kostnadskraven för resvaneundersökningar

anges kostnader för några större undersökningar, vilka kan

betraktas som jämförbara med den aktuella frågeställningen.

Övriga kostnader har uppskattats av VTI. Det bör påpekas,

att angivna kostnader är ungefärliga.



Förslag till arbetsprogram

 

Enligt insitutets bedömning föreligger det starka skäl att

snarast insamla uppgifter om persontransportarbetet (resva+

neundersökningar) i enlighet med det föregående för att

täcka beredskapsplaneringens behov av statistikunderlag.

Denna statistik skulle även vara av värde för andra ändamål.

I princip borde man först ha inventerat det totala behovet

av transportstatistik hos skilda myndigheter och andra organ

innan man föreslår en utvidgning av nuvarande statistikpro-

duktion. Erfarenheten tyder dock på att en sådan fullständig

behovsinventering skulle kräva en längreutredningstid. I

detta läge- som bl a präglas av kravet på att snabbt få ett

bättre underlag för beredskapsplanering - torde det vara

lämpligt att tillgodose ett uppenbart statistikbehov. Här-

till kommer att en sådan utvidgning av transportstatistiken

inte kan försvåra eller hindra kommande förslag till änd-

ringar rörande den totala transportstatistiken. Mot bakgrund

'av ovanstående föreslår VTI nedanstående plan (tidsåtgång

plus kostnader).

    

 

  

 

 

  

   

      

PLANERA RESVANE* GENOMFÖRA RES-
UNDERSÖKNINGAR VANEUNDERSÖK-

1= '-9' ZJINGAR
6 MÅN . 1,5 ÅR

041 - 0,2 MKR 3 - 5 MKR

PLANERA UASTIG- GENOMFÖRA HAS-
. HETSUNDERSÖK- LTIGHETSUNDER-

11' NINGAR söKNINGAR
6 MÄN 1,5 ÅR

0,1 MKR 0,4 - 0,6 MKR

?I __

SAMORDNING MED PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE I -1
III_ SYFTE ATT FÖRDJUPA OCH UTVIDGA INVENTERINGEN AV FRAMTIDA

- pEHOVET AV TRANSPORTSTATISTIK. NYTT ARBETSPRO- ._49, STATISTIK-
GRAM 1 - 2 ÅR I PRODUKTION

0,4 - 0,6 MKR _J
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Aktiviteter

 

II

III

_sökning rörande persontransportarbetet.

Under år 1 planeras och under år 2 genomföres en under-

Statistik

insamlas beträffande det totala persontransportarbetet

i Sverige uppdelat i första hand på färdmedel, ärende-

typ, region samt tätort/landsbygd. Vidare måste en

uppdelning ske med avseende på tiden (årstid samt var-

dag och veckoslut). Planeringsarbetet under år 1

omfattar bl a preciseringar rörande aktuella undersök-

ningsvariabler, detaljplanering av arbetet under år 2

jämte kostnadskalkyler.

Under år 1 planeras och under år 2 påbörjas hastighets-

mätningar i olika punkter på gatu- och vägnätet. Om

möjligt sker en uppdelning på fordonsslag och i tiden

(under året, under veckan). I tillämpliga delar

gäller kommentarerna under I.

Under år 1 och 2 utreds det totala behovet av trans-

portstatistik. Dessutom utarbetas ahernativa förslag

till statistikinhämtning med tillhörande kostnader.

Därest resurser avsättes för atttäcka det påtalade statistik-

behovet, så bör dessa tillföras de organ, som redan har ett

ansvar på detta område, nämligen kommunikationsdepartementet

och statistiska centralbyrån. Lämpligen bildas en särskild

arbetsgrupp: som utför det egentliga arbetet under ledning

av en referensgrupp. I denna senare grupp bör ingå företrä-

dare från kommunikationsdepartementet, statistiska central-

byrån samt avnämarsidan.



UTREDNINGSUPPDRAGET

På ett tidigt stadium kunde energiberedskapsutredningen

(EBU) konstatera, att nuvarande transportstatistik inte

'har den omfattning och det innehåll, som krävs för en mer

ambitiös beredskapsplanering inom området väg- och gatu-

trafik.

fört och redovisat till sommaren 1975 stod det helt klart,

Med tanke på att EBU:s arbete skulle vara slut-

att det inte var möjligt att insamla önskad transportsta-

tistik inom tillgängliga tidsramar. Från utredningens

,sida bedömdes det som angeläget att ta initiativ för att

avhjälpa bristen på relevant transportstatistik till gagn

'för den framtida beredskapsplaneringen inom vägtransport-

området. I slutet av år 1974 uppdrogs åt statens väg- och

trafikinstitut (VTI) att utreda behovet av en utökad trans-

portstatistik i samband med beredskapsplanering inom

området väg- och gatutrafik. I arbetet skulle institutet

så långt som möjligt uppmärksamma följande frågor.

Vilken information (data)

statistik?

transportdata.

saknas i befintlig

Motivering för att insamla dessa nya

Finns det andra intressenter än beredskapsplanerande

myndigheter, i första hand transportnämnden (TN),

beträffande en utvidgad transportstatistik?

Diskutera möjliga metoder för att erhålla aktuell

statistik samt kostnaderna härför.

Förslag till fortsatt utredningsarbete samt formerna

för detta.

Som redan framhållits har tidsmarginalerna varit snäva och

av den anledningen bestämdes det, att institutets insatser

skulle ha karaktär av ett programarbete - dvs redovisa argu-

menten för en utökad transportstatistik samt föreslå ett

program för ett fortsatt utredningsarbete.



ALLMÄN BAKGRUND TILL UTREDNINGSUPPDRAGET

EBU skall enligt-givna direktiv utreda beredskapsfrågor

för hela energiområdet. Som framgått av det föregående

kontaktade utredningen institutet för att efterhöra, huru-

vida VTI - med utgångspunkt från det ansvars- och kompetens-

område institutet företräder - kunde medverka till en för-

bättrad beredskapsplanering. I samråd med EBU formulerades

målet för uppdraget såsom framgått av kapitel 1. Av natur-

liga skäl har institutet begränsat sig till att diskutera

sambandet tranSporter-energi i de delar, som rör väg- och

gatutrafik.

Energiförbrukningen inom sektor "samfärdsel och transporter"

utgjorde i början av 1970-talet ca 17% av landets totala

energikonsumtion. I absoluta tal svarar detta mot ca 6

milj ton olja för år l972(l). På många håll framhålls att

transportsektorn inte är intressant därför att den förbrukar

en relativt liten del av landets energi. Dessa förhållanden

kan eventuellt tolkas på det sättet, att det är ointressant

och ovidkommande att ägna större uppmärksamhet åt denna

del av beredskapsplaneringen. Detta är ett felaktigt syn-

sätt.

med övriga sektorer av att energiåtgången så gott som ute-

För det första utmärks samfärdselsektorn jämfört

slutande baseras på petroleumprodukter. Händelserna under

vintern 1973/74 visade faran i att vara bunden till en

enda energiform. Med tanke på transporternas betydelse

i samhällslivet är det angeläget att skapa ett gott under-

lag - bl a relevant transportstatistik - för beredskaps-

planeringen. För det andra är det missvisande att enbart

diskutera energiförbrukningen i procenttal. En förändring

av bränsleförbrukningen med en procent eller delar av

procent innebär i absoluta tal besparingsvinster på stora

värden.



En förutseende beredskapsplanering skall i princip bl a

leda till att man i förväg prövat vilka åtgärder, som är

lämpliga att tillgripa i olika krissituationer. Idealt

sett bör man ha tillgång till ett "batteri" av åtgärder

samt kännedom om respektive åtgärds konsekvenser - såväl

primära som sekundära effekterl). Ur detta batteri skulle

man - beroende på den yttre situationen - välja den åtgärd,

som bedöms ge önskad effekt med ett minimum av negativa

följdverkningar; Verkligheten ligger dock långt från detta

idealtillstånd. Man har nog en ganska klar uppfattning

om vilka åtgärder och kombinationer av åtgärder, som är

möjliga att vidtaga för att minska energiförbrukningen

inom transportsektorn. Däremot vet man förhållandevis

litet om respektive åtgärds reella spareffekt. Ofta är

det dessutom svårt att överblicka huruvida en åtgärd kan

medföra icke önskade sekundära effekter.

För EBU:s del har det alltså varit angeläget att initiera

utredningar, Vilka skulle analysera och kvantifiera såväl

den primära effekten som sekundära effekter av viss åtgärd.

inom området samfärdsel och transporter. Tyvärr har det

ofta visat sig svårt, föratt inte säga omöjligt, att

kvantifiera konsekvenserna av olika åtgärder. Orsaken

härtill är till stor del bristen på relevant transport-

statistik. Diskussionerna mellan VTI och EBU år 1974

Visade sålunda, att nuvarande kunskaper och information

om och från väg- och gatutrafiken har allvarliga brister.

