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REFERAT

Rapporten studerar den resvaneundersökning som Statistiska

Centralbyrån genomförde år 1978. Rapporten strukturerar

viktigare resultat från resvaneundersökningen i en ram

av trafikpolitiska aspekter varvid frågor kring kollek-

tivtrafik och privatbilister ställs i förgrunden.

Den långsiktiga utvecklingen av resekonsumtionen på-

verkas av bebyggelseutspridning och separering av arbets-

platser och boende. Dessa tendenser möjliggörs av att

de flesta människor har tillgång till bil : 50% av

ensamstående, 90% av samboende familjer.

Arbetsresor i materialet står för 37% av antalet resor

men endast 21% av transportarbetet. Fritidsresandet

är 29% av antalet resor men hela 45% av transportarbetet.

Tidigare uppskattningar har högre siffror för arbets-

resor och lägre för fritidsresandet.

Arbetsresor sker i storstäder oftare med kollektiva

färdmedel än i övriga landet, till priset av lägre

andel gång/cykel/moped (GCM). Hela 59% av skolresorna

sker kollektivt vilket gör att de utgör 15,6 av totala

antalet kollektiva resor. Antalet bilpassagerare vid

arbetsresor är nästan lika många som motsvarande

kollektiva resenärer. Samåkningen skulle således vara

nästan lika betydande som kollektivtrafiken.

Utnyttjandet av den kollektiva trafiken är lågt utom i

storstäderna. Förbättringar av denna skulle därför bli

dyrbara (ej medföra betydande intäkter). De som nu åker

bil till arbetet Spar mycket tid på detta, varför de

blir svåra att få att övergå tillkollektivtrafik.
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Trafikpolitisk debatt är i Sverige storstadsorienterad

och förordar troligen av detta skäl alltför mycket

traditionella kollektiva trafiklösningar. Rapporten

förordar mer försök till halv-kollektiva lösningar

(para transit) och frågar sig om kollektivtrafiken i

sina nuvarande former verkligen är på rätt väg.
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ABSTRACT

This report-studies a travel survey implemented by the

Swedish National Central Bureau of Statistics in 1978.

It structures vital results from the travel survey into

a frame of tranSport policy aspects where balancing

between public transport and own car transport is put

in focus.

Long term travel consumption is stimulated by urban

sprawl and separating work places and dwellings. These

trends are made possible by widespread car ownership

(50 % of single persons and 90 % of married couples

owns a car in Sweden).

Work trip constitute 37 % of the total number of trips

but only 21 % fo transportation output. Recreational

trips correspond to 29 % total tripnumber but 45 % of

transportation output. Earlier estimates give higher

rates for work trips and lower for recreational

purposes.

In cities work trips are more often made by public

transport but this partly leads to low rates for

walking and cycling. 59 % of schooltrips are made by

public transport making them constitute 15,6 % of

total number public transport trips. The number of

car passengers for work trips nearly equals that of

 

work trip public transport passengers. This makes

ride sharing nearly as inportant as public transport.

Generally speaking low use is made of public transport

except in big cities. Improvements would therefore

become costly (without giving more revenues). Those

who prefer going to work in their own car are often

saving a lot of time which makes public transport

unatractive to them.
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Transport policy debate in Sweden overstresses big city

aspects. This makes traditional public transport

solutions unduly attractive. The report prefers more

research and practical experiment with semi-public

transport solutions (eg para transit). Thats why the

report raises the question if public transport of the

present design is not on the wrong track.
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SAMMANFATTNING

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) deltog under

åren 1976-78 i en arbetsgrupp som utformade och pla-

nerade Statistiska Centralbyråns år 1978 genomförda

undersökning av de svenska resvanorna. När resultaten

från SCB började anlända i form av råtabeller hösten

1979 och våren 1980 beslöt VTI att göra en bearbet-

ning av dessa. Detta arbete redovisas i föreliggande

rapport, som tar upp viktigare resultat från

resvaneundersökningen. Den försöker förutom ren re-

sultatredovisning strukturera resultaten i en ram av

främst trafikpolitiska aspekter varvid frågor kring

kollektivtrafik och privat bilism ställs i förgrunden.

Bakgrunden till SCB:s urvalsundersökning byggda på ca

8 500 personliga intervjuer är det trafikpolitiska di-

lemmat att tillförsäkra medborgarna en tillfredsställan-

de transportförsörjning utan att detta leder till orim-

liga samhällsekonomiska åtaganden. Den framväxande pri-

vatbilismen har urholkat underlaget för kollektivtra-

fiken och gjort det mycket dyrbart för samhället att

upprätthålla den kollektiva trafikstandarden.

Rapporten pekar på hur den långsiktiga utvecklingen av

resekonsumtionen påverkas av bebyggelseutspridning och

separering av arbetsplatser och boende. Transportar-

betet med alla kollektiva trafikformer har fördubblats

mellan 1950 och 1980 medan transportarbetet med person-

bil '73ä 8-faldigats. Decentralisering och dekoncentra_

tion har präglat bebyggelseformerna den nämnda tiden och

det skulle bli mycket dyrbart att t ex vid en akut ener-

gibrist försörja de uppkomna glesa bebyggelsestrukturerv

na med kollektiv trafikservice.
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SCB:s resvaneundersökning tar upp en del bakgrundsvariabler

till studium. I rapporten konstateras att huvuddelen av

alla familjer med samboende personer har bil. De ensam-

stående har endast bil till ca 50 % medan de samboende

och särskilt bland dem barnfamiljerna har bil till när-

mare 90 %. Yngre icke förvärvsarbetande i storstäder

liksom pensionärer har låga bildispositionsandelar. Bland

samboende barnföräldrar finns inga sådana geografiska

olikheter, där disponerar mer än 85 % av familjerna bil

även i storstäderna.

I undersökningen av huvudresorna visar sig arbetsresorna

 

Ostå för 37 % av antalet resor men endast Zl 6 av transport-

arbetet. Fritidsresorna är 29 % av antalet resor men

står för hela 45 % av transportarbetet. Arbetsresorna

är med andra ord ganska korta och motsvarar ej heller i

transportarbete de andelar man gett dem i andra under-

sökningar. Motsvarande har andra, tidigare undersökningar

underskattat fritidsresandets transportarbete.

Arbetsresorna sker i storstäderna i lägre grad med bil

 

och i högre grad med kollektiva färdmedel än i övriga

landet. Utanför storstäderna är det dock vanligt att

folk går, cyklar eller åker mOped (GCM) till arbetet.

Tjänsteresor sker i dominerande grad med bil. Service-

 

resor sker till ungefär lika delar med GCM eller med

bil. Besöks- och fritidsresor liknar serviceresorna

 

genom sin ungefärliga halvering mellan GCM och bil.

Bland de kollektiva resorna är arbetsresorna vanligast

 

(45,4 %) medan skolresorna bl a på grund av omläggningen

av skolan numera upptar hela 15,6 %. Även bland bil-

förares resor och bilpassagerarnas resor är arbetsresor-

na vanliga (38,3 % resp 25,6 %) men för bilpassagerarna

 

upptar besöks- och fritidsresandet över 40 %.
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Fördelar man antalet resor över ärenden totalt betyder

 

den låga kollektiva andelen (13,9 % av totala resean-

talet) att en delvis annan bild framträder. Arbetsresor-

na sker t ex till 68,2 % som bilförare, 14,6 % som bil-

passagerare och 17,2 % som kollektivtrafikant. Detta

betyder att samåkningen till arbetet är i det närmaste

lika betydande som kollektivresandet. Hela 59,0 % av

skolresenärerna åker dock kollektivt. Att kollektiv-

resandet är ett storstadsfenomen i allmänhet understryks

av att 41 % av alla kollektivresor sker i Stockholmsregio-

nen.

Långväga resor sker i dominerande grad med bil.

Om resorna fördelas på avstånd visar det sig att för

resor under 2 km är gång, cykel och moped (GCM) det

dominerande färdsättet. Med ökande avstånd faller GCM-

andelen snabbt till förmån för bil och kollektivtrafik.

För resor över 5 á 10 km har bilen genomgående 3/4 och

kollektivtrafiken l/4.

En del av färdmedelsfördelningen kan förklaras av boende-

former och kollektivtrafikstandard. Större samhällen och

då särskilt storstäderna har stor andel boende i fler-

familjshus. Dessa områden har oftast hygglig kollektiv-

trafikförsörjning både vad gäller hållplatsavstånd och

turtäthet. Det är emellertid endast i storstadsområdena,

och särskilt i Stockholm, som de kollektiva reseandelarna

är höga. Främst gäller dessa högre kollektiva andelar

arbetsresandet. För dem som åker bil till arbetet är

tidsvinsten genom bilen ofta betydande. Mer än hälften

av bilresnärerna till arbetet uppger sig ha enkelrese-

tider under 20 minuter, medan de i de flesta ortstyper

uppskattar motsvarande kollektiva resa till 60 á 90 mi-

nuter. De flesta tycks med andra ord för tur och retur-

resa vinna de 90 minuter som krävs för bilavdrag vid

deklarationen.
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Kollektivresorna är ogynnsamt tidsfördelade med en för-

middagstOpp mellan kl 07 och 09 och en eftermiddagstopp

mellan kl 14 och 18. Totala antalet resor har emeller-

 

tid ett normalfördelat utseende med en mjuk topp vid

lunchtid. Detta gör det svårt för kollektivtrafiken

att klara trafikökningar vid de tider den är attraktiv

dvs för arbets- och skolresor. Vid de tiderna är den

nämligen redan i dagsläget hårt belastad.

I ett kapitel av rapporten analyseras olika befolknings-

gruppers transportbehov. Det visar sig svårt att anvisa

kollektivtrafiken transporter som denna med nuvarande

struktur skulle vara attraktiv för. Det gängse tänkan-

det går tyvärr ut på att ökad turtäthet och linjetät-

het automatiskt borde ge nya trafikanter, men i rapporten

varnas för de enorma kostnadsökningar detta skulle med-

föra. En försvårande faktor härvidlag är att intäkter-

na från kollektivresenärerna numera är låga eftersom

så många resenärer använder olika former av månadskort.

En "attraktiv" kollektivtrafik får därför sällan en

ökad intäkt till följd. Höjden på skattesubventionerna

till kollektivtrafiken är numera sådan att ökade subven-

tioner kommer att bli politiskt svåra att genomföra.

Kanske ligger en lösning i olika mellanformer mellan

individuellcxjikollektiv trafik, s k para transit.

Forskning och praktiska försök bör uppmuntras.

Statistiska Centralbyråns resvaneundersökning ger upp-

hov till en rad väsentliga reflexioner. Den svenska

befolkningen är, möjligen storstäderna undantagna, helt

beroende av bilen för fyllande av sina transportbehov.

I storstäderna är kollektivreseandelen större men ty-

värr även GCM-andelen lägre. Undersökningen tyder på

att storstadsproblematiken i svensk trafikpolitisk de-

batt överbetonas, vilketgör att kollektiva trafiklös-

ningar förordas även i sådana ortsstrukturer där de

visar sig föga attraktiva. Den skattemässiga belast-

VTI RAPPORT 166



ningen på stat och kommuner för kollektiv transportserv

vice är numera så stor att man knappast kan vänta sig

mer betydande ytterligare stimulans åt resandet i

Sverige. Även energiskäl talar mot detta, särskilt i

de delar av landet där utnyttjandet av kollektivtra-

fiken genomsnittligt arlågTLtrots att teoretiskt sett

hög kollektivtrafikstandard finns.

Rapporten ställer därför frågan om kollektivtrafiken i

dess nuvarande former verkligen är på rätt väg.
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PUBLIC TRANSPORT IN THE ERA OF THE AUTOMOBILE

 

SUMMARY

During the years 1976 to 1978 the National Swedish

Road and Traffic Research Institute (VTI) participated

in an ad hoc working group which designed and planned

a survey of Swedish National Central Bureau of

Statistics (SCB). When results from the survey started

to arrive in the autumn of 1979, VTI decided to ask

Olof Lundin (of the Department for Human and Economic

Geography, Göteborg University) to make a report on

the material. The report has been co-authored by

assistant professor Kenneth Asp of the VTI.

The report contains the vital results from the travel

survey. It also tries putting the results into a frame

of mainly transport policy aspects relevant to problems

around public transport versus own car transport.

The travel survey of the SCB is built upon a stratified

random sample of 8 500 interviews made by SCB. It refers

to the crucial dilemma of furnishing peoplevuthenladanwte

transport supply without letting this lead to unduly

financial consequences for the community as a whole.

Growth of private car owner-ship has hollowed out the

base for public transport and has made it difficult for

the community to maintain the standard of public trans-

port supply.

The report points at the longterm consequences on travel

consumption of urban sprawl and the separation of

housing and places of work. Transportation output by

all modes of public transport has doubled since 1950

but transportation output by private cars has increased

8-fold in the same time. Urban decentralization and
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deconcentration have characterized the pattern of

housing the last three decades. It would thus be extre-

mely costly to supply these sparsely built up areas

with public transportation e.g. if an acute energy

shortage would emerge.

The travel survey studies some back-ground variables.

From these the report concludes that most families

consisting of a married couple (living together) owns

a car. Only about 50 % of singles are car owners, nearly

90 % of married couples owns a car and practically all

married families with children are car owners. Young

people without occupation living in greater cities and

old age pensioners are seldom car owners. No geographi-

cal differences like that are found among families with

children; more than 85 % of them living in big cities

are also car owners.

In the survey the so called main trips are at the focus

\of the study. Trips to and from work comprised 37 % of

the number of trips but result in only 21 % of trans-

portation output. Recreational trip purposes comprises

29 % in number but raise to 45 % of transportation out-

put. In other words, work trips are rather short and

they don't correspond in transportation output those

shares given to them in other estimates made previously.

In a corresponding way previously made surveys have

underestimated the transportation output for recrea-

tional purposes.

Work trips are more seldom made by own car and more

often made by public transport in cities. Outside

cities more people are walking or cycling to and from

work. Business trips are modally dominated by the car.

Shopping and similar service trips are equally parted

between own car travel and walking/cycling. Trips for

recreation and social visits are also modally halved

between walking/cycling and car travel in most areas.
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Among trips by_public transport work trips are the most

usual purpose (45,4 %) but school-trips are second

(15,6 %) partly due to abandonment of small, local

schools in the country-side in other than the lowest

forms. Work trips are also vital among trips made by

car drivers and car passengers (respectively 38,3 % and

 

 

25,6 %) but for car passengers visits and recreation

9together comprise 40 o.

If you spread the total number of trips on trip purposes

the low number of trips by public transport changes the

image of the picture (only 13,9 % of total number of

trips are made by public transport).

0Work trips are made in 68,2 % as a car driver, in 14,6 6

 

as a car passenger and in 17,2 % as a public transport

passenger. This means that ride sharing by car is almost

as significant as public transport. But contrary to

work trips, school trips are made by public transport

to a very significant degree (59,0 %). One can also

conclude that public transport is more or less a city

phenomenon since 41 % of all trips made by public trans-

port relates to the capital region of Stockholm.

Long distance trips are dominated by car travel.

Trips less than 2 kilometres are dominated by walking

and cycling. Increasing the distance means sharply

falling rates of walking and cycling. Over 5 km own

car travel generally takes 3/4 and public transport 1/4.

Parts of the modal split attributes to dwelling struc-

ture and the standard of supply of the public transport.

Greater communities, and especially cities, have largei

rates of lodgings in large houses with more than one

family. These areas have often a rather good public

transport supply as well regarding distance to bus

stops as regarding time-table density. Only in great
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cities and especially in Stockholm the public transport

rate is high. High rate public transport also consists

mainly of work trips. For those who prefer going by car

to work their gain in travel time is often of great

significance. More than half of them are now claiming

one-way trip times of less than 20 minutes compared to

an estimated public transport one-way trip of 60 to 90

minutes. Most of the car travellers are seeming to have

legal right of deducting car-mileage money from their

income for their work trips. This is allowed in Sweden

if you spare at least 90 minutes a day on going by car

to and from work (two-way-trip).

Public tranSport has two definite work load humps in

the morning and in the afternoon. Total trip schedule

however, has a bell formed soft top at lunch and a much

greater intensity after 6 p.m. It is difficult for

public transport to gain more passengers other than for

work trips and school trips, where it is rather attrac-

tive. For work trips and school trips it is now however

rather heavily strained and additional passengers would

mean that it would be necessary to put in more buses,

drivers etc.

In one chapter the report outlines transportation needs

of different socio-economic strata. That leads to no

definite recommendations for which public transport

would be suited. This approach is in contrast to tradi-

tional thinking claiming that denser time-tables and

more bus-lines automatically gives public transport new

passengers, and in the report the enormous cost in-

creases that would follow suit are pointed to. To make

matters worse revenues from public transport are now-

adays very scarce. This depends on the widely used

low-cost-unlimited-numbers-of-trips-tickets valid one

month. Attractive schemes therefore seldom leads to

increased revenues. Moreover the amount of tax subsi-

dies to public transport are now so great that it is
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politically difficult motivating increases in subsidies.

Perhaps a solution is to be found among those semi-

public forms of traffic called paratransit. Research

and practical experiment around this should be stimu-

lated.

One can conclude that the travel survey implemented by

the National Central Bureau of Statistics gives a lot

of ideas which should be contemplated. People in Sweden

are as a whole totally dependent on their own cars for

supplying their needs of travel (perhaps not counting

city inhabitants). In the cities public transport rates

are higher but the rates of walking and cycling in

those areas are low. City aspects of Swedish transport

policy are evidently overstressed. This often leads to

recommendations of traditional puclic transport solu-

tions even in those areas where they are not attractive.

Tax subsidies for public transport are so great that

no more stimulation of travel habits are to be expected.

Energy reasons are also hampering such a stimulation,

especially in those parts of the country where public

transport is not attractive. In those areas people

generally don't use their public transport supply to

a greater extent even though the supply mightseem at

least theoretically to be of a good standard.

That is why the report is asking if public transport

of present design is not on the wrong track.
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1 BAKGRUND

1.1 Inledning

 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) deltog under

åren 1976-78 i den arbetsgrupp som uformade och plane-

rade Statistiska Centralbyråns år 1978 genomförda stora

undersökning av de svenska resvanorna (RVU -78). Även

efter undersökningsfasen har VTI deltagit i arbets-

gruppens uppläggnimgoch presentation av resultaten.

När det i samband med det nya trafikpolitiska beslutet

1979 blev klart att VTI skulle få medel till utökad

kollektivtransportforskning beslöt man att lägga ut en

studie av materialet från Resvaneundersökningen på

fil kand Olof Lundin verksam vid Kulturgeografiska

institutuionen, Göteborgs Universitet. Arbetet har ut-

förts tillsammans med docent Kenneth Asp, VTI, och de

två rapportförfattarna har analyserat materialetvia

råtabeller efterhand som dessa anlänt från SCB. Kontak-

ter har under arbetets gång skett dels med SCB, dels

med Kommunikationsdepartmentet, Transportrådet, Turist-

rådet, Luftfartsverket m fl.

Föreliggande rapport är en redovisning av resultat från

ovan nämnda resvaneundersökning. Rapporten försöker för-

utom ren resultatredovisning strukturera resultaten i

en ram av främst trafikpolitiska aspekter. Syftet med

rapporten är att redovisa några väsentliga resultat

av resvaneundersökningen 1978 (RVU-78) samt att uti-

från framkomna resultat i RVU-78 belysa väsentliga frå-

gor kring kollektivtrafik och bilism. I ett par hypo-

tetiska räkneexempel görs försök till att även uppskat-

ta kostnaderna av förbättringar av den kollektiva

trafiken. I många fall är redovisningen i denna

rapport i form av diagram med ursprung i tabeller

från RVU-78. För dem som önskar studera de tabeller,

vilka i bearbetad form blivit diagram hänvisas till
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VTI-meddelande nr 209, Resvanor i Sverige 1978. Här

sker redovisningen i tabellform. Vidare kommer under

sommaren och hösten 1980 SCB själva att publicera rå-

tabeller från RVU-78 med beteckningar etc i klartext

i serie T av Statistiska Meddelanden. I ett av dessa

SM(T) kommer även att redovisas hur stickprovet bland

den svenska befolkningen bör behandlas ur statistisk

säkerhetsaspekt. Stickprovet som sådant är stort, ca

8 500 personer, men de sedan till riksstorlek uppräkna-

de resultaten kan vid konsekutiva nedbrytningar bli

av mindre god kvalitet. I denna rapport redovisas icke

dessa aspekter liksom ej heller en rad andra närmast

definitionsbetonade moment i RVU-78. Hela intervjufor-

muläret med frågeutformning etc kommer att ligga som

bilaga till VTI medd. nr 209 (se ovan), och där kommer

även de av SCB framarbetade tabellplanerna att redovi-

sas .

I föreliggande rapport har hänsyn till statistisk sä-

kerhet fått tas genom att bryta ned materialet så lite

som möjligt och genom att i de fall frågeutformning mm

kunnat påverka resultaten redovisa problemen. Det bör

framhållas att dessa hänsyn stundom blivit av intuitiv

karaktär. Vi hOppas dock att vår princip under arbetet

att hela tiden söka största möjliga underlag i materialet

skall visa sig tillräcklig.
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Bakgrunden till RVU-78

 

Resvaneundersökningen 1978 har som syfte attrelativt de-

taljerat beskriva svenska folkets resvanor detta år. Från

en rad myndigheter hade under årens lopp påtalats bristen

på faktiska data om reskonsumtionen i landet, och många

intresseorganisationer visade sig också ha intresse av

att en undersökning i större skala genomfördes.

Undersökningar av lastbilstransporternas omfattning, av-

ståndsfördelning och allmänna struktur började genom-

föras medelst stickprov från 1970 och visade sig ge en

bättre belysning av lastbilstransporterat gods än de ti-

digare totalundersökningarna av enbart den yrkesmässiga

trafiken. En annan stickprovsundersökning av de långväga

resornas volym och mönster omkring 1975 gav ävenledes

värdefull ny kunskap, men också den erfarenheten att me-

toden med intervjuer kunde genomförasmed gott resultat

om bara uppläggning och frågeformulär genomarbetades väl.

Vissa provenkäter genomfördes även vid denna tid som en

förberedelse för en mer allmänt hållen resvaneundersök-
I.1

.Ln ng (se t ex Brodin och Roosmark 1976).

Det påpekades tidigt (bl a i nämnda referens) att en even-

tuell undersökning borde vara periodiskt återkommande och

man kunde med tiden Visa på internationella undersökningar

av likartad typ som givit intressanta kunskaper om resan-

det

Summaries of the Person Traffic Study Reports, Helsingfors

(se The National Board of Public Roads and Waterways,

1978 och Department of the Environment, National Travel Survey

1972/73, HMSO, London uå).

liggande undersökningen pekar f ö på att dessa aspekter

Vårt arbete med den nu före-

inte bör försummas. Resvaneundersökningen bör upprepas

intermittent och de internationella motsvarigheterna bör

bevakas kontinuerligt.

VTI RAPPORT 166



1.3 Trafikpolitisk bakgrund

 

Svensk trafikpolitik har genomgått perioder av omväxlan-

de restriktivitet och liberalisering. De första egent-

liga trafikpolitiska ställningstagandena skedde under

1800-talets senare hälft, när det bestämdes att det stat-

liga järnvägsnätets taxesättning skulle vara offent-

lig. Ett viktigt skäl för det ställningstagandet var att

transportkonsumenten borde skyddas eftersom järnvägarna

kom att dominera snabba och/eller långa resor i närmast

monOpolistiskt hög grad. Åtgärden var en kraftig restrik-

tion mot den fria taxesättningens princip.

Under 1920-talet växte busstrafiken sedan fram som en

alltmer betydande konkurrent till järnvägens persontåg

styrkt av det ibland besvärande faktumet att järnvägar-

na ofta dragits befolkningsmässigt tvivelaktigt genom

att inte alltid naturligt ansluta till större städer.

Motsvarande utveckling skedde samtidigt på godssidan

i och med att hästskjutsen ersattes av lastbilen och att

en gryende långtradartrafik växte fram. Trafikpoliti-

ken blev nu utpräglat restriktiv till skydd för järn-

vägen och gradvis genomfördes en rad besvärliga hinder

för dem som önskade etablera busslinjer. Detta skede

sträckte sig genom 1930-talet, 40-talets krigsår och en

bit in på l950-talet när det allmänna bruket av privata

personbilar vände hela trafikpolitiken "på huvudet".

Underlaget för både tåg- och busstrafiken urholkades då

kraftigt och behovet av en total översyn av det trafik-

politiska komplexet ledde fram till det bekanta beslutet

om 1963 års trafikpolitik. Detta beslut innehöll två vik-

tiga nyheter. Den första var att man sökte fastställa

som ett trafikpolitiskt mål att medborgarna borde till-

försäkras en tillfredsställande transportförsörjning.
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Den andra nyheten var organisatorisk och innebar en kraf-

tig liberalisering av de tidigare restriktionerna näm-

ligen att transporter skulle ske i företagsmässigt effek-

tiva former. Endast i den mån målet om en tillfreds-

ställande transportförsörjning ej kunde nåSIHMkn:"lön-

samma" former skulle samhället inträda med finansiellt

stöd.

Det skulle föra för långt att här diskutera resultaten

av 1963 års beslut i någon större utsträckning. Odis-

kutabelt är emellertid att principen om den företagseko-

nomiska effektiviteten med tiden kom att ersättas av ett

resonemang om samhällsekonomisk effektivitet. Detta syn-

sätt slog formellt igenom i 1979 års beslut som bl a grun-

dade sig på utredningar av de olika transportmedlens kost-

nader för samhället. En ny faktor har dessutom fått

allt större betydelse under 1970-talet, nämligen trans-

porternas energiförbrukning. Tillkomsten av energiaspek-

ter har förstärkt vikten av en samhällsekonomisk värde-

ring av transportapparaten.