För det första bör det framhållas, att avsaknaden av

referensdata försvårar (omöjliggör) de delar av beredskaps-

 

1) Med primär effekt menas i fortsättningen effekten på
energiförbrukningen inom transportsektorn av en viss
åtgärd. Med sekundär effekt menas andra - ofta icke
önskvärda - följdverkningar av en viss åtgärd. Exempel:
Åtgärden "sänkta hastighetsgränser på landsbygdvägar"
kan tillgripas för attminska bilars bränsleförbrukning u
primär effekt. Som exempel på sekundära effekter för
denna åtgärd kan bl a nämnas ökad restid samt minskat
antal trafikolyckor. I detta fall är de sekundära

.effekterna såväl negativa som positiva.



planeringen där man genom "åtgärds - effektanalyser" i

förväg försöker fastställa lämpligheten i olika tänkbara

åtgärder. För det andra finns det för närvarande inte

något system, som snabbt och effektivt följer upp och

kontrollerar huruvida insatta åtgärder verkligen får

avsedda effekter. Som exempel på detta kan nämnas, att

beträffande åtgärden "sänkning av hastighetsgränser för

motorfordon" så finns det inte någon plan (system) för

hastighetsmätningar, med vars hjälp man kan fastslå om

en skärpning av hastighetsgränserna leder till motsvarande

sänkning av fordonens faktiska hastigheter. Liknande

situation har vi, då det gäller uppföljning av effekten .

av åtgärder, som syftar till minskad individuell trafik,

ökad samåkning, minskad fritidstrafik etc. Man kan vidare

konstatera, att det i stor utsträckning saknas referensdata

för uppföljningsstudier, dvs uppgifter om förhållandena

under "normala" tillstånd. Utan tillgång till dylika

referensdata är det omöjligt att ange utvecklingen före

och efter en insatt åtgärd och sålunda avgöra, om man

uppnår önskade effekter - t*ex sänkt hastighetsnivå.'



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED FÖRELIGGANDE RAPPORT

Som framgått av kapitel 1 har institutet sett det som sin

uppgift att i denna rapport redovisa skälen för en utökning

och fördjupning av den befintliga transportstatistiken samt

' föreslå ett handlingsprogram för att detta skall kunna för-

verkligas. Under arbetets gång har det framförts många

synpunkter och tankegångar, som på olika sätt styrt program?

arbetet. Vidare finns det flera faktorer och förhållanden

som inverkat på det slutliga programförslaget. Avsikten

med detta kapitel är att närmare redovisa de faktorer,

synpunkter och överväganden vilka påverkat utredningsarbetet.

Behov av transportstatistik

 

Självfallet måste det föreligga vägande skäl för att man

skall utöka och fördjupa nuvarande transportstatistik.

I kapitel 4 redovisas behovet av dylik statistik i olika

planeringssituationer. I första hand sker en genomgång

av data för beredskapsplanering under det att övriga

behandlas mer översiktligt.

Att inventera behovet av transportstatistik är ett inriktat

Främsta skälet härtill torde ligga

Alla

och besvärligt problem.

i att konsumenterna har svårt att precisera sina krav.

är i princip eniga om att man t ex skall beräkna besparings-

someffekten av en viss åtgärd. Tyvärr är det mycket få

sysslat med åtgärd-effektanalyser i dessa sammanhang. Man

är således osäker omhur beräkningarna skall genomföras.

Beräkningsmodellen måste vara känd för att man skall kunna

ange behovet av statistiska data. Det räcker dock inte

med att enbart ange vilken eller vilka storheter man önskar

data om. Det erfordras dessutom uppgift om önskad preci-

sion, täckningsgrad och periodicitet.

Mot bakgrund av ovanstående samt med hänsyn till den kanppa

utredningstiden har VTI endast kontaktat ett fåtal presum-



tiva statistikkonsumenter för att i denna omgång få ett

grepp om var de allvarligaste bristerna finns. En omfattan-

de och mer penetrerande genomgång av behovssidan får anstå

till en kommande etapp.

 

Befintlig transportstatistik

En naturlig fas i detta arbete har varit att undersöka

omfattningen och innehållet i nuvarande statistikproduktion.

Kapitel 5 innehåller en redogörelse för detta. En jämförel-

se mellan önskad och tillgänglig statistik ger besked om

erforderliga insatser.

Andra intressenter än EBU - möjligheter till framtida

'samfinansiering

 

Av erfarenhet vet man att insamlandet av statistik ofta

drar stora kostnader. Särskild uppmärksamhet måste således

ägnas åt möjligheterna till en framtida samfinansiering

genom en kontakt med presumtiva intressenter.

Generella och/eller speciella undersökningar

Förslaget till arbetsprogram måste bl a bygga på överväganden

om möjliga ekonomiska ramar. Förmodligen skulle en full-

ständig inventering av behovet av transportstatistik - därest

man accepterade framförda önskemål - leda till orealistiska

krav. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå kan det

vara lämpligt att angelägenhetsgradera kraven och söka ur-

skilja de variabler som efterfrågas av flera konsumenter

och som bedöms ha hög prioritet. Uppläggningen bör vidare

vara sådan, att man i möjligaste mån skall underlätta

-insamlandet av mer specialinriktad statistik, exempelvis

genom en påbyggnad av en generell undersökning.



BEHOV AV TRANSPORTSTATISTIK

Avsnittet 4.1 nedan innehåller en genomgång av behovet av

transportstatistik i samband med planering, genomförande

och uppföljning av olika beredskapsåtgärder rörande väg-

och gatutrafik. För jämförelsens skull och för att under-

söka om det eventuellt finns ett liknande statistikbehov

inom andra områden har vi kontaktat några myndigheter och

diskuterat hithörande frågor. Resultatet av detta senare

arbete redovisas i avsnitt 4.2. Vi vill understryka att

vårt uppdrag gällt beredskapsplaneringens behov och att

redovisningen i avsnitt 4.2 endast har ambitionen att

åskådliggöra några planerings- och beslutssituationer,

där det egentligen krävs en fylligare statistik än vad som

för närvarande finns.

Beredskapsplaneringens behov av transportstatistik

 

I vårt aktuella fall innebär - enkelt uttryckt - beredskaps-

planering, att man förbereder olika åtgärder, som kan

insättas snabbt för att minska bränsleförbrukningen vid

väg- och gatutransporter. EBU har angivit nedanstående

regleringsåtgärder av intresse för svenska förhållanden.

Tänkbara regleringsåtgärder:

Kortransonering

Hastighetsbegränsningar

Helgtrafikförbud

Annan typ av dagtrafikförbud, t ex valfri dag

Räjongbegränsningar

Begränsningar i stadstrafiken

Annan typ av trafikreglering

Bensinstationsstängningar

Organiserad samåkning (car-pooling)

Kvotering i handelsledet



Frågan om vilken besparingseffekt man kan erhålla med

hjälp av varje enskild regleringsåtgärd eller kombination

av åtgärder är av stor betydelse i detta sammanhang. För

att besvara denna fråga erfordras s k åtgärds-effekt-ana-

lyser, d V 3 beräkning av den förväntade besparingseffekten

till följd av olika insatta åtgärder. Det är även betydel-

sefullt att överväga möjligheten till andra - ofta icke

önskvärda - konsekvenser. (Jämför fotnot på sidan 3.)

En annan viktig fråga gäller uppföljning av huruvida vid-

 

tagna åtgärder verkligen ger förväntad spareffekt. Nedan

lämnas ett par exempel på frågeställningar, som vi behandlat

tillsammans med transportnämnden (TN) och EBU.

Avsikten med många regleringsåtgärder är antingen att

minska (eliminera) "onödiga" resor eller att överföra

dessa och andra restyper från bil till kollektiva

-transportmedel och därigenom uppnå minskad energiåtgång

totalt sett. En av svårigheterna är att definiera

innebörden av uttrycket "onödiga resor" samt utforma

åtgärden Så att den riktar sig enbart mot dessa resor.

Säkerligen bör man - allt efter krislägets art - ha en

flytande definition på begreppet "onödiga resor".

Förmodligen anser de flesta att exempelvis vissa typer

av fritidsresor är "onödiga" under ett mera skärpt kris-

läge än under mer nOrmala förhållanden. Ett annat exempel

på "onödiga resor" kan gälla bilresor bostad-arbete där

vederbörande har tillgång till kollektivt färdmedelsalter-

nativ. I alla dessa sammanhang skulle uppgifter om person-

transportarbetet - uppdelat på färdmedel, ändamål, möjlig-

het till annat färdmedel - vara en god grund för olika be-

slut. Diskussionerna under vintern 1973/74 utmärktes i

hög grad av ett "tyckande" i avsaknad av relevant bassta-

tistik.



Med hjälp av nedanstående tabeller skall vi konkretisera

hur dessa diskussioner skulle ha haft större stadga om

transportstatistiken varit fylligare. Tabell 1 och 2 är

hämtade från en undersökning, som SCB utfört på uppdrag

av VTI (3). Enligt tabell 1 skulle 88% av arbetsresorna

kunna ske med kollektivt färdmedel i region 12. Enligt
tabell 2 svarade kollektiva färdmedel för 44% av arbets-

resorna i region l. Dessa två siffervärden ger en upp-

fattning om hur stort persontransportarbete man skulle

kunna överföra från bil till buss eller tunnelbana utan

att-äventyra sysselsättningen. Självfallet tillkommer

andra problem. Kan den kollektiva trafikapparaten ta emot

så många nya resenärer? Kan man verkligen utforma en

_ regleringsåtgärd så att den enbart "slår" mot ifrågavarande

resor?