Samtidigt har under 1970-talet de samhälleliga utgifter-

na för kollektivtrafiken ökat närmast eXplosionsartat.

När krav på utökad kollektivtrafik kommit av sociala

och energipolitiska skäl har emellertid bristen på kun-

skap om hur denna utnyttjas av allmänheten känts besväran-

de. gm en "tillfredsställande transportförsörjning" skall

definieras, och om en sådan definition leder till ökade

krav på kollektiv trafikservice är det ju viktigt att god

information om befolkningens utnyttjande av trafiken kan

erhållas. Inte minst viktigt är att studera om

eventuella kollektivtrafikökningar leder till "överkon-

sumtion" av transporter, dvs till resor som antingen

kunnat avvaras helt eller som kunnat avvecklas medelst

exempelvis cykeltrafik.
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1.4 Rapportens uppläggning

I det följande kapitel 2 utvecklas hur bebyggelseutsprid-

ning etc påverkar den långsiktiga resekonsumtionen. Det

är nämligen Viktigt att komma ihåg att vårt boendemön-

ster i kombination med det geografiska mönstret för

arbetsplatser och service mm är det som skapar behovet

av persontransporter. Därefter diskuteras i kapitel 3

kollektivtrafik och bilism i mer kortsiktigt perspektiv

sådant det framträder i RVU-78. Detta kapitel utgör

kärnan i resultatredovisningen och tar även upp den do-

minerande roll bilen numera har för större delen av

befolkningens olika slag av resor. I kapitel 4 görs ett

försök till att utifrån resultaten i RVU-78 analysera

olika gruppers resebehov och hur dessa behov kan fyl-

las med kanske andra transportmedel än de som f n är

vanligast. Dessutom diskuteras kollektivtrafikens

kostnader samt vissa alternativa lösningar till

dagens kollektivtrafik.
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2 BEBYGGELSESTRUKTUR OCH TRANSPORTMÖNSTER

2.1 Bakgrund

Bosättningsmönstret är av avgörande betydelse för gene-

rering av personresor. En spridd bebyggelse med skilda

lokaliseringar av bostäder och arbetsplatser ger upphov

till ett större trafikarbete. Att stordrift och

koncentration inom industrin leder till ett kraf-

tigt ökat transportarbete för godstransporter har bl a

Godlund (1966) påvisat. Samma förhållande uppstår natur-

ligtvis vid en koncentration av arbetsplatser och utsprid-

ning av boendet, se figur 2.1. Av figuren framgår i sche-

matiserad form att både arbetsplatskoncentrationen i sig

och en utspridning av bebyggelsen ger upphov till ett

ökat resande. En multiplikativ effekt erhålls om båda

dessa förändringar inträffar samtidigt.

M.1Jor'ner pe'sonk m

909

80-

70«

60-

504

10*

20-«

1910 1930 1950 1960 1970 1977 År

 

Figur 2.2 Persontransportarbetet i miljarder personkm

Källa: Nordström (1979)
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Att det totala resandet har Ökat framgår av figur 2.2.

SCB har i RVU-78 beräknat persontransportarbetet till

97,3 miljarder personkm, dvs ytterligare något högre.

Det kollektiva resandet har ökat i absoluta tal un-
der senare år. Särskilt är det busstransporterna som

ökat. Bilresorna har dock under perioden Ökat ännu

kraftigare och dominerar transportbilden även om en av-

mattning kan konstateras under senare år, se figur 2.3.
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Figur 2.3 Totalt inrikes transportarbete 1950-1980'

miljarder personkm

Källa: Bearbetning av Statsverksprop 1972 och 1980

Denna bilismens expansion har orsakat många problem,

särskilt i storstadsområdena med bl a buller, avgaser,

trängsel och olyckor som följd. För att komma till rät-

ta med bilismens avigsidor har politikerna under de se-
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naste åren på olika sätt försökt begränsa bilis-

men och prioritera kollektivtrafiken motiverat av bl a

rättviseskäl, energipolitiska och samhällsekonomiska

aspekter. Någon större framgång för dessa transportpoli-

tiska ambitioner har dock hittills inte kunnat noteras.

Orsakerna till detta skall söka belysas i det följande.

Det kan även konstateras att få forskare har försökt

att studera problemet från en helhetssyn. Oftast

har man arbetat med att med stor möda försöka uppskatta

bilismens samhällsekonomiska kostnader, utan att kunna

behandla den ännu svårare intäktssidan. Detta har med-

fört en ofullständig bild av de faktorer och samband

som finns och har ej tillåtit analys och ökade kunskaper

om de oftast komplexa processer som styr transportsyste-

mets utveckling. Många studier görs dessutom till iso-

lerade analyser av sambandet bilism-kollektivtrafik,

Vilket är en alltför snäv begränsning av problemet (se

t ex avsnitt 1.4).

 

2.2 Bebyggelsestrukturens betydelse för transport-

mönstret

2 2-1 lalêêaing

Bebyggelsemönstret har stor betydelse för hur ett tran-

sportsystem formas och den effektivitet hos transporter-

na som kan uppnås. Som redan nämnts leder t ex stordrift

och koncentration av produktionen till ökat godstransport-

arbete. För persontransporter sker ökningar främst vid

separerandet av arbetsplatser och boende samt ytterligare

vid en mer utspridd bebyggelse i förhållande till arbets-

platsers och servicecentras lokalisering. Det alltmer

accentuerade fritidsresandet och dubbel bosättning genom

ökad anskaffning av fritidshus får samma effekt. Möjlig-

heterna att upprätthålla effektiva kollektivtrafiksystem

är beroende av den utveckling som bebyggelsespridningen

får i framtiden. På samma sätt påverkas också energiför-

brukningen. Kan då några tendenser urskiljas i bosätt-
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ningsmönstret som kan komma att påverka det framtida

transportsystemets utformning långsiktigt? I följande

avsnitt skall några olika faktorer diskuteras i ett

försök att besvara denna fråga.

  

FOLKHANGD
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K Skiss 1966 till regionplan
' för stockholmstrakten
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Figur 2.4 Antagen och Verklig folkmängdsutveckling i
__ "__ * storstadsregionerna mellan år 1950 och år 2000.

Källa: Forsström (l980a)
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2.2 2 95å§9§§§äi§9§9§99e§§e91

Utgångspunkten i all samhälls- och trafikplanering utgör

bevakningar av befolkningens framtida lokalisering. På

1960-talet präglades planeringen av en tillväxtopti-

mism, bl a vad gällde prognoser och befolkningsutveck-

lingen i storstäderna, som påverkade beslutsfattarna

att göra kraftfulla insatser när det gällde att dimen-

sionerna och lokalisera storstadsregionernas service-

utbud. Den prognostiserade utvecklingen uteblev, se

figur 2.4, vilket berodde på flera faktorer. Sålunda

har den urbaniseringsprocess som pågått under flera

hundra år under 1970-talet börjat avmattas. Flera geo-

grafer har försökt att finna ett enhetligt system för

att förklara denna avmattning mer eller mindre fram-

gångrikt.

Dickinson (1964) har använt följande fem begrepp som i

stort täcker in urbaniseringsprocessens utveckling fram

till dagsläget:

- Centraliseringsfasen

Denna fas omfattar en tätorts/stads fysiska tillväxt.

På grund av de långsamma transporterna centrerades be-

byggelse och serviceutbud ofta kring en punkt t ex mark-

nadsplats, kyrka, ett romerskt härläger etc. De bebyg-

gelsekoncentrationer som hade ett fördelaktigt läge i

transportsystemet utvecklades till städer. Centralise-

ringsfasen pågår ännu idag i många u-länder.

 

l)Framställningen i detta avsnitt är till stora delar

hämtad ur Forsström (1980a)
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Koncentrationsfasen

Denna fas kännetecknas av att likartade funktioner

grupperas tillsammans. Särskilda stadsdelar utveck-

las med enbart bostäder, affärer etc. Denna fas har

pågått parallellt med centraliseringsfasen, men har

förstärkts under 1900-talet bl a på grund av den nya

byggnadslagstiftningen och stadsplaneringens införan-

de.

Dekoncentrationsfasen

Denna fas innebär att människorna i den koncentrerade

staden börjar flytta ut till stadens bebyggda utkan-

ter. Centrum avfolkas till viss del och istället

koncentreras dit olika typer av administrativa resp

servicefunktioner. Denna utveckling orsakas av en

samverkan mellan trängseleffekter och ett ökat ekono-

miskt välstånd som medför ökad villabebyggelse med

krav på en vidsträcktare markanvändning, ett ökat

fritidshusboende (dubbel bosättning). Denna möjlig-

görs bl a av att goda transportmöjligheter skapas.

Denna fas konstaterades i USA redan på 1910-talet.

Decentraliseringsfasen

Kännetecknande för denna fas är att människor och verk-

samheter flyttar från en stad till en annan. Denna nya

bosättningsplats ligger utanför den frånflyttade

stadens egentliga omland och är helt oberoende den-

na. Med de goda transportmöjligheter som finns

sker trots detta många former av s k långpendling.

Decentraliseringsfasen kan sägas ha inletts i Sve-
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rige under 1970-talet och i vissa fall har den va-

rit planerad. Internationellt har en decentralise-

ringsfas kunnat urskiljas, under 1960-talet i

Australien, USA, Kanada och Japan (Berry l976, Bourne,

Logan 1976)- Under 1970-talet har kunnat konstate-

ras negativ nettomigration för bl a Storbryssel, Tokai-

regionerna i Japan, New Auckland i New Zeeland, Stor-

oslo, de tre svenska storstäderna. Decentraliserings-

fasen har även inträtt under 1970-talet i Västtysk-

land.

Alla dessa utvecklingsfaser innebär att bebyggelsen

går från ett utspritt jordbrukarsamhälle till allt-

mer förtätade tätortsstrukturer, vilka över tiden

därefter "tunnas ut" geografiskt och ställer stora

krav på transportsystemet. Konkret innebär detta

att ökade transporter är det pris man får betala

för en hög boendestandard med "närhet" till såväl

arbete, som natur, fritid etc.

2-2 3 EäEQEE§§9§@_99h_Eäêaêpgrfêyêfsm

Den inrikes omflyttningen har under mycket lång tid upp-

visat ett stabilt mönster med stor nettoinflyttning till

storstadsområdena och nettoutflyttning från de s k skogs-

länen. Fr o m 1970 bröts denna trend (SOS Befolknings-

förändringar) genom att storstadslänen började uppvisa

flyttningsförluster och skogslänen såväl minskad utflytt-

ning som ökad inflyttning, se figur 2,5,

Dessa övergripande flyttningsrörelser har medfört att i

Sverige under 1970-talet har påbörjats såväl en dekon-
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Figur 2.5 Inrikes flyttning mellan grupper av län

 

1965-1977

Källa: SOS Befolkningsförändringar. SOU 1978:46

Anm: Hallands och Älvsborgs län har här räknats till
storstadslänen. Detta för att få med den omfat-
tande inflyttningen till de kommuner, som tillhör

Göteborgsregionen, men som ligger i angränsande

län.

centration som en decentralisering av befolkningen. Det

svenska bosättningsmönstret utmärkes av att f n 80 % av be-

folkningen bor i tätorter. Denna koncentration av befolk-

ningen är samtidigt spridd dels i ett stort antal tätorter

dels geografiskt över ytan.

Man kan analysera transportbehovet och testa hypotesen om

att ett spritt bosättningsmönster Ökar transporterna såväl

vad gäller antal som transportlängd med en rad metoder

vilka inte skall redovisas här. Några exempel på stu-

dier skall dock gesl)

 

1)Exempel på sådana metoder är nearest-neighbour index,
rank-size rule, shape index m fl. Se t ex Haggett (1965),
Boyce-Clark (1964), Borgstrand (1979).

VTI RAPPORT 166



Borgstrand (1979) har bl a analyserat olika regionala,

fysiska och ekonomiska begränsningar när det gäller att

förflytta sig i 410 svenska tätorter med mer än 2 000 in-

vånare. Härvid studerades sambandet mellan vägnätets ut-

sträckning och bosättningens lokalisering, tätortsavstånd,

tätortshierarkier, tillgänglighet och ytform m m.

I stort sett kunde den ovannämnda hypotesen beläggas näm-

ligen att körlängder samvarierar med de studerade faktor-

erna.

För att studera tillgänglighet och ytform eller samspelet

mellan koncentrerad bebyggelse och utglesning av denna

studerade Borgstrand de svenska A-regionerna (jfr även

SOU 1974:1-4, SOU 1978:46). Den befolkningsandel som

är bosatt på olika restidsavstånd kunde därvid kartläg-

gas i olika regioner. För A-regionerna kunde även note-

ras att dessa i flertalet fall uppvisar relativt utsträck-

ta ("rektangulära") ytformer med själva A-centret assy-

metriskt lokaliserat, se figur 2.6.

A

*4ä
Centrum med symmetrisk Centrum med en assymetrisk

lokalisering i en region lokalisering i en region

 

Figur 2.6 Regionytans form och centrets lokalisering

I KOLT (SOU l975:47,48) studerades bl a hur bebyggelsens tät-

het eller utnyttjande av marken påverkar den totala tät-
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ortsytan och därmed behovet av resor. Därvid kunde konsta-

teras att möjligheterna att erbjuda kollektivtrafik varie-

rade i stor utsträckning med tätortens struktur. Kostna-

derna för att bedriva kollektivtrafik kan även variera

kraftigt beroende på t o m små förändringar i befolkning-

ens fördelning, obebyggda områdens storlek, läge och form,

kollektivtrafikstandard etc.

De studier som KOLT gjorde i Lund, Uppsala och Karlstad

visade bl a på svårigheterna med att förse i Uppsala av-

sides belägna nya villaområden med bra kollektiv trans-

portservice. Om kollektivstandarden i fråga om turtäthet

skulle motsvara medeltalet för övriga Uppsala, skulle

trafikens underskott för de boende i detta område bli

15 a 20 gånger högre än medelunderskottet per boende i

hela Uppsala. På liknande sätt kunde i Karlstad beräk-

nas att underskottet per boende för området Råtorp - som

skilts från tätorten av ett militärt övningsfält - skulle

bli ca 5 gånger större än medelunderskottet per boende i

Karlstad.

Lundberg m fl (1980) har visat att tätortsutbyggnaden

ofta följer sektorsprincipen (se t ex Haggett 1965) vil-

ket innebär att när en tätort expanderar sker detta ge-

nom att ett område i tätortens utkant exploateras med ett

relativt lågt markutnyttjande och stor andel villabebyg-

gelse. Detta medför att möjligheterna att förse dessa

områden med en kollektivtrafikstandard som är densamma

som medeltalet för ortens övriga boende endast kan ske

till ofta mycket stora kostnader.

När det gäller kollektivtrafikens linjesträckningar i

olika typer av regionstrukturer kan konstateras att för

den rektangulära formen är skillnaderna stora med avse-

ende på vilken standard som uppnås, se figur 2.7.
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Figur 2.7 Linjelängdens variation i en given region med

 

avseende på linjesträckningen.

Arbetsresorna och därmed hela pendlingskomplexet är sär-

skilt intressant att studera. Persontransportarbetets

ökning har således i många studier (se t ex DsK 1975:4)

ansetts hänga samman med arbetsresornas kraftiga ökningar

under de senaste decennierna. Arbetsresorna har antagits

uppgå till ca 50 % av det totala transportarbetet. Den

kraftiga ökningen av arbetsresorna har förklarats av bl a

omstruktureringen av näringslivet, koncentrationen av ar-

betsplatserna och lokaliseringen av arbetsplatserna till

tätorternas ytterområden.

Processen har dessutom påskyndats av bilinnehavets sprid-

ning, vilket bekräftas av att antalet arbetsresor har

konstaterats öka, liksom den genomsnittliga färdsträc-

kans längd. Bilen har gjort det möjligt att förflytta

sig över större ytor utan större restidsförluster. Ett

mycket glest boende är då ej längre besvärande, men

många arbetsresor har samtidigt blivit så långa att de
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ej längre kunnat företas med GCM (gång, cykel, m0ped).

Påståendet att antalet arbetsresor ökat över tiden är

i så fall riktigt även om man enbart studerar de resor

som utförts med bil och/eller kollektiva färdmedel. Or-

saken till ökningen torde dock inte kunna tillskrivas

enbart bilismen som sådan. Den sammanhänger också med

olika näringslivs- och sysselsättningsmässiga faktorer.
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3 BILISM - KOLLEKTIVTRAFIK

3.1 Allmänt

I föregående kapitel diskuterades hur resbehovet långsik-

tigt styrs av bl a bebyggelseutspridning. Det bör därvid

även ihågkommas att de arbetandes resbehov ökas när spe-

cialisering (t ex p g a stordrift) glesar ut tillgången

på lämpliga arbeten på nära håll. I detta kapitel behand-

las ett kortsiktigare perspektiv och i vilken utsträck-

ning de olika trafikmedlen faktiskt används.

Det är egentligen först under 1970-talet som man i Sverige

mer allmänt insett att bilismen har allvarliga avigsidor

såsom buller och avgaser i och med att allt fler blir del-

aktiga av privatbilens fördelar såsom den Ökade rörlig-

heten. Det är främst i storstäderna och där framförallt

i Cityområdena situationen blivit akut med svår trängsel

på befintligt trafikutrymme. Även parkeringssituationen

har påverkats av trängseln bl a därför att ett rationellt

utnyttjande av gatorna för trafik medför att gatuparke-

ringen ofta måste inskränkas. I storstadsorienterade,

tongivande,rikstäckande massmedia har som ett motmedel

mot bilismens avigsidor framhållits hur många fördelar

kollektivtrafiken har. Bland de viktigare argumenten

för en utbyggd, attraktiv, turtät kollektivtrafik har

märkts miljöaspekterna, jämlikheten mellan samhällsklas-

ser och mellan kön, trafiksäkerhetsaspekter, samhälls-

ekonomi p g a minskat trafikledsbyggande, samt de senare

åren en rad energiargument både avallmän art och till

förmån för eldrivna kollektiva färdmedel som tåg och

trådbussar.

Att de flesta av dessa argument är klart tätortsbetonade

och därför av begränsad generell räckvidd har sällan

framkommit i massmedierna eller framhållits av ledande

politiker. Att bygga ut och förbättra villkoren för
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kollektivtrafiken, har ofta framstått som den viktigaste

trafikpolitiska ambitionen bl a manifesterad i olika ut-

redningar.

En bra kollektivtrafik är emellertid dyrbar att byg-

ga upp och ännu dyrare att driva (se avsnitt 4.5) och

politikerna har tvekat inför de kostnadskrävande besluten

på transportsidan gentemot andra angelägna servicefunk-

tioner från samhället. En viss skepsis har även funnits,

eftersom utvecklingen gått mot att även en minimioriente-

rad kollektivtrafikförsörjning blivit allt dyrare att

upprätthålla p g a försämrade trafikunderlag. Uppen-

barligen finns ett gap mellan behov/önskemål om kollektiv

transportservice och ekonomiska/geografiska realiteter

utanför de allra mest tätbefolkade områdena. Inför kost-

nadskrävande beslut brukar Ikrävs gott beslutsunderlag

och sådant har i stort sett saknats. Kanske kan RVU-78

ge vissa förbättringar.

3.2 Begreppet familjebilen

 

För att förstå privatbilismens genombrott och enorma ge-

nomslagskraft behövs en kort tillbakablick och kanske

även vissa internationella jämförelser. I Sverige sågs

fram t o m 1960-talet bilens expansion som positiv för

bl a den ekonomiska tillväxten. Den gav också människor

möjligheter till att kunna förflytta sig med stor indi-

viduell frihet, vilket som Vi sett bl a utnyttjades för

ett mer spritt boende, så att man slapp bo i trånga, på

olika sätt ohälsosamma stadsmiljöer. Naturen kom också

närmare och den kunde avnjutas mer t ex p g a den ökade

fritiden.

Till och med stora trafikleder tolkades stundom som po-

sitiva inslag i stadsbilden; de var nödvändiga för ra-

tionell avveckling av transportbehoven och gav ett ef-

fektivt intryck.
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Så småningom har denna uppfattning förändrats till att

trafikleder utgör barriärer och alltför stora ingrepp

i miljön. För den historielösa miljöförespråkaren ut-

gör bilen numera en företeelse med nästan enbart negativ

va egenskaper och sällan eller aldrig dras de positiva

sidorna fram. J 0 Jansson (1980) har formulerat denna

omsvängning i inställningen till bilen på följande sätt:

"Ett ganska allmänt omfattat slutomdöme om tätorts-

utvecklingen under bilismens genombrottsår i väster-

landet är alltså att för mycket väg- och gatukapaci-

tet har erbjudits bilisterna i tätorterna och att där"
med för stora ingrepp i stadsmiljön har gjorts. Det-

ta är lätt att säga. Om man helt eller delvis låtit
bli att anpassa gatunätet till den snabbt (i takt med
bilinnehavets utveckling) växande efterfrågan, skulle

ännu mycket längre köer och värre trängsel än vad vi

faktiskt upplevat ha uppstått. Det är en illusion
att tro att efterfrågan skulle på något sätt automaw
tiskt ha anpassat sig till utbudet av gatukapacitet.
Vilka politiker skulle ha kunnat motstå det fysiskt
mycket påtagliga trycket av ständiga bilköer, som
säkert hade uppfattats som förorsakade av "dålig pla-
nering"?

Det är viktigt att ärligt göra upp med vårt förflutna,
och inte bara förfasa sig över resultatet av bilismens

genombrott. Vad borde man ha gjort i stället för det

man gjorde? Den frågan har många högröstade kritiker
av dagens bilanpassade städer förvånansvärt svårt att
ge ett konsistent svar på. Det är speciellt viktigt
att ägna denna "historiska" fråga ordentlig uppmärk-
samhet med tanke på att utvecklingsländerna nu är i
början av bilåldern."

Att bilen har stor betydelse för individens behov och möj-

ligheter att förflytta sig framgår av den kraftiga ökning

som persontransportarbetet per capita uppvisar under hela

1900-talet, se figur 3.1. Merparten av denna ökning kan

tillskrivas bilen (se figur 2.3),
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Figur 3.1 Genomsnittligt resande per dag och indi-

 

vid 1 Sverige (km)

Källa Nordström (1979)

Bilinnehavet har i Sverige under 1970-talet kommit att

spridas till allt fler s k livs- och hushållskategorier

och bilen är numera tillgänglig för större delen av be-

(figur 3.2).

na tillgänglighet kan betyda att befolkningens transport-

folkningen över l8-årsåldern Denna allmän-

behov nu börjar bli relativt väl tillgodosedd. En av-

tagande ökningstakt för transportarbetet har också kun-

nat konstateras, men det framgår av figuren att fortfaran-

de har betydande befolkningsskikt låg bildisposition.

Om inte andra förhållanden ändras (t ex energipriser)

kan man därför vänta en viss fortsatt tillväxt i person-

transportarbetet per capita.

Allmänt sett samvarierar bilinnehavet starkt med övriga

välståndsfaktorer givet vissa politiska systemramar. I

figur 3.3 har några biltätheter över tiden avbildats (ur

Bloomfield 1978).

VTI RAPPORT 166



_24_

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

    

98 A

med

bil 100_

90-

80-

70_

60_

50-

40-

30-

20-
minst

2
10_ bilar minst

2
bilar \

. 21 aHa
Kategoru 11 12 22 33 34 35 41. 1.5 51. 55 alla förv.

arb.

KATEGORI: % i urvalet

ll Ensamstående utan barn, en förvärvsarbetande 18

12 Ensamstående utan barn, ingen förvärvsarbetande 20

Ensamstående ned barn 3

33 Sanbo utan barn, ingen förvärvsarbetande 10

34 Sambo utan barn, en förvärvsarbetande 7

35 Sanbo utan barn, två förvärvsarbetande 12

44 Sanbö ned 1 barn (0-18 år) , en förvärvsarbetande 3

45 Sambo ned 1 barn, två förvärvsarbetande

54 Sanbo ned minst 2 barn, en förvärvsarbetande

55 Sambo ned minst 2 barn, två förvärvsarbetande 11

Alla 100
Alla familjer 69

Pigg 3 , 2 Bildisposition fördelad på hushållstyp och förvärvs-
situation för hushållet.

Källa: SCB-RVU-78, tabell 7001
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Figur 3.3 Biltäthet i olika länder

Källa: Bloomfield 1978

 

Det internationella mönstret skiljer sig med andra ord

föga från det svenska. Bilen som idé är uppenbarligen

mycket attraktiv och i alla länder, där bilinnehavet

inte hålls tillbaka av politiska skäl, är biltätheten

väl sammankOpplad med det allmänna välståndet.

Man har i många år talat om privatbilen som "familjebilen"

och det är därför av särskilt intresse att studera hur

bilinnehavet fördelar sig på olika hushållstyper (figur 3.4).
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201- 601- ebåi
607 615

501- 5082
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401- 408:
407 415

305-
315
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707
Vbå:
715

KATEGORIER:

101-115
201-207
208-215
301-307
208-315
401-407
408-415
501-507
508-515
601-607
608-615
701-707
708-715

Ungdomar 15-24 år, bor hos föräldrar
" " , bor inte hos föräldrar, ensamstående
u n , __ u _ , salnbo

Yngre barnlös 25-44 år, ensamstående
II II H I

Förälder till barn 0-6 år, ensamstående
H H U II ,

Förälder till endast äldre barn 7-18 år, ensamstående
ll II II H U H ,

Äldre barnlös 45-64 år, ensamstående
H U ll ,

Pensionär 65-84 år, ensamstående
N II I

Figur3,4 ZBildisposition fördelad på livskategorier

Källa:

och hushållstyper.