Tabell 1. Antal resor till arbetet efter möjlighet att resa

kollektivt i region 1-3: Procentuell fördelning.

Tabellen mycket osäkerpå grund av för litet

urval. Källa: (3).

 

 

   

,, _ REGION 1 2 3 ALLA
FARDSÄTT mGIONER

Kollektivt färdsätt möjligt. 88 68 25 51

Kollektivt färdsätt ej 12 32 75 49

mogligt

Summa 100 100 100 100

Antal i urvalet 95 ljl.212 408

  

 

 

 

 

 

 

2) Region 1. Malmö, Göteborg, Stockholm.

Region 2. Övriga kommuner större än 30 000 invånare.

Region 3. Kommuner med mindre än 30 000 invånare.
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Tabell 2. Antal resor till arbetet efter färdsätt och

region. Procentuell fördelning. Tabellen

mycket osäker på grund av för litet urval.

 

 
   

Källa: (3).

_ REGION 1 2 3 ALLA 1
FÄRDSÃTT REGIONER

Kollektivt - 44 24 5 19

1311 42 42 60 51

Annat 13 33 34 29

Summa * 100 100 100 100

Antal i urvalet ' 97 ' 112 207 416

 

 

   

  

Som ytterligare exempel på behovet av transportstatistik

kan anföras följande. Åtgärden "kortransonering" utgår

från att varje bilägare skall tilldelas en standardranson,

varefter en behovsprövning sker rörande extra tilldelning

av bränsle. Ett av de stora problemen är att bestämma

.standardransonens storlek. Ur administrativ.synvinkel

vore det bäst om varje bilkunde tilldelas samma standard-

ranson. Ur rättvisesynpunkt är detta ej bra, eftersom

behovet av bränsle torde vara mindre för de flesta bil-

rägare i ett storstadsområde med korta resavstånd och ett

utvecklat kollektivt transportsystem jämfört-med bilägare

i glesbygdsområden. Tillgång till resvanestatistik med

en lämplig underindelning bör vara av stort värde vid

Överväganden om standardransonens storlek samt om standard-

ransonen bör differentieras med avseende på region. Tabell

3 är också hämtad från nyssnämnda specialundersökning (3).

Tabellen är inte tillrättalagd för att direkt ge ett

underlag till ovanstående diskussion om standardransonens

storlek. Tabellen skall i stället uppfattas som en konkre-

'tion-av den statistik Vi efterfrågar.
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Tabell 3. Persontransportarbete 1 miljoner km efter restyp

och färdsätt per vardag i region l-3. (Jämför

fotnot på sid 9). Tabellvärdena mycket osäkra

på grund av för litet urval. Källa: (3).

 

  

 

  

 

    

 

" RESTYP . 1

FÄRDSÄTT ARBETE TJÄNSTE SKOLA INKÖP SERVICE âääåsA' Äåêååé ÖVRIGT åååâ
TRAFIK TYPER

Kollektivt 13,26. 6,43 3,70 ' 0,92 0,47 7,18 1,74 4,77 38,47

Bil, förare 26,92 24,00 ' 1,35 4,68 1,84 11,45 15,34 8,06 93,64

Bil, passagerare 6,19 4,90 1,98 1,84 2,04 10,21 0,02 0,81 27,98\

Motorcykel ' 0 0 0 0 0,01 0,02 0 0 0,03

Moped 0,47 0 0,07 0,02 0,05 0,01 0 0,04 0,67

.Cvkel 1,75 0,10 0,24 0,42 0,13* 0,73 0 0,14 3,51

1111 fots 1,39 .0,05 0,16 1,06 0,20 2,54 0,01 1,45 6,85

Övrigt 0,02 0,58 0 0 0 4,35 0,08 0,07 5,10

Summa 50,00 36,06 7,50 8,94 4,74 .36,49 17,19 15,34 176,25

     

  

 

 

 

 

 

Det föregående är exempel på diskussioner och överväganden

som skett för att klargöra behovet av transportstatistik.

Med utgångspunkt från förteckningen på sid 7 över olika

regleringsåtgärder har VTI sökt att systematiskt analysera

behovet. För detta ändamål har vi utarbetat en "analysmall",

som applicerats på varje åtgärd. Åtgärds-effektanalysen

redovisas i bilaga 1. Sammanfattningsvis kan man konstate-

ra, att den efterfrågade statistiken kan grupperas enligt

följande:

Resvanestatistik

Trafikarbete (egentligen en del i en fullständig
resvaneundersökning)

Fordonshastighet
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Behovet av resvanestatistik är gemensamt för flera åtgärder.

 

Huvudvariabeln är personkilometer dvs transportarbetet.

I de flesta fall krävs en uppdelning på färdmedel och

ärendetyp. Vid kommande undersökningar är det bl a mycket

viktigt att gruppera persontransportarbetet efter "tillgång

till" eller "inte tillgång till" alternativa transportsätt.

Kännedom om detta är nödvändig för att man skall kunna

göra realistiska bedömningar av t ex hur stor andel av

resorna som kan överföras från bil till kollektivt färdmedel.

Man kan tänka sig en mer detaljerad och noggrann indelning

av persontransportarbetet, men det är tveksamt om nyttan

av dylik tilläggsinformation motsvarar kostnaderna. Många

gånger är osäkerheten i övriga beräkningsförutsättningar

så stor, att slutresultatet inte påverkas av en ökad

precision och detaljeringsgrad i transportstatistiken.

Trafikarbetet - uttryckt som fordonskilometer - bör uppdelas

 

på fordonsslag, region och hastighetsklass. En uppdelning

i tiden - förslagsvis månad för månad - är också önskvärd.

Under förutsättning att man registrerar bilresorna efter

"bilresa som förare" respektive "bilresa som passagerare"

vid resvaneundersökningar, så är det enkelt att beräkna

trafikarbetet ur dessa uppgifter. Trafikarbetsdata är

således en del i en fullständig resvaneundersökning.

Fordonshastighet

 

Hastighetsfördelningar för person- och lastbilar under olika

årstider samt på olika väg- och gatutyper. Denna informa-

tion krävs för bestämning av trafikarbetets fördelning

på hastighetsklasser. Vidare skall dessa data användas

för att följa upp ändringar i bilförarnas hastighetsbeteende

till följd av sänkta hastighetsgränser. Även andra åtgär-

der - t ex ransonering och ökat bensinpris - torde medföra'

ändrat hastighetsbeteende med åtföljande inverkan på driv-

medelsförbrukningen.
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,Behov av transportstatistik i andra sammanhang än bered-

skapsplanering

 

Med hjälp av några exempel illustreras behovet av trans-

portdata vid olika myndigheter. Valet av exempel skedde

med tanke på att spegla bredden i informationsbehovet.

Det måste understrykas kraftigt, att nedanstående redo-

 

görelse endast är en exemplifiering av olika behovssitua-

tioner samt därigenom ofullständig vad beträffar myndig-

hetens totala statistikbehov.

Vägverket

 

På basis av dagens statistikproduktion har vägverket ut-

vecklat planerings- och beslutsrutiner. Givetvis finns

det brister i dessa rutiner, vilket delvis kan hänföras

till ofullkomligheter i den underliggande statistiken.

överläggningarna med Xñh; representanter gällde huvudsak-

ligen den nytta man skulle ha av utökad transportstatistik,

därest den existerade. Som exempel på olika önskemål kan

nämnas följande. Bättre kunskaper om lastbilsandelar på

landsbygdens vägnät, lastbilars transportarbete regionsvis

och på olika vägkategorier, utvecklingstendenser för

samtliga färdmedel. För upprättande av trafikprognoser

krävs en mer fördjupad strukturering av dagens person-

transporter än vad befintlig statistik kan erbjuda.

Statens väg- och trafikinstitut

 

I samband med uppdragsforskningen har institutet vid flera

tillfällen efterlyst en utökad transportstatistik. Trafik-

säkerhetsforskningen skulle således vara betjänt av uppgif-

ter om det totala persontransportarbetets uppdelning på

färdmedel. Till dags dato har det endast varit möjligt

att relatera biltrafikolyckorna till motSvarande trafik-

arbete. En liknande analys för oskyddade trafikanter
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skulle vara av stort värde. För att följa trafiksäkerhets-

lägets variation i rummet och tiden vore det av stort värde

med motsvarande uppgifter om trafikarbetets variationer.

Den trafiktekniska forskningen skulle ha stor nytta av

återkommande mätningar rörande exempelvis hastighetsflödes-

samband.

Offentliga utredningar

 

Trafikpolitiska utredningen, 50-kortutredningen, KOLT är

några exempel på utredningar, där vi bedömer att det vore

värdefullt med en mer strukturerad och detaljerad statistik

i fråga om personresor än vad nuvarande transportstatistik

kan erbjuda. Pga tidsbrist har vi inte hunnit kontakta

dessa utredningar. I det fortsatta arbetet är det väsentligt

att följa upp dessa utredningars behov av en utökad trans-

portstatistik.