SCB, RVU-78, tabell 7002
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I figuren har de hos föräldrar boende ungdomarna skrafferats,

eftersom det i den kategorin inte är intervjupersonens

personliga bilinnehav som ger dispositionen. De prickade

staplarna är hushållstyper med sammanboende personer. En

markant skillnad i bildisposition föreligger mellan de en-

samstående familjerna och sambofamiljerna. I många grup-

per disponerar man bil till över 90 %, en onekligen mycket

hög andel, avsevärt högre än vad som kan förväntas enbart

p g a större sannolikhet att "påträffa" bildisposition

vid avsökning av två personer kontra en. Enkel sannolik-

hetsteori säger nämligen följande:

0\
0Bilandel vid ensamstående familj ca 50

dvs sannolikheten pl=0,5.

Teoretisk bilandel vid två personers familj (sambo)

om bilen skaffats utan särskild hänsyn till samman-

boendet p2=0,5+0,5'0,5=0,75 dvs ca 75 %.

Det faktiska innehavet för sambo i produktiva

åldrar dock ca 90 %.

Bilinnehavet varierar emellertid även i hög grad efter

bostadssituationen. I figur 3.5 syns hur de boende i

Londons centrala delar har lägre bilinnehav än de peri-

fert boende. Kommunikationssituationen spelar härvidlag

också stor roll, se t ex Golob, Burns (1978).
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För Sverige har Vi möjlighet att på ett motsvarande

intressant sätt fördela data från RVU-78 på en funk-

tionell områdesklassning kallad T-regioner. T-regionerna

bygger på församlingen som adminstrativ basenhet och

har utformats bl a av Nelldahl (1978). Klassningen

sker efter invånarantal på följande sätt:

T1 - Stockholm med förorter (Stockholm, Lidingö,

Roslags-Näsby, Sollentuna, Tumba, Upplands-

Väsby, Björknäs, Märsta, Vallentuna, Väster-

haninge, Åkersberga m fl)

T2 - Göteborg med förorter (Göteborg, Mölnlycke,

Glöstorp, Lindome, Nolered, Kållered m fl)

T3 - Tätorter med mer än 25 000 inv

T4 - Tätorter med 5 000 - 25 000 inv
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T5 - Tätorter med 200 - 5 000 inv och glesbygd

i södra Sverige

T6 - Tätorter med 200 - 5 000 inv och glesbygd

i norra Sverige

I figur 3.6 avbildas de sex Tvregionerna dels på en

karta, dels demografiskt tillsammans med färdmedels-

andelar vid arbetsresor. Underlaget till figurens an-

delar är uppgifter ur Folk- och Bostadsräkningen 1975.

De sex regioner som presenteras är inte sammanhängande

regioner i ordets egentliga bemärkelse. T 1 (Stockholms

tätort med förorter) och T 2 (Göteborg med förorter)

hänger visserligen ihOp som separata regioner, men dessa

båda bör, som de andra, betraktas som klasser av orter

med olika storlekar som skiljemärke. Denna egenskap gör

att man vid studier grundade på T-regioner har möjlighet

att jämföra orter i olika delar av landet men med samma

befolkningsunderlag för exempelvis kollektivtrafiken. I

ett fall, de minsta tätorterna och glesbygden, har man

dock delat landet i en nordlig och en sydlig del. Detta

har sin bakgrund i att glesbygden i norra och södra

Sverige har så olika karaktär.

Om vi nu återvänder till bilinnehavsandelarna i olika be-

folkningsgrupper och lägger ut dem på T-regionerna, er-

hålls följandefigur 3.7.

Markanta skillnader i bildisposition finns i vissa grupper,

när dessa inte ses på riksgenomsnitt utan skiljes på re-

giontyper.
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En intressant grupp, med tanke på dess trafikpolitiska

aktivitet, är de storstadsboende studerandena. Dessa

har genom debattglädje och demonstrationsverksamhet

kommit att få en massmedialt mycket betydande ställ-

ning, och de utövar synbarligen ett starkt tryck på

politikerna. Stockholms trafikmiljö förefaller härvid-

lag extra viktig och har som bekant medfört att Sverige

har EurOpas hårdaste avgasbestämmelser. Att isolera

de studerande i figuren är besvärligt, men av de båda

ungdomsgrupperna 21 och 23 innehåller den ensamstående

gruppen (21) betydligt mer studenter. Dessa flyttar ju

traditionellt samman för familjebildning betydligt

senare än grupper med förvärvsarbete. I främst Tl är

bildispositionen extremt låg. Man bor m a 0 i ett om-

råde med så högt underlag etc för kollektivtrafik att

man klarar sig utan bil. Ur gruppegoistisk synvinkel

är denna grupps trafikpolitiska aktivitet naturlig,

men med tanke på hur bilinnehavsprocenten fördelar

sig på andra befolkningsgrupper och landsdelar vill

man nog sätta ett stort frågetecken inför deras all-

männa trafikpolitiska representativitet.

överlag är de ensamstående grupperna förhållandevis

stora i Tl och T2 (se raden för "% i urval" grupp Zl,

3l+6l, 42+52). I samtliga ensamstående grupper är bil-

innehavet karakteristiskt med sina relativt stora skill-

nader mellan de större och de mindre orterna. Oregel-

bundenheten i grupp 42+52 där den del av gruppen som

bor i Tl har mer bil än dem i T2 kan avspegla verklig-

heten eller bero på kraftig nedbrytning i materialet.

Här är ju materialet nedbrutet både på sex regiontyper

och ett tjugotal befolkningsgrupper. I möjligaste mån

har detta som synes sökt kompenseras genom att addera

främst åldersklasser.

I de sammanboende grupperna är bilandelen som väntat hög
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med relativt måttliga regionala skillnader. Endast den

sammanboende ungdomsgruppen har den för ensamstående grup-

per markanta lågandelen i T 1 och T 2. För gruppen barn-

föräldrar är bildisposition närmast total. Även i Stock-

holm och Göteborg har närmare 90 % av barnfamiljerna bil.

Det generellt låga bilinnehavet hos pensionärerna är föga

förvånande, och skillnaderna mellan T-regionerna är för-

hållandevis måttliga. Det kan vara så, att kollektivtra-

fiken även i glesare områden och på småorter klarar trans-

portbehoven hos pensionärerna hyggligt. Troligast är dock

att, som bl a Lundberg m fl (1980) visat att pensionärer

utför färre resor än vad som gäller i genomsnitt för vuxna.

Den redovisade bilden av bakgrundsdata, utan egentlig

resaktivitet men med starka regionala skillnader,gör det

möjligt att formulera några hypoteser, även om detta får

ske med stor försiktighet.

Den första hypotesen rör begreppet familjebilen. Sambo-

familjer, och då särskilt familjer med barn, har en så

hög bilandel att detta borde avspegla sig i särskilt

aktiv bilanvändning.

Den andra hypotesen initieras av den regionala fördel-

ningen av bilinnehavet. Den lägre bildispositionen i

Stockholm avspeglar kanske en faktisk möjlighet att i

detta befolkningstäta område med stort trafikunderlag på

liten yta klara sig ganska bra utan bil. Utnyttjandet

av kollektivtrafiken i Stockholm är därför kanskeinte

representativt för landet i sin helhet.

En tredje hypotes kan formuleras på ett liknande tema,

nästan som en alternativ hypotes. Stockholm kan för-

sörjas bra med kollektiva trafikmedel, men är även trafik-

politiskt tongivande (opinionsmässigt). Rikspolitiker-

nas övertro på Stockholmsmodellens tillämpbarhet har varit
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en av anledningarna till att de transportpolitiska ambitio-

nerna inte har kunnat realiseras.

Det kan vara meningsfullt att ha dessa hypotetiska vink-

lingar i minnet vid läsandet av fortsättningen. Kanske

skall dessutom påminnas omen terminologisk distinktion.

Trafik är definitionsmässigt beteckningen för fordonsmäs-

siga rörelser i transportsystemet, medan transporter be-

 

tecknar prestationerna i samma system. Transportpolitiken

kallas i dagligt tal trafikpolitik. I vissa fall har

kollektivtrafikdebatten mer handlat om att skapa trafik

 

än om att fylla transportbehov.

 

3.3 Huvudresor med bil och kollektivtrafik

 

I Resvaneundersökningen redovisas följande huvudsakliga

ärendekategorier

- Resor till och från arbete och skola

- Resor i tjänsten

- Serviceresor (inköp, barntillsyn, hälsovård etc)

- Besöks- och fritidsresor

De flesta resor är korta. För dessa frågade man om samt-

liqa resor dagen före. För längre resor utsträcktes per-

spektivet, se avsnitt 3.4. I detta avsnitt redovisas även

den definition av resa som tillämpas i RVU-78.

Det totala resandet i undersökningen uppräknat till hel-

års rikstal redovisas i tabell 3.1,

Figur 3,8 är ett komplement till tabellen. Figuren ger

en tydligare visuell föreställning om hur de "långa och

många" fritids- och besöksresorna slår i det totala mate-

rialet. Av tabellen och figuren tillsammans framgår att
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arbetsresorna, som ofta varit den dimensionerande faktorn

för tätortstrafikens utformning, i antal är betydande.

Deras kortväga karaktär gör dock att de i transportpres-

tation räknat inte blir lika betydande.
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Övrigt.8% Övrigt 7%
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4_ 80 H . . .. . .
Besok, frltld Besok, fritid

29 % 45 %
- 701

,. 60 .
SerViceresor

17 %
J, 50

Tjänsteresor Serviceresor

år 40' 9 % ll %

30 Tjänsteresor
" Arbete, skola 15 %

37 %
4_ 20

Arbete, skola

-+ 10 21 %

Antal resor Personkm

Figur 2343 Personresor 1978 fördelade på ärenden

Tabell 3.1 Personresor 1978 fördelade på ärenden

9 Nüljon 9
Arende Tusen resor 0 ;personkm o

1. Arbete, skola 1 908 123 36,9 19 187 21,4

2. Tjänsteresor 480 973 9,3 15 222 15,3

3. Serviceresor 872 224 16,9 10 865 10,9

4. Besök, fritid 1 478 958 28,6 44 881 45,2

5. övrigt 433 670 8,3 7 124 7,2

T 0 t a 1 t 5 173 948 100,0 97 279 100,0
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Resor i tjänsten är förhållandevis långa (per resa), men

deras volym 1 den totala bilden är liten. Serviceresor

är i allmänhet relativt korta, medan besöks- och fritids-

resorna, som nämnts, är både volymmässigt betydande och

så långa att de i transportarbete motsvarar knappt hälften

av det totala transportarbetet.

Det förtjänar här påpekas att de ovan redovisade andelarna

skiljer sig från tidigare kända uppgifter. I en avhand-

ling från 1979 anges arbetsresorna som den viktigaste ären-

detypen (Lorentzon 1979, s 1). I antal är detta riktigt

även enligt RVU-78 men vad gäller persontransportarbete är

fritidsresandet dubbelt så stort som resandet till och

från arbetet. Lorentzon anger (ibid, s 2) att omkring

40 % av energiförbrukningen vid persontransporter åtgår

för arbetsresor. Med reservation för skilda beräknings-

grunder förefaller detta vara betydligt högre än vad

RVU-78 anger. I en äldre sammanställning (Transporter

i Sverige, DsK 1975:4,3275) angavs arbetsresornas andel

av persontransportarbetet till minst 50 %, medan service-

resor och fritidsresor "torde var för sig svara för ca

25 % av det totala persontransportarbetet" (Ibid, s 277).

I arbetsresorna är då inkluderade vad RVU-78 kallar

tjänsteresor vilket gör att man bör jämföra de ovan

nämnda 50 % med RVU:s motsvarande 37 %. Ännu större är

diskrepansen för fritidsresandet. RVU:s 45% kan här ställas

mot Kommunikationsdepartementets tidigare uppfattning

om 25 % av persontransportarbetet. I den mån RVU:s

siffror är pålitliga och de tidigare uppfattningarna

således felaktiga skulle det t ex kunna hävdas att den skatte-

mässiga styrningen av bilanvändningen skett under fel

premisser. Serviceresandets andel synes ha överskattats

medan fritidsresandets underskattats. Bl a med hänvis-

ning till serviceresorna, främst för boende i glesbygd,

har man i stort bibehållit den hittillsvarande fördel-

ningen mellan beskattning av bilinnehavet (årlig vägskatt)
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och användningsbeskattning (drivmedelsskatt). Förslag om

att i energibesparande syfte ta bort den årliga fasta

skatten och i stället lägga denna på bränslet har därför

ej genomförts. Ett sätt att kompensera glesbygden,

särskilt aktuellt vid ökad andel användningsskatt, vore

ju att ha en regionalt baserad skatterabatt i exempelvis

stödområdet (se SOU 1978:34 Trafikpolitik - kostnader och

avgifter). I stället har man vänt på resonemanget och

på senare tid föreslagit att den innehavsbaserade skatten

skulle nedsättas med 125:-- kr årligen i stödområdet.

Med enbart RVU:s data kanske det ännu är för tidigt att

hävda helt nya användningsförhållanden, men sammanfattnings-

vis har troligen arbetsresorna och serviceresorna tidigare

något överskattats, medan fritidsresandet underSkattats. Om

man emellertid antar att en mer användningsorienterad

skatterelation införes skulle denna troligen enligt det

nu framkomna materialet främst reducera fritidsresandet.

Om detta i sin tur är en önskvärd effekt åligger det poli-

tikerna att svara på, men de tidigare farhågorna för att

glesbygdens serviceresor avsevärt skulle försvåras torde

i varje fall ha reducerats.

Bland annat p g a det ovan framförda, men även därför att

den regionala och färdmedelsmässiga karaktären är olika

för varierande ärendetyper, är det intressant att studera

resandet modalt och regionalt. Härvid erhålles figur 3.9.

Mängden information i denna är sådan att en utförlig kom-

mentar är motiverad.

Arbetsresor (här resor till och från arbete, skola m m)

 

har en regionalt intressant färdmedelsfördelning. T1

(Stockholm) har markant lägre andel bilresande än övriga

regiontyper, men också låg andel GCM-resande (gång, cykel,

mOped, mc). Det sistnämnda kompenseras till viss del av

en hög andel resande med kollektivtrafik. Man kan nästan
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tonade regionerna

kollektivt resande å andra sidan mindre. I de icke storstadsbe-

(TB-T6) är andelen GCM-resande till ar-

resor med bil är i övriga regioner betydligt större, andelen

Andelen arbets-trafikenkmua.buss, spårväg, T-bana i figuren).

(kollektiv-tande arbetspendling med tåg som transportmedel

längre tid. I "övrigt" ingår dessutom en relativt omfat-

farlig liksom svårigheten att få behålla en cykel någon

cykelandel i storstäderna är att biltrafiken upplevs som

ryggalagts till fots eller på cykel. Andra skäl till låg

kollektivt även på korta avstånd som annars skulle till-

SCB, RVU-78

färdsätt och T-regioner.

Totala antalet resor fördelade på ärenden,

misstänka att den goda kollektivtrafiken får folk att åka

Källa:

 Figur 3.9

FRITIDSRESOR

ARBETSRESOR SERVICERESORTJÄNSTERESOR BESÖKS- OCH

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 TL T5 T6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T1 T2 T3 TL T5 T6
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betet dock betydande, vilket tyder på avsevärt kortare

arbetsreseavstånd i dessa regiontyper, vilket i sin tur

tyder på att storstaden knappast är något föredöme ur

energisynpunkt.

För tjänsteresorna är kollektivandelen i samtliga region-

 

typer blygsam och bilen dominerar. I främst glesbygds-

regionerna är här antalet resor dock så lågt attrmnibör

tolka inbördes andelar försiktigt.

Serviceresorna är karakteristiskt annorlunda. Intuitivt

 

något förvånande är den mycket stora andelen GCM-resor i

samtliga regioner, men detta avspeglar troligen att dessa

resor ofta är mycket korta.

För besöks- och fritidsresorna är bilden likartad service-

 

resorna. Som vi tidigare sett är dock troligen många be-

söks- och fritidsresor ganska långa.

Sammanfattningsvis torde observeras att figur 3.9 är en av

de centrala kartläggningarna inom RVU-78. Kollektivrese-

andelen i alla regioner utom storstäderna är blygsam.

Främsüabetydelsen har kollektivresorna för resor till och

från arbete, skola etc.

Om nu i stället för den regionala skärningen i huvudresema-

terialet väljes en ärendemässig uppdelning för enbart bil-

förare, bilpassagerare och kollektivresenärer erhålles

tabell 3.2.

Tabellen Visar att bilföraren har ettlnett spektrum av

 

ärendetyper med en tyngdpunkt i arbetsresorna. Denna

tyngdpunkt är dock avsevärt mer koncentrerad bland kol-

lektivresenärerna, varvid man dessutom bör notera den

höga andelen skolresor med kollektivtrafik. Anmärknings-
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Tabell 3.2 Procentuell ärendefördelning av antal resor
1978 med bil (förare resp passagerare) samt

 

  

 

kollektivtrafik.

Ärende Bil, förare Bil, passagerare Kollektivtrafik

Arbete 38,3 25,6 45,4

Skola 1,2 3,3 15,6

Tjänste 15,6 4,6 3,9

Inköp 11,4 11,9 10,8

Service 2,5 1,2 1,7

Hälsovård 1,0 1,5 1,9

Barntillsyn 0,4 0,2 0,1

Besöka släkt, vänner 8,9 20,4 7,4

Fritid 11,6 24,0 10,4

övrigt 9,1 7,3 2,8

S u.n1n1a. 100,0 100,0 100,0

 

Källa: SCB, RVU-78

värt är även att resor för barntillsyn för både bil- och

kollektivresenärer är den minsta ärendekategorin. I an-

nat RVU-78-materia1 kan emellertid konstateras att drygt

45 % av barntillsynsresorna sker med GCM och att en domi-

nerande del av dessa är under 2 km. Bilförare har en re-

lativt hög andel "övriga resor". Bland dem ingår en stor

del resor som innebär hämtning och skjutsning av egna (och

andras) barn till kamrater, föreningar, sport etc, vilket

även avspeglar sig i hög andel övriga resor för bilpassa-

gerarna.

Bilpassagerarnas ärenden är i övrigt koncentrerade till

 

arbetsresor, inköpsresor samt besöks- och fritidsresor.

Tillsammans utgör dessa ärenden 82 % av samtliga resor.

Uppenbarligen är dessa ärenden de mest lämpade för någon

form av samåkning.

 

Kollektivtrafiken är, som nämnts, koncentrerad till ar-

bets- och skolresor vilka svarar för 61 % av antalet
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kollektivresor. Kollektivtrafiken fun: även som viktiga

ärendetyper inköps-, besöks- och fritidsresor vilka var-

9dera ligger kring 10 6.

TabellL3J2 visar emellertid endast hur stör andel ärendena

har av respektive resorutförda av bilförare, bilpassagera-

re och kollektivresenärer (i tabellen återfinnes summering

till 100 längst ned). Om vi i stället summerar antalet

resor per färdmedel inom respektive ärendekategori erhål-

les tabell 3.3nedan (summeringen sker med andra ord per

rad). Bilden blir då avsevärt annorlunda.

Tabell 3.3 Andel bilförare, bilpassagerare och kollektiv-

trafikanter inom ärendekategorier, % meag>to-
talt antal resor.

 

Bilförare Bilpassagerare Kollektivtrafikant Summa

  

Arbete 68,2 14,6 17,2 100,0

Skola 22,1 18,9 59,0 100,0

Tjänste 87,3 8,2 4,5 100,0

Inköp 65,0 21,9 13,1 100,0

Service 76,1 12,4 11,5 100,0

Hälsovård 54,2 24,4 21,4 100,0

Barntillsyn 79,8 13,6 6,6 100,0

Släkt, vänner 52,2 38,6 9,2 100,0

Fritid 54,1 35,7 10,2 100,0

övrigt 75,6 19,4 5,0 100,0

T 0 t a 1 t 65,2 20,9 13,9 100,0

 

Källa: SCB, RVU-78

Denna tabell avspeglar en närmast total bildominans.

Bilförarresor är således mellan 50 och 85 % inom samtliga

ärenden utom skolresor. I den sistnämnda kategorin sker

resorna huvudsakligen kollektivt (59 %) och visar hur

mycket skolresandet betyder för kollektivtrafikens under-

lag (15,6 % i den tidigare tabellen). En annan synnerli-

gen intressant fördelning visar arbetsresorna. Här visar
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sig resorna för bilpassagerare vara nästan lika många som

kollektivresorna. Det torde vara en nyhet för de flesta

att samåkningen till och från arbetet i det närmaste mot-

svarar hela kollektivtrafikens arbetsreseantal. Även i

flera andra ärendekategorier är bilpassagerarna mycket fler

än kollektivresenärerna. Totalt sett är resorna som bil-

passagerare 1 1/2 gång så många som kollektivresorna!

För skolresorna är, som nämnts, kollektivtrafiken mycket

viktig. Följande tabell 3.4 visar kollektivresorna för-

delade på s k livskategorier och T-regioner.

Tabell 3,4 Andel kollektivresor fördelade på livskate-

gorier och T-regioner.

 

 

 

T1 T2 'T3 T4 T5 'T6 Totalt

Ungdomar 15-24 år 24,0 28,6 33,7 35,2 62,3 53,0 32,9

Yngre, barn-

lösa 25-44 år 18,2 7,1 10,7 16,8 5,0 14,3 13,2

Förälder till

barn 0-18 år 21,5 33,9 20,5 24,3 12,8 18,5 21,9

Äldre barn-

lösa 45-64 år 24,7 17,6 20,8 12,9 13,6 10,3 20,3

Pensionär

65-84 år 11,6 12,8 14,3 10,8 6,3 3,9 11,7

S u.n1n1a 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Källa: SCB RVU-78

Tabellen visar att framför allt i glesbygden är ungdomskate-

gorin de dominerande nyttjarna av kollektivtrafiken. Ung-

domarna och då framför allt deras skolresor bär med andra

ord upp landsbygdens kollektiva trafik. Av politiska skäl

genomförda reformer kan ibland leda till en väldig höjning

av resekonsumtionen. I detta fall syns tydligt hur grundsko-

lans uppbyggnad med närbelägna skolor endast för lågstadiet

och förlängd skolplikt leder till att skolbarnen på högsta-

dium och gymnasium tvingas att "resa" till skolan i mycket
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hög grad. De blir härigenom så stora konsumenter av kollek-

tivtrafik att de säkert påverkar trafikutbudet i allmänhet.

I många landsbygdsområden är skolresorna tvivelsutan direkt

dimensionerande för detkollektiva trafikutbudet. Barnens

föräldrar är däremot underrepresenterade i alla T-regioner

vad gäller kollektivresandet (deras andel i RVU-materialet

per T-region framgår av figur 3.7 ). För de övriga T-regio-

nerna finns ingen lika markant användargrupp som ungdoms-

andelen T5 och T6. Tl ligger för ungdomarna lägst. Tl-

regionen har också en påfallande jämn fördelning mellan al-

la livskategorier, vilket naturligtvis avspeglar att i Tl

är kollektivtrafikutbudet så gott (och underlaget så stort)

att alla kategorier använder kollektivtrafiken. Å andra

sidan dominerar Stockholm hela landets kollektivtrafik (in-

te bara debattmässigt),tabell 3.5.

Tabell 3.5 Stockholms (Tl) andel av hela rikets kollektiv-
resor per ärendekategori, %.

- Arbets- och skolresor ca 41 %

- Tjänsteresor " 4l %

- Inköps- och serviceresor " 36 %

- Besöks- och fritidsresor " 37 %

- Övrigt " 31 %

T 0 t a 1 t ca 41 %

Källa: SCB RVU-78

Siffrorna är på många sätt imponerande. I ingen ärende-

kategori ligger Stockholm nämnvärt under 1/3 av kollektiv-

resorna och för vissa kategorier såsom arbetsresor är siff-

rorna över 40 %, vilket även gäller totala antalet kollek-

tivresor i landet.
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Allmänt sett finns det ett visst stöd för våra hypoteser.

Barnföräldrarna har bil till i det närmaste lOO %. De är

uppenbarligen låga användare av kollektivtrafik. Stockholm

har lägre bilinnehavsandelar än övriga landet. Alla befolk-

ningsgrupper i Stockholm utnyttjar tydligen sin kollektiv-

trafik och framför allt vid arbetsresor är utnyttjandet

högre än i övriga landet även om en del av kollektivutnytt-

jandet i Stockholm sker till priset av en låg GCM-andel.

Den tredje hypotesen om Stockholmsmodellens dåliga tillämp-

barhet kan sägas ha ett visst stöd. Över 40 % av landets

alla kollektivresor sker i Stockholm (Tl). Inte ens halva

den andelen av befolkningen bor i regionen.

3.4 Långväga huvudresor (10 mil och mer)

 

:alsêaies

I resvaneundersökningen tillfrågades intervjupersonerna

huvudsakligen om det dagliga resmönstret. I detta mate-

rial dominerar korta resor av typen till och från det

dagliga arbetet. Även längre resor har emellertid int-

resse, men de är betydligt färre, varför intervjuper-

sonen fick försöka dra sig till minnes resor under en

längre tidsperiod. För resor minst 10 mil långa i en-

dera riktningen valdes perioden de senaste två veckorna,

för motsvarande resor minst 40 mil gällde frågorna de

senaste sex månaderna. Man måste räkna med att för-

 

längningen av tidsperioden ger ökad risk för minnesfel

m fl felkällor.

 

De långväga resorna definierades som minst 10 mil långa

för enkelresa, minst 20 mil för tur och returresa. En

(huvud-)resa startar när intervjupersonen lämnar en

permanent bostad, familjens fritidsbostad eller svenska

gränsen (i anslutning till en utlandsresa). Den av-

slutas när intervjupersonen ankommer eller återkommer

till samma typ av plats. I de fall intervjupersonen
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övernattar eller endast besöker andra typer av mål-

platser för att sedan återkomma till startplatsen räk-

nas resan som tur och returresa eller rundresa, var-

vid resan, som nämnts skall vara minst 20 mil lång.

Definitionerna av restyperna har här angetts relativt

noggrant, eftersom de har betydelse för fördelningen

av ett- och flerbesöksresor m fl undersökta variabler.

åsêêäêêgzêl_esr_rs§ê

För både enkelresor och returresor gäller att ettbesöks-

resorna med bil dominerar. Andelen ettbesöksresor bland

bilresorna är för enkla resor 91 %, för returresorna

88 %. Ettbesöksresorna med andra färdmedel (tåg, buss

och flyg) har större variationsbredd (mellan 87 % och

94 %) men dessa resor är betydligt färre till antalet,

varför man bör tolka siffrorna försiktigare. Mellan

79 % och 82 % av samtliga långväga resor är nämligen

bilresor (enkel resp retur).

Resavstånd

Vad gäller reslängderna kan konstateras en liknande do-

minans för de kortaste resorna. Enkelresorna ligger

till 53 % inom intervallet 100-199 km (ettbesöksresor

58 %) medan returresorna till 56 % håller sig inom

200-399 km (ettbesöksresor 61,1 %). Flerbesöksresorna

är få, men avsevärt längre. Med tanke på det mindre

undersökningsunderlaget är det knappast tillrådligt

att redovisa detaljfördelningar utan det räcker att

konstatera att hälften av enkelresorna håller sig i

intervallet 200-399 km, dvs resor dubbelt så långa som

de vanligaste ettbesöksresorna. För flerbesöksretur-

resorna gäller en ganska jämn fördelning över de ingå-

ende avståndsintervallen:

ZOO-399 km 400-799 km 800-1299 km 1300- km

28 % 24 % 24 % 24 %
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Här bör dock infogas den reservationen att de ingående

flerbesöksresorna av tur och returkaraktär är 2 892 000 st

uppräknat till helårs riksvärden. Ettbesöksresorna un-

der motsvarande uppräkningsförutsättning är 36 392 000 st

dvs 13 gånger fler. Man bör därför inte pressa detalj-

informationen i ovanstående fördelning.

årsaäsâêräslaieg

Motiven för att göra längre resor varierar, men fritids-

resandet är omfattande. Utslaget på både enkel- och re-

turresor är fritidsresorna 43 %, av enkelresorna håller

de hela 65 %

resandet dominerar ettbesöksresan, ca 90 %. För inköp,

,av tur- och returresorna 32 %. Inom fritids-

service, hälsovård, barntillsyn och "sociala" besök hos

släkt och bekanta noteras en totalandel av 34 %. Här

är antalet tur- och returresor närmare fem gånger an-

talet enkelresor och gruppen har 42 % av returresorna.

De resor som företas till och från arbetet samt i ar-

betet (tjänsteresor) utgör 23 % av totala antalet lång-

väga resor.

Oavsett ärendekategori (motiv för resan) och om resan

är enkel eller av returtyp dominerar resor med endast

ett besök (76 %-95 %).

Eäâémsésl_yié_låggyäaê_rs§9§

Det långväga resandet borde enligt gängse uppfattningar

ge en betydande andel resor där olika färdmedel kombi-

neras. Vi har dock ovan sett att de relativt korta

ettbesöksresorna på avstånd mellan 10 och 40 mil över-

väger. Andelen modala kombinationer är följdriktigt

obetydlig och är för det totala materialet bara 4 %.23251

96 % av antalet långväga resor sker alltså med endast

ett färdmedel inblandat. Hög andel fritidsresor inom

 

materialet liksom hög andel sociala service- och besöks-
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resor gör familjebilen lämpad även på avstånd över 10

mil och medför automatiskt en låg andel resor med kom-

binationer av färdmedel. Vid flerbesöksresor ökar an-

delen kombinerade resor något, möjligen beroende på

att dessa resor naturligen är längre än ettbesöks-

resorna. Andelen flerbesöksresor i materialet är dock

begränsad.

Generellt är bilen dominerande färdmedel i alla ärende-

typer; Lägst bilandel (64 %) hittar vi i ärendetypen

arbete, skola, vilken blott utgör 6 % av antalet lång-

väga resor. Högst bilandel (87 %) noteras för de lång-

väga resorna för inköp, service, hälsovård, barntillsyn.

Även denna grupp ärenden är emellertid blygsamma, 4 %

av antalet långa resor. I den antalsmässigt viktigaste

ärendetypen långväga fritidsresor - utgörande 68 % av

alla långväga resor » är bilandelen 83 %. Bussandelen

är här 7 % medan tåget når 9 %. Det kan möjligen för-

våna att även långa tjänsteresor (l7 % av totala an-

talet långväga resor) domineras av bilen (78 %, tåg lO %,

buss 3 %, flyg 7 %). Intuitivt borde detta kunna för-

klaras av avståndet.

Eärémeéleaê_årszâ9§§929âiler

Ett sätt att beskriva färdmedelsfördelningen vid lång-

väga resor är att för de respektive färdmedlen rita

upp avståndsprofiler i form av kumulativa diagram

enligt figurerna 3.10 och 3.11. Dessa bör uppfattas

så att de beskriver hur långt man brukar resa med

respektive färdmedel. Det framgår då av figurerna

att bilen får räknas som det mest kortdistanta

färdmedlet (bilresorna uppnår snabbt höga resean-

delar utan att glida iväg långt utefter avstånds-

skalan).
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Ärendemässigt är figurerna endast uppdelade i två åren-

degrupper (se rubriceringen). Nedbrytningen i avstånds-

klasser medför nämligen en så kraftig minskning av det

faktiska antalet intervjuobservationer att endast två

ärendegrupper kunnat redovisas på respektive enkelresor

och returresor. I gruppen till och från arbete, skola

eller i tjänsten är tjänsteresorna störst ärendekatego-

ri; och resorna betalas principiellt inte av resenären

själv. I ärendegruppen inköp, service, hälsovård, barn-

tillsyn, släkt, vänner och fritid är fritidskategorin

helt dominant och betalas av de berörda åkande. I

figurerna har slagits samman enkel- och returresorna

eftersom observationsmaterialet annars blev väl magert

främst vad gäller andra färdmedel än bil.

För bil, buss och tåg är skillnaden mellan avståndspro-

filerna i de båda figurerna förhållandevis liten. För

flyget däremot kan noteras en markant längre avstånds-

profil vid självbetalda resor (fritid) än vid tjänste-

resorna. Man kan möjligen dra den slutsatsen att

flyget ännu 1978 endast användes vid egenbetalda resor

om verkligt långa avstånd skulle överbryggas. Som be-

kant har efter 1978 genomförts en lågprissatsning på

inrikesflyget som kan ha förändrat bilden, även om

undersökningar inom Linjeflyg tyder på att satsningen

hittills endast fört över tjänsteresor från tåg till

flyg, medan fritidsresandet med flyg förblivit lågt.

SJ:s lågprislinje kan dessutom ha förändrat profilrela-

tionerna mellan buss och tåg.
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3.5 Är det kollektivtrafiken som skall ersätta bilen?

 

När man gör analyser av konkurrensförhållanden mellan trans-

portmedel för gods eller färdmedel vid persontransporter

visar det sig ibland att konkurrensen egentligen inte är

så påfallande. I stället brukarman finna att transporter-

na som sådana kan delas upp i en rad olika segment eller

sektorer där för varje segment det ena eller andra trans-

portmedlet har mycket stora fördelar totalt sett. Mellan

sådana segment brukar finnas "grå" områden där faktisk kon-

kurrens Verkligen föreligger (se t ex Alvstam-Lundin-Nord-

ström 1979, kap 9). För att kunna göra en realistisk kon-

kurrensanalys måste man med denna bakgrund söka de så att

säga "givna" delarna av transportmarknaden och hålla dem

utanför analysen. Annars ärljjüuniden att inget verkligt

grepp på konkurrensen kan erhållas och de eventuella för-

slag till ändring av konkurrensförhållandena man kan före-

slå visar sig då ofta bli tomma ord.

Vi skall därför i det följande försöka "bena" upp de tota-

la persontransporterna så att variationer i avstånd och

andra faktorer kan fastställas. På det viset kanske det

går lättare att välja ut de transportsegment där man med

rimliga satsningar skulle kunna ersätta biltrafik med

annan trafik. Det finns emellertid ä priori ingenting som

säger att det är kollektivtrafik i gängse mening som skall

ersätta bilen. Detta kan möjligen ske inom de transportseg-

ment där bilen dels har vissa svagheter (dvs inte har en

helt egen marknad) dels kollektivtrafiken har betydande

fördelar.

3.6 Avstånds- och restidsvariationer

Kollektivtrafiken har sina största andelar 'vid medellånga

(5-20 km) arbets- och skolresor samt vid längre tjänste-,

besöks_ och fritidsresor, Detta framgår av figurerna 3.l2

och 3.13.
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avståndsintervall

även på dessa kortväga resor.

SCB, RVU-78

är det dominerande färdsättet.

24

2 och 5 km svarar GCM för ca 30 0
6 .
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Figur 3.12 Färdmedelsandelar arbetsresor fördelade på

Figurerna visar att vid arbetsresor under 2 km är det GCM som

Bilen svarar dock för drygt

För resor mellan

För avstånd över 100 km

är bilen det dominerande fårdsättet.nmq1 de kollektiva tåg

och flyg växer med avståndet.

För alla resor konkurrerar bilen med GCM på avstånd upp till

10 km,
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och med kollektivtrafiken över 5 km.

antalet resor under 1978 erhålles alltså en ungefär motsva-

Studeras totala

rande bild som för arbetsresorna. Kollektivtrafiken är något

starkare konkurrent vid arbetsresor, men dominerar ej heller

vid enbart arbetsresor något avståndsintervall.
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Figur 3.13 Färdmedelsfördelning alla resor fördelade på
avståndsintervall

Källa: SCB, RVU-78

Som tidigare nämnts föreligger stora regionala skillnader

främst när det gäller utnyttjandet ( till

kollektivtrafik. Stockholms höga kollektivtrafikstandard

och tillgången)

har medfört att man utnyttjar kollektiva färdmedel även

på korta avstånd i betydligt högre utsträckning än i övriga

landet, se figur 3.14.Av denna figur framgår att andelen

GCM-trafik i övriga landet på avstånd 2-5 km är 2 a 3 gånger

så hög som i Stockholm. Mycket god kollektiv trafikstandard

leder uppenbarligen till ett slags överkonsumtion av trans-

porter, vilket för oss över till de viktiga frågorna kring

standarden på kollektivtrafiken.
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Figur 3.14 Färdmedelsfördelning arbetsresor fördelade
på T-regioner och avståndsintervall

Kollektivtrafikens standard brukar mätas i faktorer som

hållplatsavstånd, tutäthet, restid m m. Bilinnehav,

dålig kollektivtrafik och glest boende samvarierar med ett

dåligt utnyttjande av trafiken. Detta har konstaterats i

både engelska och amerikanska undersökningar (se t ex Jones-

Tanner 1979), men även RVU-78 behandlar intressanta aspek-

ter härvidlag.

Figur 3.15 tar upp en basfaktor, nämligen andelen boende

i flerfamiljshus. Det är naturligtvis svårare att t ex ord-

na korta avstånd till hållplatser där bebyggelsen är gles.

Här kan konstateras att det endast är i T5 och T6 som mindre

än hälften av befolkningen bor i flerfamiljshus. Å andra

sidan bor i dessa båda glesbygdsregioner närmare 3 milj

invånare, se figur 3.6.
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Figur 3.15 Andel boende i flerfamiljshus

Källa: SCB RVU-78, tabell 7004

I figur 3.16 har det faktiska utbudet av

beskrivits per T-region.
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KOLLEKTIVTRAFIKSTANDARD:

  

°/o

100

 

"50

   

 

 

  

    

l 0-499 m 23 2 turer/h alla dagar

2 0-499 m 2: 2 turer/h vardagar

3 500-2000 m 2 2 turer/h vardagar

4 0-499 m ;3 4 turer/dag

5 500-2000 m ;2 4 turer/dag

6 0-499 <T4 turer/dag

7 500-2000 m < 4 turer/dag

8 2000 m eller mer

Ö övrigt, vet ej etc

%
me

1.
l.

q 4 H
3 7 6 °

3 3

s
2

2 2 7
. 5 7

6
6

m- 4

. 1 1 1 5

5

' 3
l.

l.

2

' 3
1 2 2

1 1

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Figur 3.16 Kollektivtrafikstandard per T-region

Källa: SCB RVU-78 tabell 7007
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Standarden på kollektivtrafiken kan, som i figuren, bl a

beskrivas med faktorer såsom avstånd till hållplats och

turtäthet, vilket ingetdera dock säger så mycket om i Vil-

ken utsträckning de aktuella transportbehoven kan täckas

geografiskt.

I figur 3.16 är turtätheten "viktigare" än avståndet till håll-

plats, om detta är under 2 km. Den graderingen gör att dia-

grammet i figuren uppvisar en markant regional skillnad.

K-standardklasserna 1 och 2 kan täcka arbetsresande med

kollektivtrafik. Andelen intervjuade med denna trafikstan-

dard i regionerna Tl, T2 och T3 är likvärdig. Stockholm

har synbarligen inte markant bättre standard, men en buss

per hathimme är inte någon mycket tät trafik, som förmår

skilja det bra från det medelmåttiga.

Nöjer man sig med klasserna 3 och 4, dvs grovt sett skol-

buss- och servicebesöksstandard, klarar sig även T4 över

50-procentstrecket, medan T5 och T6 ligger sämre till. Att

för regionerna T4 och särskilt T5 och T6 höja turtätheten

så att de kommer upp i "arbetsresestandard", är troligen

trafikpolitiskt attraktivt men samhällsekonomiskt mycket

dyrbart. Detta framgår särskilt tydligt av figur3.l7där

kollektivtrafikstandarden fördelats även på boende i fler-

familjshus och enfamiljshus.

Här framgår det att flerfamiljshusen kan tänkas förklara

det mesta av den goda kollektivtrafik Tl, T2 och T3 hade

i den förra figuren. Ca 3/4 av befolkningen i dessa om-

råden bor i flerfamiljshus med god kollektivtrafikförsörj-

ning. Klart lägre i kollektiv trafikstandard

ligger enfamiljsboende inom de tre områdena. Steget ned

till T4:s kollektivtrafik är dock avsevärt, även om man

från T4 tar ut flerfamiljsboendet. Vi ser av detta tydligt

hur mycket det betyder att man skapar en egentlig lokaltra-

fik. Just i steget mellan T3 och T4 ligger troligen den
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FigurZ3Jb7Kollektivtrafikstandard på T-regioner och fler-
familjshus (F)/enfamiljshus (E). Beteckningar
på klasser enligt figur3-16

Källa: SCB, RVU-78, tabell 7008

 

storleksgräns vid vilken kommuner brukar satsa på en egen

lokal trafikservice. I T4, T5 och T6 får befolkningen

uppenbarligen söka klara sig med den landsbygdstrafik

som råkar passera förbi tätorten.

I T5 och T6 kan man knappast tala om brukbar kollektiv-

trafik för större delar av befolkningen, men vi ser hur

de få flerfamiljsboende har en tydligt "bättre" kollektiv-

VTI RAPPORT 166



trafikstandard. Kollektivtrafikens storskaliga karaktär

framgår härav tydligt. Trafiken påverkas tydligt i posi-

tiv riktning av den ökade befolkningstäthet flerfamiljsom-

rådena har i förhållande till enfamiljshusområdena.

De redovisade figurerna tyder entydigt på att standarden

på kollektivtrafiken "teoretiskt" är hög i Tl-, T2- och

T34regionerna, i varje fall för dem som bor i flerfamiljs-

hus, och det gör ju de flesta i dessa regiontyper. Detta

är egentligen förbryllande eftersom vi också sett att det

egentligen endast är i Tl (Stockholm) som det faktiska ut-

nyttjandet av kollektivtrafiken är högre än annorstädes

i landet. Uppenbarligen kan man därför inte ä priori säga

att utnyttjandet av kollektivtrafiken ökar när standarden

höjs. Ett sätt att jämföra på som borde ge en viss ledning

är om linjetäthet och linjedragning etc kan ge markant oli-

ka faktiska restider. Här borde i T2 och T3 bilresetider

till arbetet vara mycket kortare än kollektivresetiderna.

För att pröva detta har bilresetider till arbetet jämförts

med kollektiva restider. I RVU-78 frågades således om hur

lång tid ip behövt för att åka till arbetet, och i de fall

ip åkt bil frågade man efter motsvarande tid med kollektivt

färdmedel. Observera den begränsning som ligger i att fråga

endast bilresenärerna efter de båda tiderna. Troligen medför

detta en snedfördelning mot att personer med gynnsamma kol-

lektivreseförhållanden hålles utanför. För vårt syfte här -

nämligen att försöka förstå varför folk inte använder ett

 

synbarligen hyggligt kollektivreseutbud - kan det dock vara

tillräckligt.
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Tabell 3.6 Restider för bilresenärer till arbetet,

andelar i %.

Minuter %

0- 9 18

10-19 40

20-29 20

30-39 10

40-59 6

60-89 2

90+ 1

Källa: SCB RVU-78, tabell 7021

Om dessa personer skulle åkt kollektivt till arbetet hade

det medfört följande tidsfördelning.

Tabell 3.7 Restider med kollektivtrafik till arbetet för

0bilresenärer, andelar i 6.

0\
0

Minuter

O- 9

10-19

20-29

30-39

40-59

60-89

90+
"går ej"

0
0
\
1
0
\
0
0
\
1
L
J
1
N
O

U
1

Källa: se tabell 3.6

Markant år i denna tabell den stora andelen bilresenärer

som ej uppger sig kunna åka kollektivt till arbetet. Hela

\o77 0 av dem som endast har 0-9 minuters bilresetid uppger

sig inte kunna åka kollektivt (siffran bör dock tolkas för-

siktigt då man härigenom endast utnyttjar 18 % av bilrese-

närerna i materialet, se tabell 3.6).

Vissa karakteristiska regionala skillnader kan även noteras,

en fördelning av tabellerna ovan på Tl-T6 ger tabellerna

3.8 och 3.9, varvid ytterligare försiktighet vid tolkningen

bör iakttagas. Hela 59 % av de i denna fråga intervjuade

bor nämligen i region T6, vilket tyder på betydande bortfalls-
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problem.

Tabell 3.8 Regional uppdelning av restider för bilresenärer

till arbetet, andelar i %

Minuter T1 T2 T3 T4 T5 T6

0- 9 17 13 18 8 9 23

10-19 51 54 64 36 43 36

20-29 17 16 5 22 34 21

30-39 6 8 5 16 8 11

40-59 3 6 5 9 3 7

60-89 5 2 O 3 2 2

90+ 0 1 3 6 0 l

Källa: se tabell 3.6

Tabell 3.9 Regional uppdelning av restider med kollektivtrafik
till arbetet för bilresenårer, andelar i %

Minuter T1 T2 T3 T4 T5 T6

0- 9 1 0 0 1 0 0

10-19 2 5 13 4 6 1

20-29 15 7 5 7 4 3

30-39 15 16 12 12 10 3

40-59 15 16 8 18 26 3

60-89 7 8 1 17 17 3

90+ 8 11 3 14 16 4

"går ej" 34 24 54 19 13 80

Källa: se tabell 3.6

Tidsmedianen (50-percenti1en) ligger i alla regiontyper utom

T4 i intervallet 10-19 min för bilresorna. Om bilresenärerna

skulle åkt kollektivt skulle medianresetiden i T1, T2, T4

och T5 legat i intervallet 60-89 min, medan i T3 och T6

54 % resp 80 % av bilresenärerna ej anser sig alls kunna

åka kollektivt. Skillnaderna mellan småorts- och glesbygds-

områdena T5 och T6 är stora. Delvis kan den skillnaden ligga

i litet intervjumaterial, men den kan också förklaras med

radikalt olika transportmönster i södra och norra Sverige.

För dem som åker bil till arbetet förlängs restiderna uppen-

barligen mycket kraftigt om de skulle tvingas åka kollektivt

till arbetet. I många fall skulle ett bortfall av bilen
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betyda att de antingen fick byta arbete/bostadsort eller

inte kunde arbeta alls (med reservation för eventuella sam-

åkningsmöjligheter). För de flesta bilresenärerna är tids-

skillnaden bil-kollektivt så stor att den utan vidare kva-

lificerar dem till nuvarande avdragsrätt för bilresa (minst

90 min tidsbesparing vid tur och returresa). Ett borttagande

av bilavdraget (vilket på allvar diskuterats både av poli-

tiker och forskare) eller en förlängning av minst inbesparad

tid skulle visserligen fördyra resorna, men tidsbesparingen

synes ändock motivera att många av dessa personer ändock

i någon form skulle fortsätta att åka bil.

På basis av denna information kan vi återvända till det

hypotetiska påståendet att linjedragnings- eller andra

typer av problem skulle förklara en del av det lägre kollek-

tiva trafikutnyttjandet i andra regioner än Tl. Helt enkelt

verkar det vara så att de flesta som ej utnyttjar sin kollek-

tivtrafik till arbetet härmed skulle förlänga sina res-

tider kraftigt. Särskilt vid arbetsresor, vilka ju utförs

varje dag är man troligen mycket känslig för tidsspillan.

Med hänsyn till möjliga nedbrytningseffekter i tabellerna

förefaller skillnaderna regionalt inte särskilt stora,

även om ett mönster av längre kollektiva restider i glesare

bygder kan skönjas. I den norra glesbygden menar sig hela

80 % av bilresenärerna inte kunna åka kollektivt till arbetet.

Den enskilda siffran torde vara ganska säker, bl a därför

att T6 har ovanligt stort antal här besvarade intervjufrågor.

Om informationen i figurer och tabeller kring kollektivtrafik-

standarden sammanfattas kan följande hävdas. Kollektivtra-

fiken har svårt att annat än i mycket tättbefolkade regioner

få ett väl täckande linjenät. En på pappret god kollektiv

trafikförsörjning upplevs ej alltid som användbar, eftersom

utnyttjande av den skulle medföra kraftiga restidsökningar.

Vad gäller glesa regioner har dessa ofta så låg trafikstandard
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att den knappast ens teoretiskt är användbar för arbets-

resor. Det är i sådana bygder ej förvånande att bildisposi-

tionen blir hög även hos grupper som annars inte gärna önskar

kostnader för ett bilinnehav (se avsnitt 3.2). Endast

pensionärer tycks även i T4, T5 och T6 klara sig utan bil,

men att de klarar sig med den kollektivtrafik som bjuds

beror troligen på att de har gott om tid. Många av dem

har dessutom numera med färdtjänsten en kompletterande

möjlighet för "udda" förflyttningar.

3.7 Årstidsvariationer

Frågan om kollektivtrafikens konkurrenskraft kan belysas

på många sätt. I förra avsnittet behandlades avstånds-

och restidsvariationer. En annan variationsmöjlighet är

årstidsvariationer. Man kan ju tänka sig att förorda

ökad GCM-trafik om biltrafiken åsamkas restriktioner via

regleringar eller kostnadshöjningar. Ofta kommer i så

fall upp ett motargument om det svenska klimatets besvär

för t ex cykeltrafik.

Det totala resandets fördelning på tvåmånadersperioder

beskrivs i tabell 3.10

Tabell 3.10 Totala antalet resor fördelade på månader
och T-regioner '

 

T_re ion jan mars maj juli sept nov S u_mim_a
g febr april juni aug okt dec

1 14,7 .18,2 16,6 16,3 18,3 15,9 100,0

2 15,6 18,5 18,4 16,4 18,5 12,6 100,0

3 17,0 14,9 17,7 15,6 17,4 17,4 100,0

4 16,8 18,1 13,4 17,5 17,4 16,8 100,0

5 14,1 18,8 18,3 15,7 16,4 16,7 100,0

6 12,5 16,0 17,6 19,1 16,5 18,3 100,0

Totalt 15,3 17,3 16,9 16,6 17,2 16,7 100,0

Källa: SCB-RVU-78
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Av tabellen framgår att resandet över såväl årets månader

som regionalt har en mycket jämn spridning. Genomgående

kan dock konstateras att resefrekvensen sjunker, med vissa

undantag, under månaderna november t o m februari. I ab-

soluta tal innebär detta att färre antal resor utförs un-

der dessa månader. Vilken typ av resor är det då som

minskar? Den troligaste hypotesen torde vara att det är

GCM-trafiken som minskar, medan bil- och kollektivtrafiken

ökar något genom att vissa överflyttningar sker till dessa

trafikmedel.

Undersökningen ger vissa svar på dessa frågor. När det

gäller ärendetypen, kan konstateras att resorna till

arbete/skola fluktuerar något, men ej så mycket att de

kan anses påverkas i någon högre utsträckning av års-

tidsvariationerna. För tjänsteresor samt besöks- och

fritidsresor kan dock för samtliga regioner noteras klart

färre antal resor under vintermånaderna. Serviceresorna

påverkas inte i någon nämnvärd utsträckning, snarare sker

en mindre uppgång under november-december (julhandeln?3.