Sammanfattning

 

Med utgångspunkt från de av EBU angivna regleringsåtgärderna

krävs följande statistik för att den framtida beredskaps-

planeringen skall ha ett fullgott underlag.

  

 

Undersökningsvariabel Anmärkning och exemplifiering

l. Personresa, med

uppgift om

9 längd Kilometer

0 färdmedel Bil (som förare eller passagerare),
buss, järnväg, flyg, cykel, båt etc

0 ärendetyp Bostad-arbetsresa, inköpsresa,
fritidsresa etc

C region Resor inom och mellan regioner
Tätort/landsbygd

O tidpunkt Årstid, vardag/veckoslut

O tillgång till Uppgift om den restidsförlängning
alternativt som blir en följd av att använda
färdmedel det alternativa färdmedlet (ex.vis

upphöra åka bil och i stället åka
buss)

2. Fordonshastighet Uppdelat på årstid, fordonsslag,
vägkategori
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BEFINTLIG STATISTIK OCH PLANERAD STATISTIK

Befintlig statistik

 

För att få ett bättre grepp om innehållet i den nuvarande

statistikproduktionen rörande trafik och transporter har

institutet genomfört en inventering. Det bör betonas, att

.inventeringen är relativt ytlig pga den knappa utrednings-

'tiden, med den torde dock ge en god bild av transportsta-

tistiken.- Inventeringen gäller i första hand riksomfattande

och periodvis återkommande statistik rörande energi och

transporter. Kontakt har tagits med statistiska central-

byrån och kommunikationsverken för attutröna omfattningen

och innehållet i dagens transportstatistik. Vi har också

tagit del av Sahlberg/Engströms arbete (2).

Statistik över person- och godstransporter anges i form av

antal bilar, tågvagnar, tidtabeller för tåg, antal bussar

och liknande storheter. Denna form av transportstatistik,

som ger upplysning om transportapparatens kapacitet, är

relativt Väl tillgodosedd.

Transportstatistik kan också avges i form av transporterad

mängd t ex antal personresor, antal tonvaror och antal ki-

lometrar som tillryggalägges. Denna senare statistiktyp

är ett uttryck för transportbehovet. En översikt av denna

statistik anges i tabell 4.
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Tabell 4. Översikt över transportstatistik (riksomfattande

och periodiskt återkommande) för olika transport-

grenar - faktiska transporter.

 

Väg 4 Järnväg Sjöfart Flyg

 

 
SCBs statistik över SJs statistik över SCBs statistik över Luftfartsverkets

varutrafik på fartyg flygplatsstatistik

och charterstatistik

a) godstransporter a) belastning på
med lastbil vissa sträckor

(gods- och per-
sontrafik)

b) långväga per- b) antal resande Flygbolagens stati-
sonbilsresor 1) och mängd gods stik
(längre på 50 km) mellanlolika

orter

VVs statistik över

a) personbilars år-
liga körlängd

b) trafikräkningar
(flöden och
transportarbete
på olika väg-
avsnitt)

 

 

   

1) Under utveckling

Det bör också nämnas,.att många konsultfirmor och transport-

bolag tar fram statistiska uppgifter, som i och för sig är

av stort intresse för att belysa sambandet transporter -

energi, med dessa data är ofta starkt begränsade i rummet

och tiden. Vidare är det svårt att sammanföra och jämföra

dessa data, eftersom undersökningsmetodiken växlar från

undersökning till undersökning. Som kommer att framgå av

kapitel 8 föreslås en mer omfattande inventering av statis-

tikbehovet. Vid detta tillfälle bör man i en delutredning

studera nyttan av denna typ av statistik.

Jämföres innehållet i befintlig transportstatistik med de

krav som beredskapsplaneringen uppställer, så kan vi konsta-

tera att nuvarande statistik inte är tillräckligt strukture-

rad. Främst saknas uppgift om persontransportarbetet

uppdelat på färdmedel, ärendetyp, tillgång till alternativt

färdmedel, dvs en statistik som brukar benämnas resvane-

statistik.



'sion med statistiska centralbyrån.
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Samordning av pågående utvecklingsarbete

Behovet av en förbättrad transportstatistik har på senare

tid påtalats från flera håll (1 och 2).

och i möjligaste mån tillgodose framförda önskemål har

För att samordna

kommunikationsdepartementet initierat olika utredningar.

Sålunda pågår via-transportforskningsdelegationen en

inventering av behovet av transportstatistik i forsknings-

sammanhang. Avsikten är sedan att utvidga behovsinvente-

ringen till att omfatta samtliga avnämare av statistik.

Departementet har tagit upp denna senare fråga till diskus-

Arbetsprogrammet i

kapitel 8 har utformats med hänsyn till ovanstående och

förslaget till handlingsplan skall således uppfattas som

en del i ett större sammanhang förenligt med intentioner

hos andra intressenter.r

Sammanfattning

 

Den befintliga transportstatistiken beskriver i första

hand transportapparatens kapacitet och utnyttjningsgrad.

 

På viktiga punkter saknas en riksomfattande statistik

beträffande transportbehovet uttryckt i.termer, som

redovisas i kapitel 4 och som är nödvändiga för planering

och uppföljning av beredskapsåtgärder. Förmodligen

skulle man kunna dra nytta av de specialutredningar,

som utföres av konsultföretag och transportbolag under

förutsättning att man kan samordna deras statistikproduk-

tion.
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MÖJLIGA UNDERSÖKNINGSMETODER

Redan i ett inledande skede av programarbetet kändes det

nödvändigt att penetrera olika metoder för att insamla den

statistik, som efterfrågades vid behovsinventeringen. Det

krävdes ingen längre utredningstid för att konstatera, att

Vissa variabler framstod som särskilt angelägna - nämligen

persontransportarbete och fordonshastigheter. VTI kontak-

tade Statistiska Centralbyrån och fil lic Olle Sjöström,

Stockholms Universitet, för en snabbutredning angående

möjliga undersökningsmetoder och om möjligt kostnadsskatt-

ningar.

Persontransportarbete'

 

I bifogade PM (bilaga 2) har SCB lämnat några synpunkter

på en riksomfattande undersökning rörande "trafikstruktur

och energi". I promemorian har man inriktat sig på tre

frågor.

- Att exemplifiera vad olika urvalsstorlekar kan innebära.

- För- och nackdelar med olika insamlingsmetoder.

- Exempel på kostnader vid olika insamlingsmetoder.

AV promemorian framgår bl a att en ökad uppdelning av

materialet vid redovisningen mycket snabbt leder till

stora urval och därmed stora kostnader. Följande tre

undersökningsmetoder är aktuella:

- Besöksintervjuer.

- Telefonintervjuer.

- Postenkät.
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Av naturliga skäl har det inte varit möjligt att genomföra

någon kostnadskalkyl. Däremot anges kostnaderna för några

större undersökningar, vilka kan betraktas som jämförbara

med denna frågeställning. Beroende på urvalsstorlek och

statistikens innehåll, så kan man räkna med kostnader på

3-5 miljoner kronor.

9

Systemuppbyggnad

 

pEn relativt stor insats är nödvändig för att skapa det

efterfrågade statistiska underlaget. När man väl fått

uppgifter om persontransportarbetet i absoluta tal, så

torde den informationen äga aktualitet under flera år.

Det mest Optimala synes vara att bygga upp ett sytem

med periodiskt återkommande undersökningar (gissningsvis

vart femte år) för att skatta variablernas absoluta

Värden. Under mellanliggande år genomförs mindre och

billigare undersökningar för att skatta förändringar i

aktuella storheter. Sålunda kan eventuellt enkla frek-

vensstudier på strategiskt valda ställen vara tillräckligt

för att skatta förändringar i exempelvis fritidsresornas

transportarbete.

Fordonshastigheter

 

Bilaga 3 redovisar en möjlig uppläggning av hastighets-

mätningar på landsbygdens Vägnät.
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ÅR BEHOVSINVENTERINGEN I KAPITEL 4 TILLRÄCKLIG FÖR ATT

MOTIVERA EN OMGÅENDE STUDIE AV PERSONTRANSPORTARBETET?

Innehållet i kapitel 4 och 5 visar, att nuvarande statistik

är otillräcklig som underlag för en adekvat beredskapspla-

nering, Behovsanalysen i kapitel 4 påvisade vilken ytter-

ligare transportstatistik som erfordras för detta relativt

speciella ändamål. Nu infinner sig följande fråga. Är

det rationellt att påbörja en statistikproduktion för att

tillgodose beredskapsplaneringens behov utan att ha klar-

lagt det totala behovet av transportstatistik? Enligt vår

uppfattning bör man beakta följande synpunkter innan denna

fråga besvaras.

Tidsfaktorn

 

Med hjälp av ett konkret fall skall vi åskådliggöra vad en

behovsinventering bör innefatta. Vägverkets nuvarande

system för trafikräkningar föregicks av ett omfattande

utredningsarbete - mer än 3 år -, där behovsanalysen var

ett viktigt moment. Största svårigheten låg i att få de

presumtiva statistikkonsumenterna att frångå allmänna

uttalanden och i stället definiera sitt behov i operativa

termer beträffande undersökningsvariabler, precisionskrav,

periodicitet och täckningsgrad. Oftaförelåg konkurrerande

uppfattningar.