För färdsättsfördelningen kan konstateras för Stockholm

att totala antalet resor sjunker under november-februari

med ca 20 % jämfört med resevolymen under september-oktober.

Denna minskning beror på att såväl antalet bilresor sjunker

kraftigt (25-30 %) som kollektivtrafiken (10-20 %), medan

GCM-resorna ökar. Denna till synes paradoxala utveckling

kan troligen förklaras av att många kortväga arbetsresor

som företas med bil i Stockholm överflyttas till GCM,

kanske p g a problem med vinterväglag, dåligt vinterut-

rustade bilar, kalla bilar etc. Nedgången på kollektiv-

trafiksidan och även bilsidan förklaras också av de to-

talt sett färre antal tjänste- och besöks/fritidsresor

som görs.

För samtliga andra T-regioner kan konstateras en nedgång

av antalet GCM-resor under november-februari jämfört med

september-oktober. Kollektivtrafiken redovisar i stort
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sett oförändrade resevolymer, medan biltrafiken ökar

något, dock ej så mycket att hela den minskade GCM-volymen

kompenseras. För T-regioner 4, 5 och 6 är kollektivtra-

fikresandet utsatt för relativt stora såväl positiva

som negativa procentuella förändringar under de stude-

rade månaderna. Dessa svängningar kan emellertid vara

orsakade av de förhållandevis små absoluta resevolymer

det rör sig om i dessa regioner. Några egentliga slut-

satser om varför kollektivtrafikresandet är utsatt för

dessa till synes oregelbundna svängningar kan därför

inte dras ur materialet. Dessutom är kollektivtrafik-

resandet i dessa T-regioner mer utsatt för ett godtyck-

ligt användande, vilket torde hänga samman med den låga

kollektivtrafikstandard som erbjuds i dessa regioner.

Någon bestämd uppfattning om konkurrensförmåga p g a

årstidsvariationer kan RVU-materialet således inte ge.

Den väntade minskningen av GCM-utnyttjandet under vintern

inträffar i alla regiontyper utom Stockholm, den motver-

kas endast delvis av ökad biltrafik. Totalt reser man

med andra ord mindre under vintern.

3.8 Veckodagsvariationer

 

Resandets fördelning över veckodagarna Visar liksom års-

variationerna en relativt jämn fördelning, se tabell 3.ll.

Tabell 3.ll Totala antalet resor fördelade på veckodagar
och månader.

   

mån- tis- ons-- tors- fre- lör-1 sön- Totalt
dag dag dag dag dag dag dag

jan-febr 16,0 17,5 17,8 15,9 16,0 10,4 7,2 100

mars-april 11,8 15,3 17,4 15,8 18,1 11,2 10,4 100

maj-juni 15,1 22,1 17,4 12,4 16,3 8,7 8,0 100

juli-aug 18,8 17,0 13,7 14,8 13,9 11,4 10,4 100

septvokt 15,6 20,8 13,7 11,9 18,4 9,7 9,8 100

nov-dec 13,2 14,7 22,2 15,8 15,6 8,6 9,9 100
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Lägsta andelen resor utförs över helgerna. Studerar man

å andra sidan reslängder finner man inte oväntat att in-

terregionala och längre resor till största delen utförs

just under veckohelger under hela årsvolymen, men de är

särskilt många under juli och augusti månader.

Om resandet under olika veckodagar studeras med en uppdel-

ning på olika månader är det svårt att hitta några enhet-

liga mönster. De veckodagar som har det största antalet

resor under olika månader är följande:

måndagar - juli och augusti (därefter sept-okt)

tisdagar - maj och juni (därefter sept-okt)

onsdagar - november och december (därefter mars-april)

torsdagar- mars och april (därefter nov-dec)

fredagar - september och oktober (därefter mars-april)

lördagar - mars och april (därefter juli-aug)

söndagar - mars och april (därefter juli-aug)

För söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar varierar

resandet under årets olika månader på så sätt att

det månadspar enligt ovan som har flest antal resor,

överstiger det månadspar med lägst antal resor med

50-60 %. För övriga veckodagar har månadsparet med flest

antal resor drygt 30 % fler resor än det "lägsta" månads-

paret.

Reseintensiteten för olika veckodagar totalt över hela

året framgår av figur 3.18.

18 °/o 170/o 17 0/0

15 °/o 11. 0/0

   

 

 

10 °/o 9 0/0

     

    

 

mån tis ons tor fre lör sön

Figur 3.18 Veckodagsvariationer i resandet.
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3.9 Dygnsvariationer

Trafikens dygsnrytm bestämmer ofta dimensioneringen på

transportapparaten. Arbets- och skolresandet är kon-

centrerat till två tidpunkter kring klockan 7-9 och

15-17 medan övriga ärendetyper är spridda över övriga

dygnet. Totala antalet resor över dygnet är dock rela-

tivt jämnt fördelat och uppvisar en bild enligt figur 3.19.

 

Ä

'Klockslag

 

 

totalt resande

---m- arbets- och skolresor

Figur 3.19 Dygnsvariationer i resandet

Det traditionella utseendet av resandet, vilket oftast

används som utgångspunkt i trafikplaneringssammanhang,

är den tvåpuckliga kurvan för arbets- och skolresor.

Särskilt markerade är de båda tOpparna naturligtvis om

man skiljer ut vardagar och icke semestermånader. Figu-

ren visar annars att den totala transportaktiviteten

kulminerar mitt på dagen. Arbets/skolresor svarar för

större delen av allt resande under "morgontOppen" och

drygt 60 % under "eftermiddagstOppen".

Att det totala resandet kulminerar kring klockan 12-14

förklaras bl a av lunchrasten. Vid denna tidpunkt för-

flyttar sig stora delar av svenska folket. Mest hand-
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lar det om korta lunchpromenader, affärs- och servicebesök,

besök hos bekanta m m. Dessa förflyttningar sker ofta med

GCM eller bil.

1980)

nare på dygnet en förflyttning sker.

resandet omfattar skjuts av barn till/från kamrater, samåk-

Andra undersökningar (se t ex Lundberg m fl

har visat att bilanvändningen ökar successivt ju se-

En stor del av kvälls-

ning till/från föreningsträffar och studiecirklar m m.

När det gäller resandets dygnsrytm i olika T-regioner fram-

går av tabell3.12 att denna är i stort sett lika. Detta

återspeglar enbart att samhället överallt har i stort sett

samma arbetstider, öppettider etc.

Tabe113.12 Procentuell fördelning av totala antalet resor

' fördelade på T-region och starttidpunkt på

 

 

 

dygnet.

Ibregion_ Tidpunkt (klockslag) 8:a

04-0659 07-0859 09-1159 12-1459 15-1659 17-1859 19-2359 00-0359

1 6,6 14,6 21,3 20,3 17,1 12,2 7,6 0,3 100

2 7,5 14,3 21,2 19,1 17,1 12,8 7,8 0,2 100

3 7,3 12,1 20,0 21,6 17,5 13,4 7,7 0,3 100

4 8,5 11,7 15,8 23,5 18,2 12,9 8,8 0,6 100

5 7,6 12,0 20,8 21,4 16,3 13,2 8,6 0,1 100

6 7,1 10,3 22,9 20,0 17,0 13,0 9,3 0,4 100

 

Om vi skall dra slutsatser av dygnsvariationerna av resan-

det får de begränsas till följande:

Arbets- och skolresor har en tvåpucklig dygnsprofil

(hög belastning morgon och eftermiddag).

- Kollektivtrafiken är rent allmänt inriktad på arbets-

resor och skolresor och har därför sammaprofil. Vid

dessa tider är bussarna etc fulla varför dyra kapaci-

tetshöjningar måste till om trafiken skall ökas.

- Totala reskonsumtionen har en jämn tillväxt mot en

mjuk t0pp vid lunchtid och därefter en jämn minskning.

- Det är med andra ord "billigast" för kollektivtrafiken

att ta trafik i sin egen lågtrafiktid, men då är man
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tyvärr inte särskilt konkurrenskraftig. Vid konkurrens-

kraftiga tider är man redan fullbelagd.

- Kanske heter nyckeln till ett ökat kollektivt res-

ande samåkning eller annan typ av kollektivtrafik?

3,10 Möjligheter att parkera

 

Möjligheter att på ett smidigt sätt parkera bilen är en

förutsättning för biltrafikens starka ställning som färd-

medel. Restriktioner för s k fri parkering inom tätorter

har därför fått allt större betydelse för styrningen mot

kollektivtrafik i de större tätorterna. Har denna med-

vetna styrning börjat ge effekt? I två figurer har

material ur RVU-78 bearbetats avseende parkeringsproble-

matiken (jämför även Demetsky-Parker 1978).

Av figurB.m)framgår att det är något svårare att parkera

i storstäderna och de större tätorterna än i övriga

landet. När de intervjuade angivit att det är svårt att

få p-plats, har de i högre grad angivit att parkeringen

även är avgiftsbelagd. Fortfarande får dock anses att

parkeringsmöjligheterna i samband med arbetsresor är

hyggliga i alla regiontyper. (Svaret "omöjligt" inbe-

griper även att gatuparkering ej är aktuell, då arbets-

platsen ej är belägen i område med gatunät.)

Figur 3.21visar inga stora skillnader mellan regiontyper-

na vad avser möjligheterna till särskild parkering. I

regiontyperna Tl, T2 och i viss mån T3 kan förmodas att

den s k särskilda parkeringen i högre grad består av par-

keringshus, ofta då med avgiftsbeläggning. En något högre

grad av avgiftsbeläggning kan följdriktigt skönjas i Tl,

T2 och T3. Frågan "särskild parkering" särskiljer dock

inte mellan formerna för parkeringen. ÖVerlag tVingas man

konstatera att RVU:s formuleringar blivit något olyckliga.

I tätorter är gatu-P och P-hus närmast likvärdiga. P-hus

och en öppen grusplan i anslutning till en fabriksbyggnad

ute på landsbygden är det däremot inte.
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Med anledning av figurerna tvingas man konstatera att än*

nu så länge parkeringspolitiken tycks ha liten betydelse

för bilanvändningen. Mätningen i T-regioner är dock

mycket grov och säger föga om de faktiska svårigheterna

att parkera i storstädernas cityområden. Här torde par-

keringspolitiken redan ha fått en avsevärd färdmedels-

styrande effekt. Fortfarande saknar man dock i Sverige

en selektiv parkeringspolitik som exempelvis kunde in-

riktas mot att gynna samåkningen. Mycket tyder ju på

att det är dyrbart för den traditionella kollektivtra-

fiken att tvingas ta hand om trafiktOpparna morgon och

eftermiddag och köra tomt dessemellan. Parkeringsproble-

matiken hänger dessutom samman med den vidare problematiken

om biltrafik i storstädernas kärnor. Internationellt har

flera försök gjorts, mest känt är väl det s k Singapore-

systemet som under Vissa förmiddagstimmar endast tillåter

bilar med speciell (dyr) licens eller minst 4 personer

att köra in i cityområdet. I Sverige har få åtgärder

av denna okonventionella och selektiva karaktär diskute-

rats, vår debatt har mer varit inriktad på om bilarna

skall hållas helt utanför i stället. För en redovisning

av internationella erfarenheter rekommenderas OECD 1979.
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4 VILKA MÖJLIGHETER FINNS ATT FÖRBÄTTRA KOLLEK-

TRAFIKEN

4.1 Inledning

 

I den allmänna debatt som förs om människors behov/möjlig-

heter att förflytta sig framhålles kollektivtrafiken re-

lativt onyanserat som lösningen och räddningen undan kom-

mande energikriser, miljöproblem etc. De reella möjlig-

heter som står till buds att med hjälp av kollektivtra-

fik nå upp till detta mål diskuteras däremot sällan. I

denna rapport har utifrån den riksomfattande resvaneunder-

sökningen l978 några av de problem som föreligger belysts

och i detta avsnitt skall ett försök göras för att mer

samlat diskutera transportbehov och alternativ som finns

för att tillgodose dessa.

Allmänt sett görs ett försök att kyla ner problematiken

genom att på ett analytiskt sätt betrakta resandet utan

bestämda meningar om hur lösningar skall se ut. Därefter

analyseras reseefterfrågan i allmänhet och överförings-

möjligheter till kollektivtrafik från bil i synnerhet

utifrån de resebehov (=efterfrågan) som vi kan härleda till

olika befolkningsgrupper. Ett försök görs sedan att vär-

dera om ökningar av det kollektiva trafikutbudet är möj-

liga att genomföra på ett sådant sätt att de kan svara upp

mot efterfrågan av olika slag.

4.2 Efterfrågan och utbud av resor

Den totala reseefterfrågan skapas av den nuvarande geogra-

fiska organisationen (tätorter, glesbygd) i kombination

med de funktioner som behöver utföras (t ex arbete) eller

nås (t ex storsjukhus, storskolor, storköp etc).

Företeelser som skapar efterfrågan

Boende - arbete - åtskillnad

Den under lång tid alltmer förtätade bebyggelsestrukturen

genom flyttning från glesbygd till tätort, har under det
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senaste decenniet åter bytt riktning, se kapitel 2. De

tendenser som nu kan urskiljas - både nationellt och

internationellt - är att utglesningen av boendet ökar.

Detta kommer att medföra ökade krav på transportsyste-

met. Framför allt kommer kollektivtrafikens möjlig-

heter att upprätthålla en acceptabel standard till rim-

liga kostnader att minska.

Ett ökat resbehov alstras av att avståndet bostad och

arbete har en tendens till att bli allt längre. Detta

är en naturlig följd av den stadsplanefilosofi som till

stora delar hittills följts, nämligen att bilda särskil-

da industriområden långt från kanske samtidigt byggda

bostadsområden.

§29E§El§§-l§9@-§ê§êliäêüêêlê

I gamla dagar fanns det närbutiker som klarade det mesta

av individens efterfrågan på detaljhandelstjänster. Idag

har många av dem försvunnit och ersatts av stora butiker,

lättast att nå med bil. Där köper man mycket på en gång,

av alla möjliga saker/vilket gör att få resor räcker även

om dessa nu måste utföras med bil i stället för på vägen

hem exempelvis.

Qkêé_ÃÖEYäEYêlêäêêêläêå_2-929ê§l§§5ê§_äêäåälllêYQ

I kärnfamiljen från fordom var kvinnan hemma och skötte

hem och barn, medan endast mannen förvärvsarbetade. Med

den familjestrukturen uppkom endast en tur- och retur-

resa till arbetet per dag. Ökad kvinnlig förvärvsinten-

sitet ger fler arbetsresor dagligen i Sverige även om

undersökning av könsfördelningen i kollektivtrafiken

tyder på att just kvinnornas resor i högre grad utförs

med kollektiva trafikmedel. Relationen kvinnor

män bland kollektivresenärerna i RVU-78 var nämligen

60/40. Barntillsynsresor tillkommer p g a den ökade

kvinnliga förvärvsfrekvensen.
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Ökad fritid

En framtida ökad fritid, genom kortare arbetsdag eller

arbetsvecka, alstrar troligen också ett ökat antal resor.

Dessa resor kommer att ske över stora ytor till ofta

gles bebyggelse med t ex fritidshus. De kan till största

delen utföras enbart med bil. Ett ökat välstånd i form

av ökad fritid leder,om denna hypotes är riktigitill yta

terligare ökat bilinnehav, därför att bilresor kan ut!

föras till rimliga kostnader. Bilen har ju ett stort

antal alternativa användningar att sprida de fasta kost?

naderna på. Om istället fritidsresandet skulle utföras

med kollektivtrafik är det troligaste alternativet att

dessa inte skulle kunna utföras alls p g a de begränsv

ningar detta färdsätt har (se kapitel 3).

Ökat välstånd

Välståndsutvecklingen tycks under slutet av l970vtalet

ha bromsats upp, men torde knappast avstanna helt under

1980-talet. I avsnittet 3.2 om familjebilen som begrepp

beskrevs bland annat den synbara lagbundenhet som medför

ökat bilinnehav vid ökat välstånd. I flera diagram ber

skrevs också hur högt bilinnehav en stor del av dagens

familjer har. Utan tvekan kan här konstateras

att det ökade bilinnehavet lett till nästan exakt mot-

svarande ökning av resandet. De årliga körlängderna

enligt Svensk Bilprovning har nämligen år från år legat

tämligen konstant. Fortfarande kan förväntas en viss

ökning av bilbeståndet även om ökningstakten avtar mot

en viss mättnadsnivå. ökade bränslekostnader kan dock

medföra att bilarna kanske kommer att köras något mindre,

en tendens som kan förstärkas om en omläggning av bil-

skatten sker mot lägre innehavsskatt och högre användningsv

skatt.
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êfeäêäiâf_i_§59l9§_92h_§iskyâ§§

En ofta förbisedd transportökning som inträffat de sena-

re lO á 20 åren är det allt mer omfattande skolresandet.

Skolbarn reser nu till skolan från och med mellanstadiet.

Problematiken belystes i avsnitt 3.3. Även andra samhälls-

sektorer än skolan präglas av det tänkande om större elev-

underlag, vilket via ökade specialiseringsmöjligheter

skall medge höjd (utbildnings)standard.

Sjukvården har nu en motsvarande hierarkiskt geografisk

fördelning med sjukhusbesök (och därmed transporter)

för även smärre konsultationer. Inrättandet av lands-

tingsvisa lasarett och ovanpå det ett fåtal regionsjuk-

hus har understrukit det transportberoende systemet med

olika vårdnivåer.

Överhuvud taget har hela den offentliga servicens och

sektorns expansion skett under en samtidig hOpklump-

ning i stora enheter på stort avstånd från varandra (och

ofta även på stort avstånd från medborgarna). Kommun-

reformen t ex sänkte antalet kommuner i steg från 2 400

till 275. Transporter med buss eller bil krävs nu för

att nå kommunens förvaltning och service.

EQEêl_rs§ssäEsE§§å9ê2

Alla de uppräknade företeelserna och många ytterligare

ger ett slags totalreseefterfrågan som individen har

behov av att lösa. I sin behovssituation matchar han

sina respektive behov mot de utbudsmöjligheter som er-

bjuds, under hänsynstagande till att uppoffringen skall

bli så liten som möjligt. Figur*4$L avbildar detta

schematiskt.

Transportutbudet, dvs de färdsätt som finns tillgängliga

kan indelas i de tre tidigare använda kategorierna GCM

(gång, cykel, moped, mc),bil och kollektivtrafik.
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Figur4.l.Tänkt samband mellan transportefterfrågan,

transportutbud och RVU-78

 

Samspelet mellan transportutbudet och resefterfrågan

bildar det faktiska transportmönster som resvaneunder-

sökningen 1978 redovisar.

Eftersom inte alla resebehov och -önskemål kan fyllas

måste inom en politik som syftar till att ändock täcka

de viktiga delarna av behoven göras en rad prioriteringar.

Således måste man exempelvis avväga vilka befolkningsgrup-

pers resebehov som skall tillgodoses i första hand. Dess-

utom måste en lämplig transportform väljas. Ibland har

denna stegvisa valprocedur försummats ganska totalt

till förmån för vad somskulle kunna ges namnet Stockholms-

modellen. Denna kan sammanfattas i följande mening: Om

man ökar turtäthet och linjetäthet och sänker biljett-

priset får kollektivtrafiken fler passagerare, bilåkandet

avtar, färdolyckorna minskar och samhällsekonomin förbätt-

ras.
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Den modellen är felaktig praktiskt taget på samtliga

punkter. Stockholms kollektivtrafik är turtät och linjee

tät men inte billig för samhället, närmare lOOO kr/cap och

år. Det goda utbudet leder till lägre andel biltrafik men

även till onormalt låg GCM-andel. När Halmstad genomförde

sitt s k lOO-kort för många år sedan fick man ökningar i buss-

passagerarnas antal. Det visade sig vara människor som an-

tingen gått, cyklar eller inte förlettat sig, men biltrafiken

minskade inte. Man kan diskutera om det var "viktiga"

behov man fyllde. Inte ens trafiksäkerheten verkar öka

när folk tar buss i stället för bil, eftersom man halkar,

snavar och faller på väg till och från hållplatserna i en

tidigare oanad utsträckning (Forsström 1980). Räknat

på en hel reskedja från bostad till arbetet har bilåkare

lägst olycksfrekvens, kollektivtrafikanter högre, men

ännu högre ligger GCM.

Stockholmsmodellen med sina ibland förutfattade meningar om

vad som händer vid utbudsförbättringar är med andra ord ej

oreserverat giltig ens i större tätorter. Vem vet om man

till rimliga kostnader kan vidga utbudet även i glesare

befolkningsfattiga regioner så att summaeffekten av t ex

trafikolyckor och energiåtgång blir positiv?

Vi skall därför göra ett försök till uppräkning av vissa

befolkningsgruppers typiska transportbehov och söka för-

slag till lösningar av dem. Uppräkningen är ofullständig

och kanske delvis missvisande, men underlag saknas för att

verkligen utvärdera befolkningens transportbehov.

Så här kunde en tänkt matris över behoven utformas

Grupper av Ärendebehov
personer

  

VTI RAPPORT 166



Pensionärer

 

- har gott om tid, men begränsat med pengar

- bor ofta med korta transportavstånd i alla T-regioner

- många äldre har en mycket låg transportaktivitet
(egentligt transportbehov är dock okänt)

Lågprissatsningar inom lokal och långväga kollektivtrafik

har Välkomnats och verkligen utnyttjats av pensionärerna.

De har tid, men ont om pengar och oftast liten tillgång

till bil. Pensionärerna förflyttar sig ofta medelst GCM

eller kollektivtrafik. Medicinska problem begränsar bil-

användningen, även om huvudlinjen i pensionärens priori-

tering är ekonomisk.

Skolbarn

- åker kollektivt till skolan

- åker lokalt på fritiden med GCM eller skjutsas med bil
av föräldrar

- åker ofta relativt långt på fritiden med föräldrar
(bilskjuts)

- har begränsade ekonomiska resurser

Skolskjutsarna utgör ofta ryggraden i landsbygdens kol-

lektivtrafik. Den delen av transportbehovet täcks i dag

bra.

De lokala fritidsresorna kan knappast klaras med ökad

kollektivtrafik på det sätt som GCM i dag klarar i alla

T-regioner utom storstäderna.

Beträffande de längre fritidsresorna där ofta föräldrarna

står för transportutbudet via familjebilen kan man tveka

om möjligheterna att täcka behovet med ökat kollektivut-

bud av traditionellt snitt. Färdtjänst i någon form kan

vara ett svar. Emellertid är transportrelationerna udda,

tiderna varierande och samåkningsgraden troligen hög var-

för inte mycket står att hämta - kanske. Socialt skydd,

mörker etc kan dessutom motverka att skjutsningen upphör

till förmån för kollektivtrafik av något slag.
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Det torde inte varit helt fel att förmoda att skolbarnens

transportbehov täcks ganska Väl, med ett mycket blandat

utbud.

Hemmavarande

 

- Inköpsresorna är markant fler i dennawgrupp än för andra,

även om givetvis andra resbehov finns. För inköpen gäl-

ler att låg andel görs med kollektivtrafik. Olika inköps-

typer ger variationer, vissa tecken tyder på att större

inköpsrundor ofta görs med familjebilen, som förare el-

ler passagerare, medan en mängd smärre inköp sker med GCM.

- För de hemmavarande besöks- och fritidsresor är familje-

bilen ofta disponibel. Detta gäller särskilt kvälls-

tid och veckoslut, men rörligheten under dagtidkan of-

ta vara begränsad, kanske lika mycket p g a barn som av

bilbrist.

- Hemmavarande ungdomar med körkort disponerar i viss ut?

sträckning familjebilen för olika fritidsaktiviteter.

- Allmänt sett är troligen de hemmavarandes transportbehov

sämst tillgodosett då förflyttning dagtid med familje-

bilen ej är möjlig.

Ett rikt kollektivutbud finns visserligen men att kombi?

nera barn/barnvagn och matkassar på bussar etc kan bli

komplicerat.

Förvärvsarbetande

 

- Tillgänglig restid är den största restriktionen för

denna grupp och denna bestäms av arbetstidens för-

läggning.

- Efter arbetstidens slut på dagen, Vid olika former av

Skiftarbete ibland även före arbetsdagens början, får

den arbetande klara av sitt övriga resbehov.
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- När det gäller de arbetandes fritidsresor är ofta familje-

bilen disponibel.

En hård tidsprioritering är troligen giltig för arbets-

resorna även om denna frekventa restyp ej heller får

kosta för mycket. Ökad samåkning kan komma om drifts-

kostnaderna för bilar ökar kraftigt. För samhället kan

det bli billigare än om kollektivtrafikens t0ppkapacitet

måste ökas. Är det dags att stimulera till samåkning?

Arbetsresornas dygnsrytm följer det tvåpuckliga mönster

som Visas i figur 3.19. Detta innebär planeringsproblem

för kollektivtrafiken och en kapacitetsbrist uppstår

under några få timmar av dygnet.

För samtliga resandekategorier

 

Årstidernas växlingar innebär fler resor under vår och

höst, samt längre resor sommartid.

Tidsavståndet (resans längd) utgör en stark begränsning

för högre utnyttjande av GCM och kollektivtrafik (gäl-

ler ej tåg och flyg).

av samtliga kollektivtrafikresor.

i Stockholm.

Arbetsresorna är 45 %

Av kollektivresorna sker 40 %

Skolresorna utgör 16 % av samtliga kollektivtrafikresor.

.3 Överföring mellan färdmedel - problem och

 

möjligheter

 

Energi- och miljöaspekterna är kanske de viktigaste argu-

menten för kollektivtrafik i stället för biltrafik. Kol-

lektivtrafikens möjligheter att klara individers och grup-
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pers resebehov enligt avsnitt 4.3 torde vara mycket be-

gränsade. Även i ett kort perspektiv förefaller det

vanskligt att genomföra överföringar från bil till kollek-

tiv transport utan att man härmed sänker det verkligt miljö-

och energivänliga GCM-alternativets transportandel. Antag

att Stockholmsregionen skulle behålla sin låga andel bil-

trafik men plötsligt höja GCM-andelen närmare riksgenom-

snittet. I så fall skulle kollektivresornas antal i regio-

nen minska. Vad detta skulle betyda i ökad skattesubvention

är svårbedömbart, men torde uppgå till betydande belOpp.

Det bör dock framhållas att ovan redovisade tankeexperiment

enbart skall tas som ett sådant. Det tar ej hänsyn till en

rad viktiga bieffekter om vars riktning och volym föga är

känt. En slutsats kan dock dras, nämligen att GCM.är en

stark konkurrent till kollektivtrafiken, kanske inte för

dess existens men i varje fall beträffande dess nuvarande

omfattning.

Kollektivtrafikens problem kan, förutom konkurrenssitua-

tionen med bil och GCML delas in i fyra huvudom åden, näm-

ligen bebyggelseutspridning, finansieringsmöjligheter,

förarutbildning och busskapacitet.

Bebyggelseutspridningen

Som tidigare nämnts i avsnitt 2 har en utglesning av be-

byggelsen skett under 1970-talet. Denna har bl a medfört

för perioden 1970-75 att (se t ex Listérus m fl 1979)

- antalet pendare ökat

- pendlarnas reslängder ökat

- reslängden för GCM ökat

- bilismens andel av transportarbetet ökat

- energiförbrukningen ökat
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Denna utveckling försvårar och gör det i många fall helt

omöjligt för kollektivtrafiken att till rimliga kostnader

kunna upprätthålla en godtagbar standard.

Listêrus m fl (1979) får sammanfatta effekterna av det

nämnda. Även om denna konsekvensanalys i första hand

behandlar energiförbrukningen kan det atläsas att kollek-

tivtrafikens möjligheter att ta över resandevolymer från

bilismen är mycket små om den nuvarande tendensen i

boendet fortgår.

"Särskilt bör uppmärksammas den ökning av långpendlandet
som skett, dvs resor över 30 km. Bakom den generella

ökningen av arbetsresornas längd ligger självfallet en
mängd orsaker som vi inte till alla delar ännu kunnat
fastställa. Så torde t ex bilavdragen och det förbätt-
rade vägnätet i sig innebära att längre arbetsresor
inte upplevs så påfrestande ekonomiSkt eller tids-
mässigt. Av än större betydelse torde dock själva be-
byggelseplaneringen vara. I stort sett har under 70-
talet arbetsplatserna varit lokaliserade på samma
platser som tidigare. Samtidigt har en markerad sprid-
ning av boendet ägt rum. I stort sett hela nyproduk-
tionen av bostäder har bestått av småhus som uppförts
utan någon nämnvärd kontakt med arbetsplatsområden. I
hela undersökningsområdet har kunnat konstateras en
bebyggelsespridning. Äldre små tätorter - ofta långt
ifrån service och arbetstillfällen - har blivit ut-
byggda i snabb takt. Även ren glesbebyggelse - ofta
kombinerad av en permanentning av fritidshus - har
tillkommit på ett delvis nytt sätt.

Bakom denna utglesning döljer sig flera faktorer vilka
delvis kan sammanfattas i begreppet "den gröna vågen",
dvs en flykt från 50-och 60-talets höghuskoncentration.
Vidare har utan tvekan den relativa balans i stort
mellan tillgång och efterfrågan på bostäder lett till
att konsumenten haft möjlighet att ta hänsyn till
boendemiljöfaktorer".

Observera att viss förtätning samtidigt skett. Detta

ger i varje fall ett visst underlag för samåkning,

dock inte för traditionell busstrafik (jfr Lorentzon

1979 s 126).
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Eigêaêisziggêeêilighsäsr

Kollektivtrafikens finansiering har fr 0 m 1973-74 blivit

ett allt mer besvärande problem. De totala kostnaderna

för kollektivtrafiken uppgick år 1978 till

ca 2,9 miljarder kronor. Skattefinansieringen utgör

idag ca 60 %, se tabell 4.1, för skattesubventionens

storlek i några olika kommuner.

 

 

Trafikföretag Skattefinansiering 1978 Trafikutbud
Kr/inv Vagnkm/inv

Linköping 299 80

Uppsala 203 59

Halmstad 151 40

örebro 132 33

Gävle 91 27

Östersund 90 37

Västerås 82 38

 

Tabell 4.1 Skattesubventionens storlek av kollektiv-

trafiken i olika kommuner

Källa; Halling 1980

Skattefinansieringen kommer troligen att öka om

man inte kan höja intäkterna via avgifter etc.

Att så kommer att bli fallet beror på att i kostnaderna

för att driva en buss utgör arbetskraftskostnaderna ca

57 % (förarkostnader + arbetskostnader för service m m).

En genomsnittlig kalkyl för en buss ser ut enligt

följande:

Arbetskraftskostander totalt 57 %

Kapitalkostnader 16 %

Reservdelar 7 %

Drivmedel %

o\
O

Fordonskostnader

|.
__

l

'
-
1

0\
0

övrigt
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Om arbetskraftskostnaderna (lönerna) och t ex drivmedels-

kostnaderna kommer att överstiga inflationen, innebär

detta om de totala skatteintäkternas ökning följer infla-

tionen att en allt större skattefinansiering behövs, om

inte intäkterna kan ökas på annat sätt.

Vilka möjligheter finns då att öka intäkterna? Tyvärr

verkar de få och små. Höjning av taxorna är politiskt

obekvämt men trots detta troligen nödvändigt. Om man för-

söker öka intäkterna genom att skapa nya (attraktiva)

linjer torde man förutom de nämnda problemen med linje-

täthet, turtäthet och bebyggelsens stora spridning snart

komma i kontakt med två problem nämligen förarbrist och

bussbrist.

Förarutbildning

Bussförarnas problem är, speciellt i storstadsområdena,

stora när det gäller arbetstidernas förläggning (skift-

gång) och i vissa fall vid kontakten med passagerarna

t ex p g a nedbusningen. Detta har medfört en mycket

stor avgång av bussförare, vilket i sin tur har ställt

stora krav på utbildningskapaciteten. Denna uppgår till

ca 3 000 om året för närvarande varav Stockholm tar ca

1 200-l 500. Den utbildningskapacitet som finns att

tillgå innebär att det i stort går att bibehålla en oför-

ändrad nivå på förartillgången. Skall bussreseutbudet

ökas, måste detta ske med hjälp av ökad utbildning och/

eller någon form av rationalisering. Om en ökning önskas

med ca 10 % av bussreseutbudet innebär detta en ökad

förarutbildningskapacitet med drygt 35 % eller ca 1 100

förare per år (p g a den stora omsättningen). En ökning

av busskapaciteten sammanhänger också med tillgång till

bussar.
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Têgêêkêpêsiäsäêg

Totalt finns i lokaltrafik ca 6.000 bussar. I Sverige

inköps 600-700 nya bussar per år, varav ca 350 tillverkas

i landet. Leveranstiden på en buss är ca 15-l7 mån. Detta

innebär att om bussbeståndet skall ökas med ca 600 svensk-

tillverkade kan detta ske först under en 2 årsperiod.

Eftersom efterfrågan på bussar ökar även utomlands är

importmöjligheterna relativt begränsade. Kan då inte den

svenska produktionen ökas? De svårigheter som föreligger

härvidlag är att bussar tillverkas i olika led med olika

företag inblandade. Endast ett företag står ensam för

en komplett tillverkning. Detta hänger sammanmed att

tullarna är mycket höga mellan de flesta länder då det

gäller hela bussar. Man tillverkar således chaSsin som

sedan exporteras och därefter karosseras i mottagar-

landet. I Sverige tillverkas f n ca 2.000-2.500 buss-

chassin men endast ca 350 busskarosser.

Viktigt för kapaciteten är även bussarnas livslängd som

uppgår till 15-20 år. Hälften av totalt antal körda mil

utföres under den första tredjedelen av livslängden. De

allra äldsta bussarna används endast som "extra påfyll-

ning"vid rusningstid och kan i extremfall inskränkas

till ett utnyttjande om 10-20 timmar/år.

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtidigt som

kollektivtrafiken utgör en nödvändig del i ett transport-

system är problemen många och stora och ganska speciella.

Arbete med att försöka lösa inte bara kollektivtrafikens

problem utan transportbehovet totalt pågår både i Sverige

och andra länder. Exempel på sådana lösningar som även

provats praktiskt redovisas kortfattat i följande avsnitt.
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4.4 Några exempel på hur kollektivtrafiken kan för-

 

ändras

Den energi- och miljödebatt som har förts under senare år

har medfört att för transporterna har intresset allt-

mer riktats mot kollektivtrafiken och dess utvecklings-

möjligheter. Eftersom kollektivtrafiksystemen oftast mås-

te vara relativt storskaliga för att uppnå lönsamhet

har uppmärksamheten - när det gäller kollektivtrafik i

främst små och medelstora orter - inriktats mot att finna

olika typer av mellanformer av transportsystem. Sådana

  

former går under beteckningen "paratransit" och är

följande enligt Nordkolt (l976)l)

Svensk terminologi Amerikansk terminologi

Hyrbil Rental car
Allbil Minicar
Taxi Taxi
Samtaxi Shared taxi
Linjetaxi Jitney
Taxibuss Dial a Bus (Dial a Ride)
Sambil Car pool
Sambuss Bus pool (Van pool)

Skillnaden mellan de olika formerna kan ibland vara

svår att urskilja men konstateras kan att det har

pågått och pågår både i Sverige och internationellt

många studier av dessa olika transportsystem av såväl

teoretisk art som rena demonstrationsförsök och

experiment. I detta avsnitt skall endast mycket kort-

fattat ges exempel på några olika former av paratransit

och vissa resultat från några utländska experiment

med denna transportform. I litteraturförteckningen

ges fler exempel på studier inom detta område.

I Sverige är det främst taxibuss (dial a bus), olika

former av samåkning (sambil) samt utveckling av dator-

system för samåkning med taxi som studerats och prövats.

 

l) Jämför även OECD, Urban Transport and the Environment,

Part I Background Reports (Para Transit, Paris 1979)
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För att ett samåkningssystem skall bli effektivt krävs

en central trafikledning som tar emot alla beställningar

av transporttjänster (taxi, dial a bus etc), fördelar

resor och dirigerar fordonen. Vid resfördelningen vägs

systemets och kundernas intressen samman, så att en Opti-

mering erhålles genom att kunderna.fårübäsüa möjliga ser-

vice samtidigt som systemet sparar energi och resurser.

I en studie kring utformning av datorsystem för samtaxi

konstaterade Sundberg (1976) bl a:

"- För att styra en fordonsflotta på mer än 15-20 for-

don krävs datorhjälp.

- Samtaxitrafik kräver mycket av förarnas lokalkännedom.

Flera fördröjningar kan ju bli aktuella för en passa-

gerare.

- Taxibuss anses komma bäst till sin rätt vid ganska

låg anropsintensitet och gles bebyggelse. Båda

förhållandena på grund av attvanlig busstrafik an-

nars är konkurrenskraftig och att ett taxibussystem

är känsligt för överbelastning. Små fordon,som vid

samtaxi,borde accentuera dessa egenskaper, men å

andra sidan får man en flexibilitet genom att ett

större eller mindre antal av taxibilar kan användas

för samåkning.

- De situationer då samtaxitjänster bör vara lättast

att sälja är vid besöksresor utan hårda tidskrav,

men där buss/spårvagnsa1ternativet är krångligt,

tidsödande och/eller obekant. Detta gäller ofta

perifera resor.

- Taxiföreningarna kan knappast se något omedelbart

vinstintresse i samtaxi."

I en annan studie kring datorstyrning av samtaxi (Almén-

Andersson 1978) konstaterades också att:

"I de datorstyrda systemen får man, p g a effektivare
trafikledning, betydande energibesparingar jämfört med
dagens system. Bilarnas sammanlagda körtid blev i sam-

åkningssystemet 30 % kortare än för dagens system. I
det datorstödda systemet utan samåkning blev motsvaran-
de besparing ca 15 %."
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I Storbritannien har kollektivtrafikens finansierings-

problem medfört omprövningar av såväl organisation, som

transport- och finansieringsformer. Där bildades 1968

National Bus Company (NBC) för att ta hand om kollektiv-

trafiken utanför tätorterna i England och Wales. Bakgrunden

för bildandet av detta bolag (se Economist 1980-04-05) var

att förbättra och skapa transporttjänster, som mer

svarade mot verkliga transportbehov, snarare än att be-

driva kollektivtrafik för dess egen skull. Ett av de

problem NBC skulle ta itu med var att en skenbart bättre

kollektivtrafik genom ökad skattesubventionering erhölls

med t ex förhöjd turtäthet. Detta ledde dock till att

antalet tomma fordon blev ännu fler.

Regeringen har genomfört 15 glesbygdsexperiment (RUTEX)

av olika okonventionella transportformer bl a:

- Dial a ride. Denna transportform som importerats

från USA, där den bedrivits med relativt stor fram-

gång, Visade sig inte ha någon större framgång i

England med dess befolknings- och bebyggelsestruktur.

I inget fall uppnåddes en kostnadssubventionering

som understeg ca 50 %. Den största kostnadsposten

var bemanningen av trafikledningscentralen.

- Kommunala bussar som framförs med frivilligt arbetan-

de förare. Denna verksamhet genomfördes med mini-

bussar (16 platser). Eftersom verksamheten inte fick

bedrivas vinstgivande, och att dessa bussar inte kun-

de användas mer än i fyra år i genomsnitt jämfört med

ca 12 år för en "vanlig buss", så blev årskostnaden

ca dubbelt så hög för minibussen. Man konstaterade

att minibussen var en dålig investering, som endast

hade den fördelen att den kunde ta sig fram på smala,

krokiga vägar.

- Skolbussar. Försök med att ta betalande passagerare

med ordinarie skolbussturer, visade sig vara ekono-

miskt tilltalande. Skulle denna service dock bibe-

hållas över helger, skollov o dyl medför detta mycket

stora kostnadsökningar.
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- Postbussar. Dessa har visat sig mycket effektiva i

Skottland där långa, raka färdvägar underlättar an-

vändningen. Dessa kan ta med betalande passagerare

i båda riktningarna under en och samma dag

- Bussuthyrning. Denna form av transport fungerar bra

för främst korta resor med hög beläggning.

- Samåkning med bil enligt uppgjord tidtabell och

färdplan. Lokala myndigheter betalar förare för

driftkostnaderna och organisatörernas expenser. Bil?

passagerarna får därefter betala en låg fastställd

avgift till föraren.

Utgången av de gjorda experimenten visade bl a på att

när en konventionell busslinje dras in anpassar sig mäns

niskorna till detta. Utsikterna att därefter försöka

starta upp en ny motsvarande busservice är i stort sett

obefintliga.

Det viktigaste bidraget för att kunna hållaen kollektiv!

trafikservice i glesbygden var entusiasmen vid frivilliga

insatser, m a 0 då hög motivation förelåg.

I USA har också flera försök genomförts med olika former

av paratransit. De (som dokumenterats) har ofta givit

ett tillfredsställande resultat, vilket får ses mot bak-

grunden att de ofta genomförts i miljöer med hög poten-

tial och stor motivation.

Enligt Kirby (1974) kan.i framtiden para-transit bli alltv

mer vanligt för följande fyra restyper

- arbetsresor

- resor i områden med låg efterfrågan

- matarresor till linjebunden trafik

- resor inom större tätorter (taxi, linjetaxi, taxibuss)

I en sammanställning över kostnaderna per fordonstimma
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för olika paratransitformar konstaterar Kirby bl a att

dial a bus, konventionell buss och linjetaxi är 3-4

gånger dyrare än privatbil, car pool eller taxi. Kostnaden

per passagerarkm är ungefär densamma för konventionell buss

och privatbil men ända upp till 6 gånger högre för dial-a-

ride.

Beräkningar som utförts för svenska förhållanden indike:

rar ungefär samma resultat nämligen att t ex dialvavbus

är relativt kostnadskrävande och att bilen i s k lâgtrav

fiksituationer är att föredra såväl ur energi- som kost?

nadssynpunkt (se t ex Kordi 1979). Den svenska befolk-

nings-, tätorts- och infrastrukturen är dock av sådan

art att förhållandena i andra länder inte går att över-

sätta och resultaten därifrån tillämpas direkt. Det är

troligt att de mindre tätorterna skulle kunna förbättra

sin kollektivtrafikstandard till i stort sett oförändras

de kostnader genom att i stället för konventionell buss-

trafik satsa på olika mellanformer mellan privat-

bil och buss, dvs paratransit. Att både idêmässigt och

tekniskt finna "småskaliga inte alltför kostnadskrävande

transportsystem" har de refererade experimenten visat

vara fullt möjligt. Att bedriva forskning på detta om-

råde är därför mycket angeläget. Även de organisatoriska

aspekterna är därvid intressanta att studera såsom same

ordningen av olika kollektivtrafikformer, resp bil och

kollektivtrafik.

4.5 Vad kostar en förbättrad kollektivtrafikstandard?

Att definiera vad som är en bra eller dålig kollektivtra-

fikstandard låter sig inte göras, utan detta är en poli-

tisk bedömningsfråga, där politikerna utifrån tillgången

på resurser och totala samhällsbehovet av olika typer av

service får göra en avvägning.

Det som emellertid kan göras för att få en fingervisning
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om kostnaderna för en utbyggd kollektivtrafik, är att för-

söka uppskatta kostnaderna för att i vissa definierade av-

seenden höja standarden i t ex T4 till den som finns i T3

eller T2 etc. För att klara detta behöver en ytterligare

analys göras av resestrukturen, genom att studera bl a

resor/invånare resp ytenheter.

Antal resor per invånare och år skulle kunna vara ett

grovt mått på resbehovet dvs hur många gånger man i oli-

ka miljöer behöver förflytta sig under ett år för att

tillfredsställa sitt behov av arbete, service, social

Verksamhet etc. På samma sätt ger kollektivtrafikresan-

det per invånare ett mått på detta färdsätts standard och

tillgänglighet. För olika T-regioner erhålles följande.

Tabell 4.2 Totala antalet resor resp antal kollektiv-
trafikresor per invånare 1978 i olika T-

  

regioner

T-region Antal resor/inv Antal kollektivtrafik-
resor/inv

1 632 139

2 579 104

3 594 64

4 613 19

5 654 24

6 729 21

 

Tabellen visar att antalet resor är störst i den rena

glesbygden. Man ser dessutom att norra glesbygden (T6)

har det högsta antalet resor per invånare, samtidigt som

det kan konstateras att Stockholmsregionen (Tl) har ett

förhållandevis stort resande, (i närheten av södra gles-

bygdens T5). Detta kan bero på att Stockholm har en

högre förvärvsfrekvens men kanske också på att det större

utbudet och tillgängligheten till service, inköp, nöjen

etc i sig genererar ett ökat resande. Kvinnornas för-

värvsintensitet avtar vid mindre orter, vilket medför

ett lägre resande. Som tidigare framgått reser kvinn-

liga hemarbetande betydligt mindre än män. Detta faktum
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innebär att skillnaderna i resor per invånare skulle vara

'betydligt större mellan olika T-regioner om hänsyn togs

till kvinnornas olika situation.

Om endast kollektivtrafikresandet per invånare studeras

erhålles det omvända förhållandet dvs ju högre befolk-

ningstäthet desto fler kollektivtrafikresor. Stockholmse

regionen (Tl) har ca 6,5 gånger så många sådana resor per

invånare som "glesbygdsregionerna" T4, T5 och T6 och drygt

dubbelt så många som i de mellanstora orterna (T3).

Om även hänsyn tas till den totala tätortsytan i de olika

 

T-regionerna dvs resandet per invånare och km2, erhålles

tabell 4.3.

Tabell 4.3 Index för totala antalet resor resp kollektiv-
trafikresor per invånare och tätortsyta 1 km2
i olika T-regioner år 1978 (T-region 4:100)

   

T-region Totalt antal resor Kollektivtrafikresor

1 50 448 364 366

2 97 868 575 453

3 207 791

4 100 100

5 29 31

6 100 96

 

Tabellen visar de mycket stora skillnader som föreligger

i resandet om även hänsyn tas till boendetätheten. Den

visar även den orimliga situationen som råder när det

gäller att hålla nere kollektivtrafikens kostnader på en

rimlig nivå. För varje kollektivtrafikresa per invånare

och km2 som utförs i tätorterna (OBSZ) i T6-regionen så

görs i Tl 3 643 resor och i T2 5 754 resor, se tabellen.

Det kan även konstateras att resandet är allra lägst i

södra glesbygdens tätorter (T5) bara ca 1/3 jämfört med

T6-regionen. Detta förklaras bl a av att antalet tät-

orter i T5 är ca 3 gånger fler på en total tätortsyta

som är ca 4 gånger större än i T6. Trots detta är be-

folkningstätheten - invånare per km2 inkl landsbygd -
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ca 40 % högre i T5 jämfört med T6.

Kanske är det så att i T5-tätorter är transportstandarden

- dvs för kollektivtrafiken - lägre än i de få T6-tätorterna?

Eller också behövs mindre resande eftersom funktioner nås

lättare.

En förbättring av kollektivtrafikstandarden kan ske på

olika sätt, t ex

- generellt för hela landet

- regionalt

- funktionellt

En generell förbättring skulle innebära att hela landet

får en viss standardhöjning, men att de nuvarande regio-

nala skillnaderna skulle kvarstå. En regional förbätt-

ring skulle innebära särskilda satsningar på att höja

standarden i Vissa regioner eller tätortstyper t ex mind-

re och medelstora tätorter. En funktionell satsning inne-

bär att särskilda satsningar görs för att höja standarden

beträffande vissa typer av resor t ex arbetsresor och fri-

tidsresor. Även kombinationer av de olika förbättrings-

typerna är möjliga.

Enligt Halling (1980) och KOLT (SOU 1975:48) kan en rad

faktorer antas påverka trafikutbudet, se figur 4.2.

  

Ya_' - - -----w1*

Finansierings- Efterfrågan på Ortens
mönster kollektivtrafik karaktär

i/
\. Utbudet av

kollektivtrafik

'l
Kostnads- och

intäktsstrukturen

för kollektivtrafiken

 

    

 

  

 

   

 

 

 

  

Figur 4.2 Faktorer som påverkar trafikutbudet

Källa: Halling (1980)
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En uppdelning av kostnads- och intäktsstrukturen har

gjorts i KOLT-bilagan, se figur 4.3. Där redovisas

faktorer som påverkar ett trafikföretags ekonomiska

resultat. Huvudvikten i denna rapport har lagts på

faktorer som kan sägas verka externt på trafikföretaget.

Därvid behandlas i första hand faktorer inom den strecka-

de rutan.
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ekonomi.

Källa: SOU 1975:48
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Faktorer som påverkar ett trafikföretags



En standardhöjning av kollektivtrafiken kan uppnås bl a

genom ökad turtäthet, ökad linjetäthet eller utökad linje-

sträckning. En sådan höjning medför ökade kostnader, som

skall kompenseras genom ökade intäkter. Dessa kan erhållas

genom ett ökat antal resenärer, bättre bussutnyttjande,

optimering av linjesträckning m m. Ett ökat antal rese-

närer kan uppnås genom överflyttningar från andra färdsätt

så att helt nytillkomna kollektivtrafikresenärer erhålles,

men det kan också ske genom att nuvarande resenärer börjar

resa mer p g a att kollektivtrafiken förbättrats.

I ett följande överslagsmässigt räkneexempel, som endast

syftar till att uppskatta storleksordningen av en höjd

kollektivtrafikstandard i T3- och T4-regionerna kommer

diskussionen att föras utifrån följande punkter; bebyggel-

sestruktur, linjesträckningar, överföringsmöjligheter, ka-

pacitetsrestriktioner.

När det gäller kostnaderna för förbättringar av kollektiv-

trafikstandarden diskuteras två alternativ som båda är

helt hypotetiska, men som ändå syftar till att ge en upp-

fattning Vilka kostnader som är förenade med att höja

standarden. De två räkneexemplen är:

1. En förbättring av T4-regionens kollektivtrafik-

standard till att motsvara den i T3-regionen.

2. En förbättring av T3-regionens kollektivtrafikstandard

till att motsvara den i T2-regionen.

För att jämföra med tidigare redovisning är det här lämp-

ligt att gå tillbaka till figur 3.16 i kapitel 3.

Bebyggelsestruktur och linjesträckning

I kapitel 2 konstaterades att det under l970-talet in-

träffat en befolkningsomflyttning i Sverige av ny typ.

Tidigare skedde flyttningar från mindre tätorter främst

i Norrland till större orter i södra Sverige. Numer har

utflyttning börjat ske till mindre orter ofta i närheten

VTI RAPPORT 166



av de tidigare större bostadsorterna. Detta har medfört

en ökad regional pendling (pendling över tätortsgräns)

med hela 45 % perioden 1970-75 (Nelldahl 1980). Pend-

lingen mellan tätorter ökade under samma period med 64 %

medan pendling mellan glesbygd och tätorter ökade med

ca 19 %.

Om särskilt arbetsresorna studeras erhålles figur 4.4.