En inventering av behovet av transportstatistik, vilken

gör anspråk på att vara fullständig och adekvat måste ta

lång tid. Dels är antalet intressenter mycket stort (stat-

liga och kommunala myndigheter på olika nivåer, forsknings-

organ etc), dels måste det föreligga en stor variation i

fråga om statistikens innehåll ochinriktning. Exemplet

i föregående stycke gällde en relativt väl avgränsad

delfråga hos en myndighet, men trots detta blev behovsinven-

teringen tidsödande. Det främsta skälet till att avnämar-
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sidan har svårt att precisera sitt statistikbehov torde

vara, att man börjar ifrågasätta gällande planerings- och

beslutsrutiner, och detta innebär i sin tur att man är

osäker om vilka statistiska basdata man egentligen behöver.

Nytta kontra kostnad

 

I princip måste man alltid göra en avvägning mellan nytta

och kostnader - i detta fall kostnaden för statistikinsam-

landet mot värdet av att ha tillgång till denna statistik.

Redogörelsen i kapitel 4 klarlade beredskapsplaneringens

statistikbehov. Huruvida denna brist motiverar en insats

eller ej är ett ställningstagande som får göras av ansva-

riga instanser. Vi vill endast framhålla att den efterfrå-

gade statistiken (persontransportarbete + trafikarbete)

har många användningsområden utanför den egentliga bered-

skapsplaneringen. Vår uppgift har varit att analysera

beredskapsplaneringens statistikbehov, men det är vår

bedömning att det finns ett stort behov inom andra områden

av just denna statistik. (Jämför avsnitt 4.2).

Slutsats

Enligt Vår uppfattning är det mer rationellt att omgående

påbörja en statistikproduktion beträffande personresor och

trafikarbete för att täcka ett uppenbart statistikbehov

än att inta en avvaktande attityd och kräva en fullständig

inventering av transportsektorns totala statistikbehov.
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FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

I detta kapitel presenteras ett programförslag för det

fortsatta arbetet. Förslaget syftar till att tillgodose

beredskapsplaneringens statistikbehov. Enligt vår bedöm-

ning föreligger ett liknande behov för andra ändamål -

trafik- och vägplanering, forskning etc. Det synes vara

mest angeläget att erhålla fylligare statistik rörande

persontransportarbetet. Detta är ett gemensamt önskemål

från alla tillfrågade. Uppgifter om trafikens hastighet

på gator och vägar är också en betydelsfull information.

Inventeringen i kapitel 4 är mycket knapphändig vad gäller

statistikbehovet hos konsumenter utöver TN. I princip

skulle manbehöva kartlägga samtliga presumtiva statistik-

konsumenters behov av transportdata för att kunna finna

en optimal avvägning mellan skilda önskemål. En sådan

utredning skulle ta lång tid. Så vitt vi kunnat finna är

det mer rationellt att påbörja insamlandet av sådan statis-

tik, där efterfrågan är helt uppenbar och där man inte låser

möjligheterna till en framtida påbyggnad. Parallellt med

detta sker en fullständig och fördjupad utredning av den

totala efterfrågan. Med hjälp av denna senare utredning

samt med ledning av erfarenheterna från resvane- och has-

tighetsundersökningen upprättas ett nytt arbetsprogram för

den framtida statistikproduktionen. Vi tror på en succesiv

utvidgning av transportstatistiken i stället för en "total-

lösning".

På nästa sida anges de aktiviteter som skall genomföras.
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Aktiviteter

 

II

III

II:

III:

Under år 1 planeras och under år 2 genomföres en

undersökning rörande persontransportarbetet. Statis-

tik insamlas beträffande det totala persontransport-

arbetet i Sverige uppdelat i första hand på färdmedel,

ärendetyp, regionsamt tätort/landsbygd. Vidare måste

en uppdelning ske med avseende på tiden (årstid samt

vardag och veckoslut). Planeringsarbetet under år 1

omfattar bl a preciseringar rörande aktuella undersök-

ningsvariabler, detaljplanering av arbetet under år 2

jämte kostnadskalkyler.

Under år 1 planeras och under år 2 påbörjas hastighets-

mätningar i olika punkter på gatu- och vägnätet. Om

möjligt sker en uppdelning på fordonsslag och i tiden

I tillämpliga delar gäller(under året, under veckan).

kommentarerna under I.

Under år 1 och 2 utreds det totala behovet av trans-

portstatistik. Dessutom utarbetas alternativa förslag

till statistikinhämtning med tillhörande kostnader.

  

PLANERA RESVANE- GENOMFÖRA RES-
UNDERSÖKNINGAR VANEUNDERSÖK-

' D NINGAR
6 MÄN 1,5 ÅR

   

041 - 0,2 MKR 3 - 5 MKR

   

 

  

 

LANERA HASTIG- GENOMFÖRA HAS-
HETSUNDERSÖK- L_TIGHETSUNDERD
NINGAR SÖKNINGAR

MÄN . 1,5 ÅR
0,1 MKR 0,4 - 0,6 MKR

 

  

v
SAMORDNING MED PÅGÅENDE UTVECKLINGSARBETE I

 

SYFTE ATT FÖRDJUPA OCH UTVIDGA INVENTERINGEN AV' FRAMTIDA
BEHOVET AV TRANSPORTSTATISTIK. NYTT ARBETSPRO- ._4 STATISTIK-

PRODUKTIONSRAM l - 2 ÅR I

 

  

 

0,4 - 0,6 MKR -J
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Kostnader

Angivna kostnader är en mycket grov bedömning.

  

  

 

  

Aktivitet År 1 År2

I 0,1 - 0,2 Mkr 3 - 5 Mkr

II 0,1 Mkr 0,4 - 0,6 Mkr

III 0,2 - 0,3 Mkr 0,2 - 0,3 Mkr

Organisation

Under förutsättning att resurser avsätts för att få till

stånd en utvidgad transportstatistik enligt det föregående,

så bör dessa resurser tillföras de organ, som redan har

ett ansvar på detta område, nämligen kommunikationsdeparte-

mentet och statistiska centralbyrån. Lämpligen bildas en

särskild arbetsgrupp, som utför det egentliga arbetet under 

ledning av en referensgrupp. I denna senare grupp bör ingå

företrädare för kommunikationsdepartementet, SCB och några

statistikkonsumenter.
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BILAGA 1

BEHOV AV TRANSPORTSTATISTIK FÖR PLANERING OCH UPPFÖLJNING

AV BEREDSKAPSÅTGÄRDER INOM OMRÅDET VÄG- OCH GATUTRAFIK

Bakgrund

På uppdrag av EBU har VTI studerat ett antal åtgärder tänkta

att sättas in i olika krissituationer för att minska bränsle-

förbrukningen. För att beräkna spareffekten av dessa

regleringsåtgärder krävs viss information. Det stod tidigt

klart att inom väg- och gatutrafikområdet var bristen stor

på denna information. I denna underbilaga redovisas en

lanalys av vilka variabler som behövs för att avhjälpa denna

brist. Detta behov jämförs sedan med redan befintlig

statistik för att få fram det verkliga behovet av ny statis-

tik.

Syfte och metod

 

Syftet är att ge ett förstaiühxüjm;på vilka variabler som

skall ingå i statistiken med utgångspunkt från de åtgärder,

som är aktuella för att minska energiförbrukningen. Variab-

lerna skall uppfylla tre syften:

- Ge möjlighet att beräkna spareffekt.

- Belysa andra effekter av intresse.

- Ge möjlighet att följa upp om och hur länge åtgärden

har avsedd effekt.

För att systematisera behovsanalysen utarbetades en

"analysmall" som applicerades på varje åtgärd. Analys-

mallens uppbyggnad framgår av sid 4-10 i denna bilaga. Be-

träffande rubriken "Beräkningsmodell" i analysmallen krävs

några kommentarer. I princip krävs kännedom om själva



beräkningsförfarandet för att man skall kunna ange behovet

av transportstatistik. I de flesta fall kan man nog disku-

tera hur själva beräkningarna skall genomföras. Med ledning

av egen erfarenhet och kunskap samt samtalen med transport-

nämnden samt andra presumtiva intressenter har vi bedömt

det troliga beräkningsförfarandet och därmed statistikbeho-

vet. Det är dock på sin plats att göra en kraftig reser-

vation för att man inte funnit den optimala beräkningsmo-

dellen. Detta förhållande torde dock inte utgöra någon

risk för att vi missat någon väsentlig statistikvariabel.

Till sist vill vi påpeka att "uppföljningsvariablerna" inte

behöver vara desamma som de variabler, som används för att

prediktera regleringsåtgärdens förväntade spareffekt. Det

är mycket tänkbart att det finns andra "indirekta" variabler,

som snabbt och till låg kostnad avspeglar åtgärdens spar-

effekt.

Resultat

Nedan lämnas en sammanfattning av analysen på sidorna 4-10.

Det bör påpekas, att transportstatistiken ständigt måste

hållas aktuell, eftersom transportsektorn inte är statisk.