Av denna framgår att inompendlingen (lokala arbetsresor)

med kollektivtrafik i tätorter med 5 000-25 000 invånare

(T4) endast är några få procent medan i T3 denna sva-

rade för ca 20 %. Vad gäller inpendlingen ti11 T3 och T4

O
svarade kollektivtrafiken för ca 10-15 6.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett starkt

samband mellan tätortsstorlek och pendlingsstruktur. En

effekt av detta är att kollektivtrafikandelen ökar med

ökande tätortsstorlek medan bil- och GCM-andelen motsva-

rande minskar.

Slutsatsen av denna diskussion är att om en fortsatt ut-

glesning av bebyggelsen kommer att fortgå, vilket förefal-

1er troligt om ock i dämpad takt, kommer detta att medföra

svårigheter för kollektivtrafiken att i nuvarande former

och med befintlig teknik kunna verka inom rimliga kostnads:

ramar .

Den glesa bebyggelsestrukturen medför att kollektivtrafik-

kostnaderna i dessa mindre och utglesade orter med jämför-

bar standard kommer att bli 15-20 gånger högre än inom en

större tätort (jfr KOLT, SOU 1975:47) Särskilda bekymmer

i glesorter uppstår vidlinjesträckningarna, vilket kan

medföra kostnadsökningar med 2-5 gånger (jfr kapitel 2).

I en studie kring kollektivtrafikens finansiering (Halling

1980) framräknades ett samband mellan de totala kostnaderna

för kollektivtrafiken (kr/inv,år) och trafikutbudet (vagn-

km/inv,år) som innebar att skattesubventionerna per inv och

år blev drygt 6 gånger så hög vid en utbudsökning med 1 vagn-

km/inv,år. Detta innebär att om t ex kollektivtrafikstan-
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darden i region T4 skulle höjas till motsvarande den i T3

skulle antalet kollektivtrafikresor per invånare ocj km

behöva öka nästan 8-fa1digt (se tabell 4.3). Även om en teo-

retisk fördubbling av beläggningsgraden i bussarna kunde

uppnås, skulle detta medföra att den trafikutbudsökning

som erfordras genom ökat antal troligtvis medföra kost-

nadsökningar med storleksordningen 20 - 30 gånger den ur-

sprungliga. En överslagsberäkning enligt KOLTs principmodel-

ler - som säger att "glesbygdstrafik" kan ge kostnadsök-

ningar uppemot 15 - 20 gånger och att "en nivås höjning"

vad gäller förbättrad linjedragning för att erhålla en större

yttäckning (se figur 2.7) resulterar i ca dubbelt så höga

kostnader - leder fram till en total ökning av kostnaderna

med ca 15 - 40 gånger.

De totala kostnaderna för kollektivtrafiken var 1978 ca

3 miljarder kr. Om kollektivtrafikstandarden i T4 skulle

kunna höjas till den i T3 skulle detta

ovannämnda och beräknat utifrån T4s andel av totala antalet

kollektivtrafikresor - dra ökade kostnader kring 3 - 5 mil-

harder per år. Om däremot ingen eller endast obetydlig ökning

skulle uppnås i kollektivtrafikresandet i T4, trots den höj-

da standarden, skulle kostnaderna per år kunna uppgå till

det dubbla, p g a ökad "tombusskörning". Sådana effekter er-

hölls bl a i de tidigare omnämnda försöken i England. Då är

samtidigt att notera att den standardnivå för kollektivtra-

fiken som uppnåtts i sig inte är särskilt hög. Den är medel-

måttig enligt T3-modell men "oändligt" långt ifrån den som

redan finns i Stockholms- och Göteborgsregionerna (T1 och

T2).

Att höja standarden i T3-regionen (mellanstora orter) är

förenat med speciella problem. Här finns oftast en fungeran-

de kollektivtrafik, och en höjning av standarden innebär att

kollektivtrafik måste införas i främst perifera områden, tur-

tätheten och linjetätheten ökas liksom även en större dygns-

täckning av trafikutbudet. I dessa orter har konstaterats,

se figur 4.5, att även små ökningar (ca 10 %) ofta leder till

0kostnadsökningar motsvarande 20 40 6.
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I figuren visar varje markering olika trafikföretags för-

ändringar i skattefinansiering och trafikutbud mellan två

på varandra följande år. En ändring av skattefinansierings-

andelen från 40 till 44 % motsvarar alltså en marginal-

förändring av 10 %. 20 trafikföretag redovisas i figuren.

Den inlagda 450-linjen visar ett konstant förhållande mel-

lan trafikutbud och skattefinansieringsandel. Som synes

ligger de flesta markeringarna över denna linje dvs skatte-

finansieringsandelen har ökat mer än motsvarande ökning

av trafikutbudet. Vissa punkter ligger under 4501injen.

Ett par t o m i kvadranten med ökat trafikutbud och mins-

kad skattefinansieringsandel. Dessa undantag beror på po-

litiska beslut innebärande kraftigt ökade avgifter som i

sin tur trots ökat utbud inneburit mindre krav på skatte-

finansieringen.

HARGINALFORÃND-
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(z/AR)

T

30

20' 0 o

HAQGINALFGR-
° LS' ° ANDRIHG AV
1 1 1 G 3 r I I G T I I v T F > TP-ÃrIKUTBUDET

':p,
V T

..10 o 10 20 '

 

Figur 4.5 Marginalförändring av skattefinansiering i re-
lation till marginalförändring av trafikutbudet.

Källa: Halling (1980)
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Hypotetiskt torde därför kunna antas att en höjning av

T3-regionens kollektivtrafikstandrad till T2-regionens

nivå kommer att vara av minst samma nivå som den förra

från T4 till T3, dvs en ökning av kostnaderna med 20-30

gånger. Detta skulle teoretiskt medföra kostnader för

denna kollektivtrafik i storleksordningen 15-25 miljarder

kronor per år.

Här skall åter framhållas att de utförda räkneexemplen

endast är hypotetiska, med det enda syftet att peka på

de helt orimliga kostnader som är förenade med att bedri-

va kollektivtrafik med en alltför hög standard och kapaci-

tet i regioner/områden som saknar förutsättningar för det-

ta. Den syftar också till att vara en fingervisning om

att de politiska ambitioner om en förbättrad kollektiv-

trafik på alla nivåer som ofta förs fram i debatten säl-

lan redovisar vilka möjligheter som finns att leva upp

till dessa och de därmed sammanhängande kostnaderna. Kol-

lektivtrafikförespråkarna är dessutom ofta fåordiga när

det gäller att redovisa de grundvalar på vilka denna tra-

fik vilar, nämligen kollektivtrafikens roll i det moder-

na samhällets transportsystem och de reella möjligheter

som till rimliga kostnader finns när det gäller att föra

över resor från bilen. Oftast faller också den konkurrens-

situation som finns mellan GCM- och kollektivtrafik (och

även bil) i glömska. Denna konkurrens kan även den verka

negativt på kollektivtrafikens ekonomi. Kollektivtra-

fikens existens kan sällan motiveras av dess fördelar som

enskilt transportmedel, utan i stället är det "externa"

(utanför transportsystemet) effekter som redovisas t ex

miljö- och energihänsyn. I det följande skall dessa över-

föringsmöjligheter studeras och vilka effekter som kan er-

hållas.
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Överföringsmöjligheter och kapacitetsrestriktioner

 

En av grundförutsättningarna för att höja kollektivtrafikens

standard, är att fler människor då kommer att utnyttja den-

na. Detta skapar i sin tur en nödvändig ekonomisk platt-

form som behövs för att klara de ökade driftkostnaderna.

En förbättrad trafikservice i sig genererar fler resor

genom att överföringar sker från GCM till kollektivtrafik.

I Stockholmsregionen understiger t ex drygt 5 % av det

totala antalet kollektivtrafikresor 2 km och nästan en

tredjedel av kollektivtrafikresorna understiger 5 km. En

överföring av större delen av dessa resor till GCM borde

naturligtvis avsevärt försämra kollektivtrafikens ekonomi

i Tl-regionen, om därigenom minskade biljettintäkter er-

hölls. Å andra sidan talar mycket för att många av de

korta resorna är "överkonsumtion" av resor av personer med

månadskort eller liknande. Andelen bilresor understigan-

de 2 km i Tl och T2 är ungefär densamma dvs drygt 5 % av

samtliga bilresor. Bilresor under 5 km utgör på samma

sätt drygt en tredjedel, varav nästan hälften är tjänste-

resor. Om tjänsteresorna tas bort och antagandet görs

att alla bilresor under 5 km kan överföras till kollektiv-

trafik skulle detta innebära att kollektivtrafikresorna

ökade med ca 50 % i de troligen redan nu mest centrala

och belastaüedelarnaav trafiknätet.

Det bästa vore naturligtvis av bl a miljö- och energihänsyn

att dessa resor så mycket som möjligt överfördes till GCM.

När trafiksaneringar diskuteras i främst Stockholm förs

ofta vägtullar och andra restriktioner in i bilden. För

att närmare penetrera denna problematik borde kanske det

kortväga resandet särskilt studeras.

När det gäller regionerna T3 och T4 kan konstateras att

andelen resor under 2 km med kollektivtrafiken utgör i

båda regionerna ca 2 % och resor under 5 km 28 % resp

25 % av totala antalet kollektivresor.
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0Av totala antalet bilresor är de under 2 km ca 5 6 i T3

och ca ll % i T4. Den högre andelen i T4 tyder på avsak-

nad av kollektivtrafik. Bilresorna under 5 km utgör ca

30 % i T3 och 40 % i T4. I båda regiontyperna är tjänste-

resornas andel för resor under 5 km ca 15 %.

Om på samma sätt som diskuterades för Tl-regionen antagan-

det skulle göras att föra över alla bilresor utom tjänste-

resor under 5 km till kollektivtrafik skulle detta inne-

bära att dessa resor i T3 ökar med ca 400 % och i T4 med

ca 2 300 %. Det behövs inga mer ingående beräkningar

för att konstatera att om en sådan överföring skulle låta

sig göras, så erfordras mycket stor kapacitetshöjning av

kollektivtrafiken. Med anledning av vad som i avsnitt 4.3

nämndes om problemen med att öka bussbeståndet, framgår

det klart att detta är en Operation som skulle ta åtskil-

liga år att genomföra. Även utbildnings- och finansierings-

sidan skulle utgöra stora restriktioner för att klara de

nämnda överföringarna.

Studeras de avståndsintervall där kollektivtrafiken har

sin största andel resenärer dvs 5-20 km finner man att

0av totala antalet kollektivtrafikresor ligger ca 52 6 av

0dessa i Tl inom detta avståndsintervall, ca 63 6 i T3 och

ca 43 % i T4. Motsvarande för bilresorna är 56 % i T1,

63 % i T3 och 35 % i T4. I detta avståndsintervall utgör

GCM-trafiken ingen "konkurrent" och överföringsmöjligheter

till GCM är tämligen små.

Om antagandet att därför samtliga bilresor i detta avstånds-

intervall skulle överföras till kollektivtrafiken undan-

taget tjänsteresorna skulle detta medföra ett ökat antal

resor i Tl med 200 %, i T3 300 % och i T4 med 1 350 %.

Vissa indikationer från trafikföretagen på de möjliga ök-

ningar som kan anses vara rimliga, med hänsyn till utbild-
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ningskapacitet, bussbestånd, servicemöjligheter av bussar

etc, har antytt att en ökning av t ex T4-regionens kapaci-

tet med ca 10 % kan vara problem att på kort sikt - inom

en 3-5 årsperiod - nå upp till. Det är denna relativt

mörka verklighet som kollektivtrafiken har att arbeta in-

om. Detta innebär naturligtvis inte att kollektivtrafiken

inte behövs. Den är oundgänglig för att tillfredsställa

vissa gruppers transportbehov, men varje standardnivå och

förbättringar har ett relativt högt pris. Den närmaste

överblickbara utvecklingen tyder på att kollektivtrafiken

kommer att bedrivas med samma teknik som nu sker.

En angelägen uppgift för forskarna är att försöka ta fram

mer ändamålsenliga transportsystem. Den dystra bakgrunden

är dock att det som återstår för att bringa ner trafik-

arbetet, dvs antalet fordonskm, i en framtid för att nå

de mål som innebär en bättre miljö och mindre energiför-

brukning är att försöka individualisera kollektivtrafiken

mer genom t ex ökad samåkning, ta fram nya bränslen och

motorer som helst i princip avskaffar transporternas

oljeberoende till förmån för någon mer lättillgänglig,

miljövänlig etc produkt. För att uppnå detta tillstånd

är dock vägen mycket svår och mycket lång.

Frågan är väl om man inte borde ställa problemet "på hu-

vudet" och i den transportpolitiska debatten föra in reso-

nemang om faktiska transportbehov t ex enligt den typ av

uppställning som gjordes i avsnitt 4.2.

En annan fråga som f n förefaller vara tabubelagd är hur

mycket av kollektivtrafiken som skall betalas av nyttjar-

na. Efter en behovsanalys borde det gå att fastställa en

lämplig avgiftsnivå och finansiell täckningsgrad. Redan

nu är, som vi sett,subventionerna per capita och år be-

tydande och vad som framför allt skett de senare åren är

att man via olika regionala kortsystem gjort det lättare

för nyttjarna att utnyttja all kollektivtrafik i regionen

utan besvärliga övergångsproblem. Så långt är allt rik-

tigt, men det förefaller rimligt att lägga avgiften för

månadskortet på en nivå som motsvarar innehavarens utnytt-
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jande av trafikutbudet. En så total frikOppling från ut-

nyttjandet som det rena månadskortet innebär, medför dess-

utom att inga faktiska uppfattningar om utnyttjandet kan

erhållas. Detta medför i sin tur att man inte får ett

godtagbart beslutsunderlag när man vill modifiera trafiken

i något avseende.

Det är enmedborgerlig rättighet att man är tillförsäkrad

en tillfredsställande transportförsörjning. För närvarande

tyder en hel del av materialet inom RVU-78 på att samhäl-

let tillförsäkrar de storstadsboende en mycket god trans-

portförsörjning (och dessutom bjuder stat och kommun på

den). I glesbygden och på mindre orter låter samhället

en rad bussar åka fram och tillbaka och fyller därmed de

transportbehov som samhället skapat genom att införa en

hierarkiskt nivåindelad skola. I övrigt hänvisas indivi-

derna till att på egen bekostnad transportera sig med

bil. Det är kanske på tiden att den svenska debatten

om bl a kollektivtrafikfrågorna lyfts ur de gamla hjul-

spåren och börjar handla om nya - gärna innovativt okon-

ventionella - vägar att höja och/eller förbättra den

nuvarande transportstandarden. Det förefaller oekonomiskt

att inte stimulera till samåkning för arbetsresor. Det

förefaller lika oekonomiskt att inte söka utnyttja

landsbygdens bilbestånd på ett sådant sätt att även de

billösa kan få sina transportbehov täckta t ex via en

smärre ersättning för att man låter andra åka med i bilen.
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5 SLUTSATSER OCH UTBLICKAR

SCB:s resvaneundersökning (RVU-78) utgör ett värdefullt

bidrag till ökade kunskaper om resvanor i Sverige. I

denna rapport har endast vissa delar av materialet tagits

upp till behandling, samtidigt som vi sökt visa på sätt

att behandla och perspektivsätta informationen från res-

vaneundersökningen. Säkerligen kommer många forskare

de närmaste åren framöver att utnyttja RVU-78-material

som referensram, idégivare och i direkt kartläggande

syfte. För att kunna studera hur resmönstret långsamt

ändras behöver undersökningen upprepas regelbundet in-

om 5-10 år. En sådan upprepning skulle vara mycket

värdefull även om omfång och djup på undersökningen be-

gränsas.

Materialet i undersökningen pekar på ett nästan skrämman-

de stort bilbehov bland befolkningen. Innehav av bil ger

ett ständigt utbud av möjligheter att

ningar. Bilens utbud är dessutom av så hög kvalitet,

t ex vad gäller snabbhet, flexibilitet och komfort, att

en familj i första hand utnyttjar bilen och först däref-

ter tar till andra transportmöjligheter. Enda undantaget

är storstadsområdena där kollektivtrafiken för arbets-

resor är jämbördig biltrafiken, varvid även kan noteras

att i dessa områden andelen bilinnehavare är lägre än i

ovriga landet.

Undersökningen tar inte upp de besvär det höga bilberoendet

medför, t ex buller och avgaser.

Kollektivtrafiken visar sig i undersökningen i oväntat

hög grad bestå av resor till och från arbete eller skola.

Främst i storstäderna är arbetsreseandelen hög, på lands-

bygden bär troligen skolresandet upp kollektivtrafiken

till stor del. Bilresorna däremot sveper över hela spekt-
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rat av tänkbara transporter och arbetsreseandelen är

egentligen lägre än man väntat sig. En annan förvånande

detalj är att resorna som bilpassagerare till och från

arbetet är ungefär jämbördig med motsvarande kollektiv-

trafikresor.

Tillgång till bil ger alltså individen en oslagbart attrak-

tiv möjlighet till ständig rörlighet. Den är emellertid

så överlägsen att den långsiktigt är problemskapande. Ett

spritt boende långt från arbetet är inget hinder längre

om man bara har bil. Spritt boende är ofta attraktivt

boendemässigt, men leder till svårigheter att skapa under-

lag för olika servicefunktioner. Naturligtvis hör kollek-

tiv trafikservice till de funktionerna, men lika viktiga

svårigheter uppkommer vad gäller inköp av dagligvaror,

sjuk- och hälsovård m m. Man köper sig med andra ord en

ökad boendestandard genom att acceptera mer bilåkande.

Detta ger i sin tur en hög energiförbrukning och ökade

trafikrisker.

Med tanke på den trögrörlighet som råder vid förändringar

i bosättning, resmönster m m torde bilen inom överblickbar

framtid fortsätta att dominera persontransporterna. Det

enda hindret mot detta är en reell och relativt långvarig

energibrist. Om å andra sidan utvecklingen av alternativa

bilbränslen skulle leda fram till att bilen kan fortleva

som transportmedel, kommer troligen bebyggelseSpridningen

att fortgå som hittills och resvanorna att i stort sett

bibehållas eller öka något i volym.

Kollektivtrafikens möjligheter att ta över någon större

del av bilresorna är små. Kollektivtrafikens största

fiende torde vara de stora kostnader som är förknippade

med att hålla igång ett transportsystem som endast kan

utnyttjas fullt ut en femtedel av dygnets timmar, men än-

då måste dimensioneras med en kapacitet som närmar sig

den man har i s k rusningstrafik.
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Kollektivtrafikens möjligheter att i snabbhet etc konkurre-

ra med bilen som transportmedel är dessutom relativt små,

utom möjligen i våra storstadsområden och största tätorter.

Icke desto mindre kan kollektivtrafiken inte avvaras, ef-

tersom den tillgodoser ett stort transportbehov i första

hand för dem som inte har tillgång till bil, och i andra

hand som ett komplement för dem som har bil. Kollektivtra-

fiken utgör onekligen ett så viktigt inslag i den demokra-

tisering och strävan mot jämlikhet som pågår i dagens sam-

hälle, att arbetet med att utveckla och förbättra denna

service inte får försummas.

Man kan emellertid fråga sig om det inte finns andra former

för kollektivtrafik som är bättre än den teknik och de or-

ganisationer som idag finns. Exempel på sådana kan vara s k

paratransit, se avsnitt 4.4.

En annan fråga lämplig för analys synes vara om man på

samma sätt som hittills skall förorda den gängse kollek-

tivtrafikmodellen generellt när man önskar förbättra

den kollektiva trafikservicen. Landets olika delar har

ju onekligen en radikalt olika boendestruktur och därmed

olika transportbehov.

Tas dessa och andra frågor upp till behandling kunde man

kanske utforma dem som en lista på forskningsvärda projekt:

1. Kollektivtrafikens finansiering

- Subventionshöjd i kronor per invånare och år

- Subventionsandel kontra avgift för brukarna

- Överkonsumtion av kollektivtrafik

- Kan månadskortens utformning förbättras, t ex

efter mönster från SJ och Linjeflyg dvs enligt

"peak load pricing" (dubbla kort mellan kl 06-09

och kl 15-18, alt kort + viss biljettavgift för

färd vid dessa tider.

- Hur får man tillbaka "avståndsfriktionen" i kollek-

tivtrafiken?
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Kollektivtrafikens standard

Vad skall en tillfredsställande transportförsörj-

ning innebära i landets olika delar? (Skall den

vara olika i landets olika delar?)

Vad kostar viss standard i olika regioner, med

olika former för kollektivtrafiken?

Kan "halvkollektiva" formersom samåknings- eller

medåkningsstimulans, alt paratransit öka faktiskt

transportutbud utan att kostnaderna skjuter i höjden?

Är stimulans eller ökad satsning på GCM ett alterna-

tiv till kollektiv trafikstandard?

Kollektivtrafikanterna

Vilka grupper i samhället behöver prioriteras med

kollektiva transporter?

Rörelsehindrades kollektivtrafik och transport-

situation

Kollektivtrafikanternas säkerhet (gentemot andra

resenärer och trafiksäkerhetsmässigt)

Kollektivtrafik och energi

Hur utformas relationen bil _ kollektivtrafik-GCM i

en krissituation? Är samordning/styrning praktiskt

möjlig?

Är kollektivtrafiken energisnål, alt i vilka boen-

de/arbetsstrukturer är kollektivtrafiken energisnål?

Bör man av energiskäl stimulera samåkning vid främst

arbetsresor eller bör man satsa på kollektivtrafik?

Har "friktionen" från reseavståndet försvunnit i kol-

lektivtrafiken av i dag genom de många formerna av

månadskort etc. Kan denna "friktion" återinföras?
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5. Bebyggelseutspridning och kollektivtrafik

- Vilken bebyggelseutspridning kan man vänta sig i

framtiden?

- Kan bebyggelsespridningen påverkas via bostadspo-

litik, trafikpolitik, avdragsåtgärder, energipolitik?

- Vilken kollektivtrafik är lämplig och attraktiv för

att täcka resebehov i spridd bebyggelse?

6. Total resekonsumtion, lång- och kortsiktigt

- Kan den totala resekonsumtionen påverkas på kort sikt

via åtgärder gentemot enskilda färdmedel?

- Kan långsiktigt resekonsumtionen minskas genom åtgär-

der mot fortsatt bebyggelseutspridning, via trafik-

politiken eller via energipolitiken?

- Kan beskattningsmässiga omläggningar göras för att

minska enskild bilanvändning?

- Hur bör man förfara för att allmänt minska trafik-

arbetet men ändock bibehålla transportarbetet?

- Hur ser sambanden mellan reseutbud och resekonsumtion

ut under olika betingelser? Kan konsumtionen minskas

genom att minska utbudet utan att reell trafikstan-

dard minskas alltför mycket?

Av denna uppställning framgår att forskning kring kollektiv-

transporter inte bör vara bundna till att handla enbart om

traditionell typ av kollektivtrafik. Forskningen kring alterna-

tiv till den traditionella kollektivtrafiken är ännu trevande

och bör uppmärksammas. Å andra sidan får modifieringar av de

gängse systemen inte bromsas genom att man ensidigt forskar

kring andra lösningar. Främst syns det inom täta orts-

strukturer vara viktigt att stimulera till attraktiva

lösningar av typen direkta linjer utan ombyten. En förut-

sättning för att kunna utvärdera sådana försök är dock

att deras passagerarfrekvens m m går att mäta. Särskilt

genomförda trafikräkningar är ett sätt, bättre är givet-

vis om någon kontinuerlig mätmetod kan utarbetas. Forsk-

ning kring detta pågår och bör uppmuntras.
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Framhållas bör även att man för analys av situationer

av akut energiknapphet mer än hittills bör sikta på över-

föringar till GCM från bil och kollektivtrafik. Det nu-

varande arbetet verkar mest inriktat på att lasta över

så mycket som möjligt på kollektivtrafiken (med andra

ord inte fel men ofullständigt).

Analys av varför man reser på olika sätt, och olika mycket

i olika regiontyper är ännu ganska outvecklad. De för-

hållandevis stora utredningsresurserna i stora och medel-

stora kommuner kan vara ett skäl till att storskaliga

kollektivtrafiklösningar kommer överdrivet i fokus av

debatten. Små kommuner har föga av utredningsresurser

och är kanske betydligt mer betjänta av småskaliga lös-

ningar där viss kollektivtrafik kompletteras av samåk-

nings- och medåkningsstimulans. Försök i denna riktning

måste stimuleras och måste tillåtas att då och då miss-

lyckas.

Avslutningsvis kan konstateras att resvaneundersökningen

genom sin omfattande kartläggning av svenska folkets re-

sande ger upphov till en rad väsentliga reflexioner. En

sådan är det mycket stora bilberoende befolkningen har i

alla ortstrukturer utom möjligen storstäderna. De allra

flesta har någon slags tillgång till bil och förlitar sig på

den för att upprätthålla och öka sin rörlighet. Många

människor saknar dock bil och drabbas därmed av en avse-

värt sämre transportstandard. RVU-78 Visar härmed på

vikten av att kollektivtrafiken inte diskuteras isolerad

från sina komplement och konkurrenter, bilen och GCM.

Samtidigt inser man från materialet i RVU-78 att i svensk

trafikpolitik storstadsproblematik överbetonas. Det kun-

de vara ett av de viktigaste resultaten av RVU-78 om

dess data gav en mer balanserad karaktär åt de samhälle-

liga resursinsatserna regionalt, och att dessa resurser

förutsättningslöst satsas på lösningar bättre lämpade

för respektive region. Den skattemässiga belastningen
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på stat och kommuner för kollektiv transportservice är

numera så stor att man knappast kan vänta sig ytterligare

stimulans åt resandet i Sverige. Satsas mera på detta om-

råde kommer säkert motfrågor om man inte för de medlen

kan få Viktigare nyttigheter (t ex 20 % bättre/dyrare

hälsovård).