Tvärtom inträffar många händelser, som påverkar resvanor

och förarnas hastighetsanspråk. Dessa förhållanden innebär

i sin tur att beräkningsförutsättningarna kan komma att

ändras vad gäller skattningarna av förväntad spareffekt.

Samtliga regleringsåtgärder har en gemensam nämnare i det

att man vill påverka persontransportarbetet på olika sätt.

 

Vissa åtgärder inriktar sig på en omfördelning av trafik-

arbetet till energisnålare färdmedel under det att andra

åtgärder avses minska trafikarbetet genom att eliminera

"onödiga" resor. För de flesta åtgärder gäller en kombina-

tion av dessa avsikter. Åtgärden "hastighetsbegränsning"

skiljer sig från de övriga. Dess avsikt är främst att omför-

dela trafikarbetet till hastigheter som kräver mindre energi

per mil. Uppdelning på fler typer av färdmedel är nödvändig

för att belysa andra - sekundära - konsekvenser av åtgärden.



Den primära undersökningsvariabeln avser personresor.

Varje personresa studeras med avseende på

 

  

Parameter Exempel

Längd Kilometer

Färdmedel Bil (som förare eller passagerare)
buss, järnväg, flyg, cykel etc

Ärendetyp Bostad - arbetsresa, inköpsresa,
fritidsresa etc

Region Resor inom och mellan regioner
tätort/landsbygd

Tidpunkt Årstid, vardag/veckoslut

Tillgång till al- Alt färdmedel (t ex buss) innebär
ternativt färdmedel en restidsförlängning med x minuter

  

 

Utöver ovanstående erfordras uppgifter om trafikens (olika

fordonsslag) hastighet under olika årstider på olika väg-

 

och gatukategorier för beräkning av effekten av åtgärden

"sänkta hastighetsgränser".



 

Åtgärd: KORTRANSONERING

 

Avsikt: Avsikten är att dels så långt som möjligt överföraviss
del av bilars transportarbete till annat färdmedel, dels

reducera det transportarbete som kan betecknas "onödigt".
Vilka resor som är "onödiga" bestämmes efter hur stor
spareffekt man önskar uppnå.

 

Kortransonering innebär att varje fordon tilldelas en
standardranson. Ytterligare drivmedel erhålles efter
behovsprövning.

Starkt förenklat kan man åskådliggöra avsiktenmed åt-
gärden i nedanstående figurer. Den vänstra figuren visar
vad man skulle vilja uppnå principiellt. Den högra
figuren visar verkan av denkombinerade effekten av
standard- och behovsransoner. Varje kvadrat represente-
rar det totalt efterfrågade transportarbetet. Tomma fält
markerar resor, som inte kommer till utförande genom

insättandet av kortransonering.

Nödvändiga "Chñdiga" Nödvändiga CEKdiga
resor resor resor resor

  

Alternativt

färdnudcl till
bil finns.

?Aternativt

färchnade ti 1 l

bil finns.

 

Pdternativt

färdmodcl

finns inte.

Alternativt

färdnedel
finns inte.

 

 

     

 

  

   

% Resor sm znñjllggörs

Kortransoneringen skall gencnlstandardransonun.
vr. i., ' -p .. . . .csäkerställa dessa resor. Resor som nüjllqgørs

:<tgenom behovsransoncn.

 

Beräknings-

 

modell:

Standardransonens storlek är en funktion av transport-
arbete per vecka i olika regioner uppdelat efter ärende-
typ och möjlighet till annat färdmedel och årstid. Den
region som har största behovet är normgivare. Man kan
överväga en differentierad standardranson m a p tätort/
landsbygd, region. Eftersom transportbehovet är olika
under året krävs säsongsuppdelning. Ärendetypen anger
hur nödvändig resan är.

Extratilldelning av bränsle sker efter behovsprövning.
Som underlag för detta krävs uppgifter om transport-
arbetet uppdelat efter ärendetyp och möjlighet till
annat färdmedel.

 

Transport-

 

statistik:

 

Antal fordon fördelade efter transportarbete per vecka
(månad) i olika regioner. Vidare erfordras en uppdel-
ning på ärendetyp, samt möjlighet (tillgång) till alter-
nativt färdmedel.

  

Uppfölj-

nings-

variabler:

  Samma som ovan.

Antal beviljade ansökningar om extra ranson av drivmedel
jämte uppgift om extratilldelningens storlek.

  



 

,Åtgärdz HASTIGHETSBEGRÃNSNING

 

,Avsiktz Lägre hastighetsgräns (måttlig sänkning) leder till
lägre fordonshastighet och därmed mindre bränsleåtgång.
Drastisk sänkning av hastighetsgränsen leder också till
längre restid vilket gör de långa resorna och vissa

ärendetyper mindre attraktiva med bil. Därmed minskar

transportarbetet.

 

Beräknings-
modell:

Beräkning av totala bränsleförbrukningen före och efter
åtgärdens insättande kräver följande uppgifter.

a) Transportarbetets fördelning på skilda hastighets-
klasser. Vidare är det önskvärt med en uppdelning
på personbilar och övriga bilar, transportarbetets
variation månad för månad samt en uppdelning på
landsbygd-tätort. Vidare krävs uppgift om efter-
levnadsgrad, dvs en fördelning över bilförares

anpassning till gällande hastighetsgränser.

Övervägs drastiskt sänkta hastighetsgränser krävs

dessutom kännedom om transportarbetets fördelning
på ärendetyp, tid i veckan, möjlighet till alt
färdmedel och längd.

b) Samband mellan fordonshastighet och bränsleför-
brukning.

 

Transport-

statistik:
Antal fordonskm per månad, uppdelat på fordonsslag,
hastighetsklass och landsbygd-tätort. Transportarbetet

fördelat efter ärendetyp, tid i veckan, andra möjliga
färdmedel samt längd.

 

Uppfölj-

nings-

variabler:

 

 
Samma som ovan.

Punkthastighet för skilda fordonsslag.

 

 



  

  

 

 

Åtgärd: RÄJONGBEGRÄNSNING

Avsikt: Avsikten är att minska biltransportarbetet genom att
styra över de långa resorna (interregionala resor) till
kollektiva färdmedel. Detta kan göras på olika sätt.

a) bilen får enbart köra inom sin kommun.

b) bilen får enbart köra inom sitt län.

c) bilen får enbart tankas på en egen vald mack.

Beräknings- a) och b) Spareffekten beräknas med hjälp av bilars
modell: transportarbete uppdelat efter inom län/kom-

mun resp utom län/kommun och ärendetyp.

c) För att beräkna spareffekten i detta fall
krävs transportarbete uppdelat efter resans
längd och ärendetyp.

Transport- Transportarbete inom och utom aktuell region (län/kom-

statistik: mun) uppdelat på ärendetyp.

Transportarbete fördelat efter resans längd och ärende-

typ.

Uppfölj- Transportarbete uppdelat efter färdmedel (kollektivt -

nings- bil).
variabler:

 

 

 



      

Åtgärd: ORGANISERAD SAMÃKNING

Avsikt: Minska trafikarbetet genom att stimulera samåkning för
i första hand regelbundna resor. Närmast avses
bostads - arbetsresor.

Beräknings- Spareffekten beräknas med hjälp av uppgifter om trans-
modell: portarbetet fördelat på ärendetyp, färdmedel samt

möjlighet att samåka. För bilresor är det viktigt att
veta om personen färdas i egenskap av förare eller
passagerare. Eventuellt krävs även indelning efter
möjlighet att åka kollektivt, beroende på hur åtgärden

utformas.

Transportá rTransportarbete fördelat efter färdmedel, ärendetyp,
statistik: möjlighet att samåka och ev möjlighet att åka kollek-

tivt.

Uppfölj- Transportarbete för arbetsresor efter färdmedel.

nings-
variabel:

   



 

      

  

variabel:  
Åtgärd: BEGRÄNSNING AV PERSONBILSRESOR I TIDEN

Avsikt: Minska transportarbetet. Detta kan åstadkommas genom
att ta bort en del "onödiga" resor och överflytta en
del till annat färdmedel. Åtgärden kan utformas på
olika sätt. Som exempel kan nämnas:

a) jämnt registreringsnummer kör på jämnt datum och
udda på udda datum.

b) Helgtrafikförbud. Dispens för vissa typer av
transporter.

Beräknings- Spareffekten bestämmes av transportarbete för bil,

modell: förare fördelat efter ärendetyp, möjligt alternativt
färdmedel och tid i veckan.

Transport- Trafikarbete fördelat efter ärendetyp och möjligt
statistik: alternativt färdmedel och tid i veckan.

Uppfölj- Transportarbete efter färdmedel och ärendetyp.
nings-

  



     

 

      

 

Åtgärd: BENSINSTATIONSSTÄNGNING

Avsikt: Minska trafikarbetet. Detta gör man genom att stänga
bensinstationerna på helger och/eller nätter. Däri-
genom tas dels vissa "spontana" resor bort (tanken
nästan tom), dels tas en del långa resor under helger
och/eller nätter bort.