Sker inga nya satsningar kommer troligen automatiska kost-

nadshöjningar att leda till nedläggningar av delar av ser-

vicen, inte minst därför att i de nuvarande servicelös-

ningarna inte finns inbyggda incitament till sparsamhet

och resurssnålhet. Det kunde vara ett andra viktigt re-

sultat av RVU-78 att det låga faktiska utnyttjandet av

kollektivtrafiken i många områdestyper där standarden teo-

retiskt är hög borde leda till en själerövning av om

kollektivtrafiken i dess nuvarande former är på rätt Väg.
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om du gjorde igår/mätdagen, dvs . . . . . . . . . .. \Hnyud_ Startpunkt
NAMN VECKODAG OCH DATUM) - 1"esa

nr
ed "resa" menar vi alla förflyttningar,
lltså även sådant som cykelturer och pro- d
enader till fots. Förutsättningen är att 1-2 E;I:] v O

esan är på minst 200 m. Vi skall beskriva '34 1
'arje del av resan för sig. Vi tar det i tur :5_61 a
ch ordning och börjar på morgonen. (Du [:I:] I) 1

anske har gjort anteckningar på det papper 1'2
u fick på posten.) 84 c 1

jorde du någon resa igår/mätdagen? 35%1

'A ANTECKNA I TABLÅ 1 '-2 EI: d 1
8-34

NEJ, IP HAR INTE GJORT NÅGON RESA - ER 8 _6 e 1
35 1

är började resan? :1:1 f 1
Zur mycket var klockan då? 8_34

lur länge väntade du där? :5-61 g 1

'ilket färdsätt använde du? 1_2 [:I:] h 1

Iörde du bilen eller var du passagerare? 8-34 . 1
1

;ur många personer fanns i bilen? Räkna även 3561
LGd dig sgälv. 1_2 [:I:] j 1

ick du sittplats? 8ä% k 1

:ur lång var (den delen av) resan? 15-61 l
0 . |

Zur lang tid tog (den delen av) resan? 1-2 [:I:] 1 1
- 8- 4
'ilket var resans ärende? 3 H1 17

35-61

:1:1 n 1
VISA SVARSKORT 1 1 8-34 1

o
far avslutades (den delen av) resan? 35$1

Då var alltså kl .... när du fortsatte. 1-2 C:[:] p 1
. . o . o 3-34

?Jorde du ytterligare nagon resa igar/ q 1
nätdagen? 35-6'

r 1

1 2 1

DEFINITION PÅ DELRESA EXEMPEL PÅ DEVANLIGASTE HUVUDRESORNA AnteCknlngar : ° ' ° '- ° ° ' ' ' ' ° ° °'

varje gång ip stannar Resa från bostad
för att uträtta ett ä- §97 >; ;(3 till arbete (här . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. oqc

rende eller för att by- Bost Arb 1 delresa)

ta färdmedel är en del-
l O O 0 O i O 0 0 O O O O I 0 0 0 0 0 O Q 0

delresa börjar. Delresa 1 Delresa 2 Resa från arbete till
N d f" a je delresa bostad här 2 del-yra OI'VI' resormedett uppe_ . . c o o o o o o o o o o o o o ooqooqooooon

Arb Bost håll)

Resa från bostad till . . O . O 0. . . O. .o
Q§- >- (3 tillfällig övernatt-

Bost Tillf över_ ningsplats (här 1 o . . . . u ., . o o . . ., . o o . . . . 0_ . o . .

nattnings" delresa)
ställe

Delresa 1

Delresa 1 Delresa 2 . .. ._

I
B t \

OS Delresa 2 Ar DEJ-resa 3 0 o o o o 0 Q 0 0 o 0 o 0 0 o 0 0 o o 0 0

Rundresa - eller tur och retur - som Rundresa som börjar och slutar på arbets-

börjar och slutar i bostad (här 2 plats (här med 3 delresor med två uppe- ., ,,, ,, ,, ,, ,, , . . , . ,. .. ...
delresor med uppehåll för ärende) håll för ärenden)

   



(veckodag och d

7

I

atum)

             

 

 

  

      

   

 

   

 

           

Väntetid Kl vid Färdsätt Fård- Restid Kl vid ;Ärende Uppehållsplats,
. °° ' ' 1 t:resans ant Sltt_ langd, resans omstigningsp a

borjan slut
pers plats

(bil) 1=ja
tim :min tim:min 2=nej, km dec tim min tim {min

E T lI | I
J' ' i
| I I
i l E
I I 1 i
i -L 5 i
1 1 I I| I I

' I I
I 4

I I
I I
I |

| I 4

I I I
| I

1 i
' :
| I
i aI I

I I I
I I I I
J J 1 4

I | I I
I | I I
I I I
| 1 i
.' ll '' :
I 4VT I
I I
I I
J .1

I I
I
I

11

I
I
I
4_

I
I

I J
1 I
I I
I I I
I J J_
1 I

|
I

J_

I
I I
| I
I L

I I
I 1
I I

1 4 i

2 2 2 2 2 1 1 h 1 2 2 2

Startpunkt Fårdsått Ärende

1 perm bostad (kyrkobokf) 11 till fots 31 resa mellan bostad och arbete
2 annan perm bostad 12 cykel 32 resa mellan bostad och skola

3 tillf övernattningsplats 13 moped 33 rast i arbetet som använts för att äta
h familjens fritidsbostad 1h mc _ 3h tjänsteresa/resa i arbetet
5 arbetsplats 15 bil, förare 35 inköp
6 arbetsplats nr 2 16 bil, pass 36 service (t ex frisör, bank)
7 skola 17 taxi 37 hälso- och sjukvård
8 svenska gränsen 18 spårvagn 38 barntillsyn (t ex dagmamma)
9 övrigt 19 T-bana 39 hälsa på släkt och vänner

20 tåg hO annan fritidssysselsåttning (t ex sport

21 buss bibliotek, föreningsmöten, restaurang,
22 skolskjuts semester)
23 flyg, reguljårt hl övrigt
2h flyg, charter X enbart byte av fårdmedel
25 fritidsbåt
26 sjöfart
27 snöskoter
28 övrigt



 

FRÅGA 8-9 STÄLLS OM IP ÄR FÖRÄLDER TILL BARN
FÖDDA 196h-1973

  

 

  

   

  

 

    

  

 

 

  

  

  

   
I FRÅGA-FÖR VARJE BAáñf]

 

Gjorde hon/han någon resa igår/mätdagen?

JA ANTECKNA I TABLÅ 2

9 NEJ, BARNEN HAR INTE GJORT NÅGRA RESOR -â FRÅGA.lO

Var började hon/han resan?

Vilket färdsätt använde hon/han?

Hur lång var resan?

Var avslutades resan?

Gjorde hon/han ytterligare någon resa igår/mätdagen?

Gjorde (NÄSTA BARN) någon resa igår/mätdagen?

åga 8 Vi skall nu ställa några frågor om hur långt barnen har till skolor,
daghem och liknande.

-r skola
| ANTECKNA FOR VARJE BARN I fritidshem

Går hon/han i skolan? daghem
o o dagmamma9Gar hon/han pa daghem (etc). lekskola

Hur långt är det till skolan (daghemmet etc)? barnflicka

Barn nr *

(4548) (enligt fråga h) L__J I l L__J L__J
Aé .,._

Går i skola eller har
regelbunden tillsyn

utanför hemmet 1 1 1 1

(49-52)
Går inte i skola och 4*
har inte regelbunden

tillsyn utanför

hemmet 2 2 2 2

o _ I | I {
Avstand till skolan, | I . .

daghemmet etc i ' I 2

(53-60 (km, med1decimal> LJ M | LJ I'L l | | 1 H 1L. L L L 7 74 r

'åga 9 Då skall vi ta barnens resor.

 



  

 

   

 

 

 

        

    

 

     

 

  

 

 

 

TABLÅ 2 BARNENS RESOR Mätdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

MÄTDAGEN (veckodag och datum)

Barn Huvud- Startpunkt Färd* Färd- Ären- Uppenållsplats,
nr resa sätt längd, de omstlgningsplats
(en- nr
ligt km .d
fr h kod ec1:1: >

8-20 2

21-33 2

34-46 2

47-59 2

60-72

CD 2
8-20 2

|21-33 2 :

734-46 2 I

60-72

1-2 CD 2
8-20 2

21-33 2

34-46 2

47-59 2

60-72

2

1 1 2 1 2 h 1 1

Anteckningar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

_Etartpunkt Färdsätt Ärende

l perm bostad (kyrkobokf) 11 till fots 1 resa mellan skola och bostad
2 annan perm bostad 12 cykel 2 daghem, dagmamma, fritidshem,
3 tillf övernattningsplats 13 moped lekskola
h familjens fritidsbostad 1h mc 3 övrigt

(5 arbetsplats) 16 bil, pass X enbart byte av färdmedel
7 skola 17 taxi
8 svenska gränsen 18 spårvagn
9 övrigt 19 T-bana

20 tåg
21 buss

22 skolskjuts

23 flyg, reguljärt

2h flyg, charter
25 fritidsbåt

26 sjöfart
27.snöskoter

28 övrigt
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Fråga 10 Nu skall vi övergå till att tala om enbart längre resor som du gjort de

senaste 2 veckorna, dvs från och med till och med

(NÄMN VECKODAG OCH DATUM) ° ° ' ° ° ° °'

[VISA I ALMANACKAN]

Vi skall ta med alla resor på minst 10 mil enkel resa inom Sverige. Har

du gjort någon sådan resa?

JA ANTECKNA I TABLÅ 3

9 NEJ, IP HAR INTE GJORT NÅGON RESA _-â FRÅGA ll

Vilken månad var det?

Var började resan?

Vilken kommun är det?

Vilket färdsätt använde du?

Körde du bilen eller var du passagerare?

OM FÖRSTA DELRESAN FÖRETOGS MED TAG ELLER FLYG:

Vilket färdsätt använde du för att komma till tåget/flyget?

Hur lång var resan? i

Vilket var resans ärende? VISA SVARSKORT 1

Vilka orter övernattade du på?

OM IP INTE ÖVERNATTAT:

Vilken var resans huvudsakliga målpunkt?

Har du gjort ytterligare någon resa under de 2 senaste veckorna?

Fråga 11 Sedan skall vi ta upp långväga resor som du gjort de senaste 6 månaderna,
alltså från och med till och med

(NÄMN DATUM) '

I VISA I ALMANACKAN]

Med långväga menar vi en resa på minst hO mil enkel resa inom Sverige.

Har du gjort någon sådan resa det senaste halvåret?

JA ANTECKNA I TABLÄ 3 (UNDER STRECKET VID BAD J)

9 NEJ,IP HAR INTE GJORT NÅGON RESA' -9'FRÅGA 12

  

Startpunkt, övernattnings-

ställe,imålpunkt ll

 

\
O
O
O
J
:
'
f
\
J
r

perm bostad (kyrkobokf)
annan perm bostad

familjens fritidsbostad

svenska gränsen

övrigt

12
13
1h
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2h
25
§6

på

Färdsått

till fots

cykel

moped

mc

bil, förare

bil, pass

taxi

spårvagn
T-bana

t åg
buss

skolskjuts

flyg, reguljärt

flyg, charter

fritidsbåt

sjöfart
snoskoter
ÖV'Y'1 0+.

31
32
33
3h
35
36
37
38
39
hO

A1
X

Ärende

resa mellan bostad och arbete

resa mellan bostad och skola

rast i arbetet som använts för att äta

tjänsteresa

inköp

service (t ex frisör, bank)
hälso- och sjukvård
barntillsyn (t ex dagmamma)
hälsa på släkt och vänner
annan fritidssysselsättning (t ex
sport, bibliotek, föreningsmöten,

restaurang, semester)
övrigt
enbart byte av färdmedel



TABLÅ 3 LÅNGVÄGA RESOR

ll.

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

       

 

      

  

 

  

      

 

  

Hu- Mån Startpunkt, Huvud- Färd- Färd- A- Overnattningsställe An-

vud- kommun sak- sätt längd, ren- eller målpunkt, tal

resa ligt till km de kommun nät-

nr fård- ter- ter

kod sätt minal kod

1-2 I I |

8-30 3

31-53 3

54-76 3

|1-2 CLJ .
8-30 3 |

^.\'53 3

54-76 Q
J

1-2 LL_J
8-30 3

,v63 3

4-765 3
e
l1-2 LL] .

8-30 h l

3h63 h
I

54-76 u :

1-2I | I '
8-30 h

J

arsa h
54-76 h

1-2 I I |

,30 h J
I
I

ansa h
54-76

I1* i
2 2 l 2 2 u 2 1 h 2

C 0 0 I O 0 O O O O O O 0 O O O O 0 O O O O C C 0 O O C C O O O 0 O O O O O O O O O O O O O C C C C 0 O O O O O O O O O O O O 0 O 0 C C O O O 0

2_ *vi

DEFINITION PÅ HUVUDRESA v EXEMPEL PÅ HUVUDRESOR

En huvudresa startar i permanent bostad Enkelresa. Resa Enkelresa.Resa

eller i fritidsbostad eller - vid utlands- från permanenta från bostaden

resa - vid svenska gränsen och den slutar q; )7 C) bostaden till cc > till gränsen
vid något av dessa ställen . Ferm Fritids_ fritidsbostaden Bost Gränsen (här 1 delresa)

host bostad (här 1 delresa)

DEFINITION PÅ DELRESA OYernatt"
ningsplats

Varje gång ip stannar för övernattning är Tur och retur - Rundresa som

en delresa slut och nästa delresa börjar. ellernrn'ndresa_Delresa 1 elresa 2 börjar och slu-
Skriv en rad för varJe delresa. som borJar och tar 1 fritids-

slutar i bo- bostad (här 3

staden. Vid en- delresçr med
- dagsresa anges Qgi H två övernatt-

Bostad Målpunkt målpunkt(här 2 Frltlds" DGlresa OVeTnatt' ningsplatser)

     

 

 

delresor)

   

 

bostad 3 ningsplats

  



råga 12

25-41

42-58

59-75
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Har du gjort någon resa utomlands under det senaste halvåret, alltså
från och med

JA

9

0 O O O O .C

ANTECKNA I TABLÅ h

NEJ, IP HAR INTE GJORT NÅGON RESA

Vilken månad började resan?

Till vilka länder reste du?

Hur många nätter övernattade du i

(NÄMN DATUM).
O O D O O C.

>FRÅGA.13

 

Vilket färdsätt använde du längsta biten?

Körde du bilen eller var du passagerare?

Var det en privatresa eller en tjänsteresa?

OM BIL: Hur lång var färdlängden utanför Sverige?

Har du gjort ytterligare någon resa utomlands under det senaste halvåret?

TABLÅ h UTLANDSRESOR

   

 

 

 

  

 

    

  

   

    

  

 

  

  

Huvud* Mån Besökta länder 'Antal Envudr-.Ärende Färdlängd,f
resa nättersakligt 1=privat km

färd- = ' " 'nr Sätt 2 tjänste (bil)

5 a

5 b

5 c

5 d

5 e

5 f

5 "j

h

5 i

5 k

l

1 2 2 2 2 2 1 5

Anteckningar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

Färdsått DEFINITION PÅ UTLANDSRESA

ll tlll fOts 23 flyg, regulaart Ip har övernattat utomlands eller

12 Cykel 2h flyg Charter varit utomlands minst 2h tim
13 moped 25 fritidsbåt '
1h mc 26 sjöfart Endast huvudsakligt färdsätt för hela
15 bil, förare 27 snöskoter utlandsresan anges.

16 bll? pass 28 ovrlgt Färdlängd anges endast om resan gjorts
17 tax1 . .

0 med svenskregistrerad bll.
18 sparvagn
19 T-bana

20 tåg
21 buss
22 skolskjuts
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Fråga 13 Har du (eller något av dina barn födda 6h-73)råkat ut för någon trafik-
olycka de senaste 12 månaderna, dvs efter den (NÄMN DAG

JA ANTECKNA I TABLÅ 5

9 NEJ, IP (OCH IPS BARN) HAR INTE RÅKAT UT FÖR NÅGON TRAFIKOLYCKA.-- IN

Vilken månad inträffade olyckan?

Hur färdades du/hon/han vid olyckan?

Körde du bilen eller var du passagerare?

Vilken typ av olycka var det?

OM KOLLISION MED ANNAN TRAFIKANT: Hur färdades denne?

Blev du/hon/han skadad?

Gjordes anmälan till försäkringsbolag?

Gjorde polisen någon utredning?

Inträffade olyckan på väg till eller från arbetet/skolan?

Har du (eller något av barnen) råkat ut för någon mer olycka?

TABLÅ 5 TRAFIKOLYCKOR

        

  

 

 

 

  

 

 

 

  

a b c d e f g h i j

Person Mån Ips Typ Mot- Ip Anm Polis- Tläl/
nr (barnets) av parts (barnet) till utred- fran
(enligt färdsätt olycka färd- skadad försäk- ning arbete/
fråga M sätt rings- SkOla

bola
1-2 :1:1 5

8-20 6

21-33 6

34-46 6

47-59 6

60-72 6

1 1 2 2 1 2 1 1 1 1

Anteckningar: . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Färdsätt Typ av olycka

11 till fots 23 flyg, reguljärt l parkeringsolycka

12 cykel 2h flyg, charter 2 annan singelolycka
13 moped 25 fritidsbåt 3 kollision med annan trafikant
1h mc 26 sjöfart h kollision med djur
15 bil, förare 27 snöskoter 5 övrigt
16 bil pass 28 övrigt . .
17 taxi :Otumn äah°l äQÅEEE-Å-
18 spårvagn Ja. Ja.

_ 2 nej 2 nej
19 T bana . .
20 tåg 3 vet inte 3 vet lnte

h inte aktuellt (har21 buss
22 skolskjuts inte arbete, gar lnte

l skola)

 



1h

    

   

 

    

 

  

åga lh Äger du eller någon annan i familjen någon motorcykel?

| I JA Hur många?

(65) 8 NEJ

- moped som år i körbart skick?

I | JA Hur många?

(66) 8 NEJ

- cykel som år i körbart skick?

| I JA Hur många?

(67) 8 NEJ

- husvagn?

| I JA Hur många?

(68) 8 NEJ

- snöskoter?

l ' JA Hur många?

(69) 8 NEJ

ågalji Ikn*någon i familjen fritidsbostad? Råkna även med sådana som hyrs under
längre tid.

| i JA Hur många?

(70) 8 NEJ' -9 FRÅGA:Y7

åga 16 ANTECKNA FÖR VARJE FRITIDSBOSTAD

Äger du eller hyr du fritidsbostaden?

Var ligger fritidsbostaden?

(1-2) 0 3

Fritidsbostad nr 1 2 3

Ägd 1 1 1

Hyrd 2 2 2

Disponeras på
(8-10) annat sätt 3 . 3 3

Län . . . . .....z. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........

(11-16) EI: E: [3:]
Kommun . . . . . . . . ...... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(17.28 [1:] [3:] 13:]
Utomlands,

(ange land) . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . ..
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FRÅGA 17-21 STÄLLS ENDAST OM IP ÄR ANSTÄLLD ELLER EGEN FÖRETAGARE
(FRÅGA 1) OCH HAR BIL (FRÅGA 5)

Fråga 17 Går det att parkera på gatan eller vägen i närheten av din arbetsplats?

1 JA, MYCKET LÄTT

2 JA, GANSKA LÄTT

3 JA, GANSKA SVÅRT

h EJ AKTUELLT, LIGGER EJ I OMRÅDE MED GATUNÄT -- FRÅGA 21

5 NEJ _- FRÅGA 19

(23) 6 VET INTE - FRÅGA 19

Fråga 18 Kostar den parkeringen. något?

1 JA

NEJ

(24) 3 VET INTE

Fråga 19 Finns det särskilt ordnad parkering vid din arbetsplats (annan än gatu-

parkering)?

1 JA

2 NEJ ---> FRÅGA 21

(25) 3 VET INTE -- FRÅGA 21

Fråga 20 Kostar det något att parkera där?

1 JA

2 NEJ

(26) 3 VET INTE

Fråga 21 OM IP HAR KÖRKORT (FRÅGA 3)

Använder du bilen i arbetet, dvs i tjänsten?

1 JA, OFTAST

2 JA, IBLAND

(27) 3 NEJ
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Fråga 22 TILL ALLA

Hur långt är det hemifrån till närmaste hållplats/station?

1 MINDRE ÄN 500 METER

2 500 - 2 000 METER

3 MER ÄN 2 000 METER -- FRÅGA 2h

h VET INTE -> FRÅGA 2h

(28) 5 öVRIGT (BESKRIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fråga 23 Vilken turtäthet är det där?

VISA SVARSKORT 2

1 MINST 2 TURER I TIMMEN STÖRRE DELEN AV DAGEN, ALLA DAGAR I VECKAN

2 MINST 2 TURER I TIMMEN STÖRRE DELEN AV DAGEN, MÅNDAG-FREDAG

3 MINST h TURER DAGLIGEN, MÅNDAG-FREDAG

h MINDRE ÄN h TURER DAGLIGEN

5 VET INTE

6 ° ° ° ° ° ' ° ° ° 0 0 0 0 ...Qcc-00.00 o o o 0 o 0 o .-0 0 o o o o 000 0 o o o 0 o o o o o a 0.

Fråga 2h 0M IP ÄKTE BIL TILL ARBETET/SKOLAN MÄTDAGEN

Hade du kunnat åka kollektivt färdmedel till din arbetsplats/skola
igår/mätdagen? Med kollektivt färdmedel menar vi spårvagn, tunnelbana,
tåg och buss.

1 JA

2 NEJ --> FRÅGA 25

(30) 3 VET INTE -'-> FRÅGA 25

Hur lång tid skulle det tagit att resa kollektivt till arbetet/skolan
igår/måtdagen? Räkna även med de uppehåll du gjorde igår/måtdagen.

(31-34) I | | t'im | I | min

(35) 8 VET INTE
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Fråga 25 OM IP ÄR FÖRÄLDER TILL BARN FöDDA 1975-1978 (FRÅGA h)

   

Är det lätt att ta med barnvagn på kollektiva färdmedel i närheten av

bostaden?

 

FLERA ALTERNATIV KAN ANGES

   

JA, DET ÄR LÄTT

HIss SAKNAS VID STATIONEN

BUSSEN TAR BARA ETT VISST ANTAL BARNVAGNAR

BUSSEN ÄR FÖR SMAL FÖR BARNVAGNEN

öVRIGA SVÅRIGHETER

VET INTE

KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL SAKNAS I NÄRHETEN

.
-
4

*
m
m
-
?
W
N

(36-39)

 

-råga 26 TILL ALLA

  

 

Vi skall också ställa en fråga om rörlighet, det är något som kan ha

stor betydelse när det gäller möjligheten att resa och använda olika

färdsätt.

Kan du springa en kortare sträcka, säg 100 meter, om du har bråttom?

1 JA --': FRÅGA 31

(40) 2 NEJ

 

_--

Fråga 27 Kan du gå i trappor utan besvär?

(41) 2 NEJ

 

Fråga 28 Kan du stiga upp på en buss obehindrat?

( 42) 2 NEJ

 

Fråga 29 Kan du ta en kortare promenad på säg 5 minuter i någorlunda rask takt?

(43) 2 NEJ

 

Fråga 30 Har du tillgång till färdtjänst?

(44) 2 NEJ
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ga 31 VISA SVARSKORT 3

 

Jag skall också fråga om inkomsten under 1977 innan skatten var dragen.
Med inkomst menar vi lön och pension och inkomst från eget företag/jordbruk.

(Vi skall ta med din egen inkomst och din frus/mans/sammanboendes inkomst.)

11 0- 1 000

12 1 001- 20 000

13 20 001- ho 000

1h ho 001- 60 000

15 60 001- 80 000

16 80 001-100 000

17 100 001-120 000

18 120 001-

(45-46) 19' VET INTE, VÄGRAR

 

äga 32 Nu är intervjun slut. Har du ytterligare något du skulle Vilja tillägga?

 

(47-50) KLOCKAN ÄR NU l l .
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Fråga 33 VAD VAR ORSAKEN TILL ATT MÄTDAGEN MÅSTE FLYTTAS?

l IP INTE ANTRÄFFAD FÖRE MÄTDAGEN

2 IP UPPTAGEN INTERVJUDAGEN

(50 3 ANNAT (BESKRIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Fråga 3h IP HAR KöRT YRKESMÄSSIG TRAFIK UNDER MÄTDAGEN (FRÅGA 7)

(52-55) i J ka

(5657) I I 'färdsätt (se koder sid 7)

Anteckningar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Fråga 35 IP HAR KöRT YRKESMÄSSIG TRAFIK UNDER 2-VECK0RSPERI0DEN (FRÅGA.IO)

(58-61) J Ikm per dag i genomsnitt

(62-63) I antal dagar

(6%69 I 'färdsätt (se koder sid 10)

Anteckningar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

EV KOMMENTARER TILL INTERVJUN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

O O O O i O 0 O O O O O O U C O O 0 O O O O I 0 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O 0 i O O O I O C O O D I O i 0 O O O O O O O O O l 0 O O

O O O O O O C O O O O O O 3 O O D O i O O O 0 O 0 O O C O O O O O O O O O 0 0 O i O O O O O O 0 O O O O O O O 0 O i i O O O O O O O O O. O O O O O

  

 

 

 

 

    

  

   

        

  

(66-67) (68-69) (70-74) (75-79)