Beräknings- Spareffekten beräknas med hjälp av transportarbete
modell: fördelat efter tid på dygnet, tid i veckan, ärendetyp

samt andel av ärendetypen som är spontan med lite ben-
sin i tanken. Därjämte krävs fördelning efter resornas
längd under helgen.

Transport- Transportarbete fördelat efter tid på dygnet och tid i
statistik: veckan och ärendetyp.

Transportarbete fördelat efter resans längd under
helger.

Uppfölj- a) kontroll av att bensinförsäljning ej sker på
nings- förbjudna tider.
variabler:

b) tranSportarbete uppdelat efter glesbygd - tätort.

 

 



lO.

 

 

         

Åtgärd: MAX KVANTITET VID TANKNING (AUTOMATMACKAR SPÄRRAS)

Avsikt: Minska och omfördela transportarbetet för bil genom
att minska bilens servicegrad. Åtgärden bör kombineras
med förbud att tanka i lösa dunkar.

Beräknings- Spareffekten beräknas med hjälp av transportarbete upp-
modell: delat på ärendetyp (anger hur nödvändig resan är),

möjligt alternativt färdmedel och region.

TranSport- Transportarbete uppdelat på ärendetyp, möjligt alterna-
statistik: tivt färdmedel och region.

Uppfölj- a) Efterlevnadsgrad
nings-
variabler: b) Transportarbete efter färdmedel och tätort-glesbygd
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PM om en undersökning av energi och trafikstruktur

Statens väg- och trafikinstitut har vid ett sammanträffande med
representanter för utredningsinstitutet bett om underlag för sin
planering av en stor löpande undersökning om energi och trafik-
struktur. Någon fullständig förplanering av vad SCB:s medverkan

i ett sådant projekt skulle innebära redovisas ej här. Detta PM
inriktar sig på tre saker:

1. Att exemplifiera vad olika urvalsstorlekar kan innebära.

2. För- och nackdelar med olika insamlingsmetoder.

3. Exempel på kostnader vid olika insamlingsmetoder.

l KRAV PÅ URVALSSTORLEK

Sambandet mellan kraven på precision och urvalsstorlek kan illust-
reras med några exempel med utgångspunkt från tabell l.l.b i
Statistik över resor. Denna tabell bifogas här med siffrorna
omräknade i absoluta tal.

Krav I

Krav på att restyp och region skall utgöra redovisningsgrupp.
Denna indelning innebär att man är intresserad av att kunna
studera t ex (redovisnings)gruppen inköpsresor inom region x.
Inom denna grupp vill man då kunna uttala sig om olika egen-
skaper, t ex inköpsresornas längd med en viss grad av säkerhet

(obs ej fördelat på olika färdsätt, då gäller redovisnings-
grupper enligt krav II nedan), om det är fler kvinnor än män
som gör inköpsresor etc.

Om man tittar på tabell l.l.b (i absoluta frekvenser) ser man

att alla 8 redovisningsgrupperna (restyperna) där utom "yrkes-
mässig trafik" uppnår omkring 100 observationer. Med 100
observationer erhålles en skattning med en (maximal) osäkerhet

om_: 10%, vilket innebär, att om man får ett skattat värde av

50% för en egenskap inom redovisningsgruppen, det verkliga
värdet bör med 95%:3 sannolikhet ligga mellan 40 och 60%.
Detta är i många sammanhang en acceptabel nivå.

Bruttourvalet i den exemplifierade undersökningen- Statistik
över resor -var ca 1 200 personer. om man ställer krav om

100 observationer per redovisningsgrupp och det accepteras
att gruppen "yrkesmässig trafik" blir för liten att redovisas
erfordras:

5 x 1 200 = 6 000 personer vid 5 geografiska regioner

25 x 1 200 = 30 000 personer vid 25 geografiska regioner
(t ex län, men det kommer ändå att bli för få

observationer i de mindre länen utan särskild

stratifiering.
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Om man anser att förhållandet mellan årstiderna varierar så
mycket att man måste hålla dem isär, fordras lika många obser-
vationer per årstid. Om man ej har det kravet kan data från

olika delar av året slås samman och betraktas som årsgenomsnitt.

Krav II

Krav påatt restyp-färdsätt-region skall utgöra redovisnings-
grupp. Denna indelning innebär att man är intresserad av att
kunna studera t ex (redovisnings)gruppen inköpsresor för
personer som gjort detta med kollektivt färdmedel inom region

X. Inom denna grupp vill man då kunna uttala sig om olika
egenskaper, de kollektiva inköpsresornas längd med en viss
grad av säkerhet, om det är fler män än kvinnor som gör inköps-
resor med kollektiva färdmedel etc.

Alla 64 celler (utom marginalerna) i tabell 1.1.b utgör med

denna definition en redovisningsgrupp. I omkring en tredjedel
av cellerna är observationerna omkring 20 eller fler. Det

innebär att man för en skattning av en egenskap i en grupp

med 20 observationer har en (maximal) osäkerhet om_: 22%.

Detta kanske är otillräckligt ur precisionssynpunkt och antalet
observationer är för litet även ur statistisk-metodologisk
synpunkt. Det verkar rimligare att man ställer krav om 100
observationer (osäkerhet : 10%) även här

a) Man kan först nöja sig med att detta uppfylls för den
tredjedel av cellerna som hade flest observationer i

tabell 1.1.b (minst 20 obs). Det innebär att övriga

celler antingen lämnas åt sidan i analysen eller får
slås samman till större enheter. .Med dessa förutsätt-
ningar erfordras:

5 x 5 X 1 200 = 30 000 personer vid 5 geografiska regioner.

Om man önskar särredovisa per årstid fordras lika många
observationer per årstid.

b) Man kan öka ambitionen och kräva att man får säker

skattning för upp till åtminstone 30 celler i tabell
1.1.b. (Om man helt bortser från de totalt mycket
lågfrekventa färdsätten "mc" och "övrigt" utgör de
30 av totalt 48 celler i tabellen). I tabellen finns

det 30 celler som har mer än 12 observationer. Kravet

på 100 observationer i varje redovisningsgrupp (cell)
kvarstår. Då erfordras:

5 x 8 x 1 200 = 48 000 personer vid 5 geografiska regioner.

Samma resonemang om årstid gäller förstås.

Det finns givetvis en oerhörd mängd tänkbara kombinationer
för uppdelning av materialet, men varje ytterligare uppdel-

ning av materialet fördubblar, tredubblar, fyrdubblar etc

mycket snabbt det önskvärda urvalet. Observera att detta

endast gäller vid samtidig uppdelning av olika variabler.
En sakbedömning måste göras i vilken mån sådan samtidig
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uppdelning är nödvändig (om en eller flera variabler verk-
ligen behöver konstanthållas för att studera en annan variabel).

2 VAL AV INSAMLINGSMETOD

Det finns huvudsakligen tre sätt att samla in information
som kan bli aktuella, besöksintervjuer, telefonintervjuer

samt postenkät.

Besöksintervjuer. Omfattning 30-60 minuters längd.
Fördelar: ger möjlighet till att samla in mycket information,
det går troligen att klara av fler fält av energiområdet än
enbart transportsektorn. Man kan ställa ganskakomplicerade

frågor (många svarsalternativ med hjälp av svarskort) frågor
som kräver visuella medel (t ex titta på karta eller skiss
etc). Besöksintervju måste alltid tillgripas av rent fysiska
skäl när informationsmängden är större än att den kan insamlas
på 20-25 minuter. Möjlighet att ställa attitydfrågor.

 

Nackdelar: Det-mest kostsamma insamlingssättet, datainsam-

lingen.kan dra ut på tiden (en nackdel om man har något som
måste mätas i förhållande till ett fixt datum), troligen
högre bortfall (osäkert om detta är en effekt av besöksformen

eller intervjutidens längd).

Telefonintervju: Omfattning 5-20 minuters längd.
Fördelar: snabb datainsamling, möjlighet ställa attitydfrågor.

 

Nackdelar: måste hållas relativt kort, ej gärna över 20
minuter som genomsnitt. Frågorna måste vara enkla och kunna
klaras av utan alla visuella hjälpmedel eller stöd som svarskort

etc .

Enkät. Varierande längd, bortfallet troligen stigande med
stigande längd och svårighetsgrad.
Fördelar: den mest ekonomiska formen per person räknat, bra

för vissa typer av frågor där ip behöver tillfälle att fun-
dera över svaren.

Nackdelar: frågorna blir mer ofullständigt besvarade, man

har mindre kontroll över omip uppfattat frågornas innebörd.
När det gäller attitydfrågor finns ingen kontroll över vem

som påverkat ips svar. Olika påverkan genom att en del av

materialet fylls i av ip själv, en annan del följs upp genom
intervjuer av loko. Om enkäten är lång och svår minskar den
ekonomiska fördelen då kanske 50-70% av materialet måste
följas upp med telefon eller t o m besöksintervjuer. En
ganska utsträckt insamlingsperiod behövs med tid för påminnelser
och intervjuuppföljning.

Problemet med mätfel och andra systematiska fel hänger något

samman med valet av insamlingsmetod, men i stort är det
sådana problem som måste lösas på andra sätt, ex särskilda
metodstudier.
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3 EXEMPEL PÅ KOSTNADER VID OLIKA INSAMLINGSMETODER

Någon särskild kalkyl efter preciserade förutsättningar har
ej gjorts upp för en undersökning om energi och trafikstruktur.
I stället redovisas de faktiska kostnaderna för dels den stora
trafikundersökningen (TU-71) i Stockholm, dels två stora

löpande undersökningar, den ena baserad på besöksintervjuer,
Undersökningen om levnadsförhållandena i samhället (ULF) och
den andra baserad på telefonintervjuer, Partisympatiundersök-
ningen (PSU). Dessutom redovisas kalkylkostnader för en stor
enkätundersökning av engångskaraktär.

TO-7l: SCB:s totala kostnader för den stora trafikundersök-

ningen 1971 blev drygt 2 miljoner kr -i 1971/72 års penning-
värde. I detta ingick provundersökning, allmän planering och
ledning, datainsamling, kontroller och tabellkörningar. I
huvudundersökningen ingick ca 5 300 hushåll i nettourvalet i
Storstockholmsområdet. Alla personer i åldern 13-74 år i
hushållet skulle intervjuas. 'Genom koncentrationen till
Stockholmsområdet torde kostnaderna för resor ha blivit

avsevärt lägre än vid en undersökning i hela landet. Å
andra sidan måste p g a den korta tiden för fältarbetet
en stor del av arbetet utföras av inresta lokalombud, varför

kostnaderna för traktamente blev avsevärda. Den kalkylerade

intervjutiden för varje hushåll var 75 minuter.

ULF: Besöksintervju, ca 60 minuters intervjutid, kalkylerad

för 12 000 personer i urvalet (efter justering i uppläggningen

blir troligen verkliga urvalet i år 13 500 personer). Data-
insamlingen sprids över fyra perioder under året. Undersök-
ningen avses göras av denna omfattning varje år i framtiden.
Här angiven kostnad avser det ännu ej avslutade första under-

sökningsåret 1974/75 (prognos). ULF har föregåtts av flera
års planering och provundersökningar. Den övergripande
planeringen etc utföres av huvudmannen för projektet I/HU

inom SCB och avser åtminstone delvis arbetsmoment som Statens
trafikinstitut kan tänkas ansvara för vid en stor trafikunder-
sökning. Den insamlade informationsmängden är 7-10 gånger
större än i PSU. Bifogade intervjuformulär ger också en
uppfattning om informationsmängden.

PSU: Telefonintervju, drygt 5 minuters intervjutid, normalt
'2Tundersökningar om året med 9 000 i varje urval panelansats

(varje person intervjuas tre gånger i följd). Den är i funk-
tion sedan 1972, och har på insamlingssidan kommit in i arbets-
besparande rutiner. Flera års metodarbete med olika prov

föregick undersökningen, men utvecklingsarbetet tar alltjämt,

som ses i tablån nedan, en avsevärd kapacitet i anspråk.
Bifogade formulär och regelbunden rapport ger en uppfattning

om informationsmängden.

Enkätundersökning: En justering av en helt teoretisk kalkyl
för en engångsundersökning som gjordes i vintras för ett annat

projekt. Den angivna kostnaden förutsätter en smärre prov-
undersökning och utvecklingsarbeten. Mera omfattande sådana

förutsätter tillskott av ytterligare medel eller att uppdrags-

givaren svarar för detta. Den inSamlade informationsmängden
kan uppskattas till 2-4 gånger större än i PSU per person.
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-TU-7l ULF PSU

Kostnader i besök, besök, telefon, Enkät,
tusen kronor urval urval urval urval

5 300 13 000 18 000 13 000
hushåll hushåll hushåll hushåll

För ledning,
insamling,
bearbetning,
granskning,
kodning,
'tabellfram-

ställning, 2 050 2 565 422 764

För över-

gripande
'planering,
analys,

särskilda
metodstudier ? 733 350 ?

1) Innefattande telefonuppföljning för 30% av urvalet.
För ULF och PSU avser kostnaden ett särskilt år.

Tabell 1.1.b Antal resor efter restyp och färdsätt per vardag

 

  

 

   

    

 

 

  

 

       

i region 1-3. Absoluta tal.

RESTYP

FÄRDSÄTT REKREA- YRKES- ALLA
ARBETE IJÄNSTE SKOLA INKÖP SERVICETION MÄSSIG ÖVRIGT RES-

TRAFIK TYPER

Kollektivt 150 8 47 24 8 29 1 40

Bil, förare 275 91 21 83 29 112 20 74

Bil, passagerare 71 13 13 33 17 74 1 19

Motorcykel O 0 0 0 1 0 0 0

Moped 16 0 7 O 1 O O 2

Cykel 95 3 17 24 8 29 0 6

Till fots 174 9 28 131 37 157 4 47

Övrigt 0 9 0 O 0 8 2 2

Summa

Antal resor i '_ 792 134 134 297 96 413 28 189 2045urvalet
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Olle Sjöström
1975-03-13

Skiss av plan i ett infosystem för bl a hastighetsmätningar

Ett infosystem för att följa dels trafikarbetets föränd-

ringar dels förändringar av hastigheter och deras fördel-

ning i tiden kan erhållas genom ett fast punkt- och

 

avsnittsurval. VOmfattande hela landet eller en region.

 

Detta innebär ett antal urvalsenheter (beroende på noggrann-

hetskraven) där en urvalsenhet har följande uppbyggnad:

 

Figur 1

P

| 81 E2 1 i 331 E4 85 . väg (t ex E 75)
' a ' b b '

urvalsenhet = vägsträckning

a, b, c Vägavsnitt bestämda av korsningar

p fast punkt för antalsräkning

pl - p5 exempel på rörliga punkter för hastighets-

mätningar

I den första punkten P räknas kontinuerligt antalet fordon

med timregistrerande trafikräknare, helst med fordonsdiffe-

rentiering. Räknaren ligger alltså fast stationerad i

punkten P.

I ett urval i tiden (t ex en eller flera veckor per år) sker

hastighetsmätningar med tillgänglig apparatur inom urvals-

enheten på så vis att hastighetsmätaren flyttas mellan

punkterna pl (under veckan) enligt ett slumpmässigt schema.

Orsakerna till en sådan geografisk rörlig mätning är att

hastighetsfördelningen kan variera starkt mellan punkter

inom ett aVsnitt och att informationsvinsterna torde klart

kompensera flyttningskostnaderna. (Detta gäller inte an-

talsräkningarna för att skatta det totala trafikarbetet).



En översiktlig karakteristik över ett sådant fast urval

blir:

Figur 2 Region (t ex hela

landet eller ett

antal län)

Urvalsenhet = väg-

sträckning

1. I regionen sker med utnyttjande av statens vägverks

vägdatabank en indelning av hela regionens vägnät i

urvalsenheter.

Ett urval av sådana vägsträckningar sker (se figur 2)

med utnyttjande av tillgänglig hjälpinformation (bl a

trafikflöden).

urval med olika sannolikheter.

Därvid utnyttjas stratifiering och

Inom varje urvalsenhet sker urval av den fasta punkten

P för utplacering av den fasta antalsräknaren.

För hastighetsmätningar sker ett urval av en eller

flera grupper av rörliga punkter pi. Därvid kan VTI:s

simuleringsmodell utnyttjas på ett effektivt sätt.

Ett urval av ett eller flera observationsveckor för

hastighetsmätningar sker för varje urvalsenhet = väg-

sträckning, så att observationsveckorna för hela

regionsurvalet blir jämt fördelade över året.

Inom varje observationsvecka och urvalsenhet sker ett

urval i tiden inom veckan för hastighetsmätningar i de

rörliga punkterna pi.

Det administrativa resultatet innebär att ett antal "mät-

patruller" (bil, räkneapparatur och personal) arbetar konti-

nuerligt under hela året genom resor mellan urvalsenheter



och arbetar inom varje urvalsenhet under varje vecka. Denna

typ av fördelning av urvalet i tid och rum bedöms varaden

effektivaste plantypen.

Hur denna plantyp får sin exakta utformning är avhängigt av

fortsatt arbete med bl a följande frågor:

A. Målprogram Vilka storheter är av betydelse att skat-

ta? T ex trafikarbete och dess fördel-

ning på hastighetsklasser, förändringar

mellan tidsperioder (månad, kvartal, år)

för dessa storheter.

Vilka noggrannhetskrav ställs på olika

skattningar?

Vilken beredskap för andra tänkbara mål-

sättningar bör byggas in?

B. Resurser Tillgång på olika slag av mätinstrument

(fordonsräknare, hastighetsmätare etc)

Personaltillgång och administrativa re-

surser.

C. Metodstudier Räkneapparaturens kvalitativa egenskaper.

Förutsättningar för den statistiska planen

(hjälpinformation, ramfrågor, kostnads-

funktioner m m).

Utvecklingen av ett infosystem av ovan skisserade slag bör

ske succesivt med exempelvis början i en mindre region och

ett mindre omfattande urval, vilket skulle ge värdefulla

erfarenheter för planering i större skala. Samordning med

andra utvecklingsarbeten (t ex projektet "Simulering av

landsvägstrafik", tester och utvecklingsarbete avseende

räkneapparatur) är väsentligt.




