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FÖRORD

Denna rapport om de billösa i bilsamhället är en fri-

stående fortsättning på VTI-rapport 166 "Kollektiv-

trafiken i bilsamhället", som undertecknad författade

tillsammans med docent Kenneth Asp. Båda rapporterna

baserar sig på Statistiska Centralbyråns Resvaneunder-

sökning l978. Rapporten om de billösas situation moti-

veras av att den förra studien konstaterade ett mas-

sivt bilberoende bland befolkningen. Det kunde då vara

intressant att studera hur de klarade sig som inte ha-

de bil.

Denna rapport är författad i ständig kontakt och nära

samarbete med Kenneth Asp, som påverkat mycket i den.

Fel, brister, slutsatser och eventuellt haltande ob-

jektivitet får dock i allmänhet tillskrivas min egen

envishet och bör inte belasta VTI.

Utan stödet från förre generaldirektören vid VTI,

Bertil Ström, hade varken denna eller den förra rap-

porten kommit till stånd och Jan Owen Janssons enga-

gerade intresse för debillösa har också varitviktigt.

Det intresse mina transportforskande kolleger och

skrivande och ritande medhjälpare vid Kulturgeografiska

Institutionen, Göteborgs Universitet visat vid till-

komsten av rapporten har likaså betytt mycket.

Göteborg i oktober 1982

OLOF LUNDIN
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REFERAT

Utgångspunkten för den här rapporten har varit att

allmänt studera de billösas situation och bl a söka

svar på hur de kompenserar sin billöshet.

De billösas sociala och demografiska bakgrund under-

sökes i kapitel 3. Två tredjedelar av hushållen visar

sig ha tillgång till bil. Detta motsvarar att 75-80 %

av befolkningen har tillgång till bil inom familjen.

Det är främst äldre samt ensamstående i större städer

0

som saknar bil. Pensionärsfamiljer utgör 50 6 av de

billösa hushållen, i själva verket har bara 25 6 av

dessa hushåll tillgång till bil.

Resbeteendet redovisas i kapitel 4, det centralaste i

rapporten. Billösa har som väntat lägre restal än bil-

disponerande.

De båda gruppernas färdmedelsval är centralt för rap-

porten. Allmänt sett kompenserar sig den billöse med

gång och kollektivtrafik. Vilket som väljes beror på

ärendets karaktär.

Slår man ut resorna på färdmedel och avstånd visar sig

den av äldre dominerade billösa gruppen acceptera

mycket längre gångavstånd än de "unga, friska" bildis-

ponerande. Kollektivtrafiken kompenserar på avstånd

5-20 km men för den fjärdedel av de billösas resande

som ligger över 20 km används bil (som bilpassagerare)

till över 50 %. Man kan med fog tala om att även de

billösa är bilberoende i dagens samhälle.

Det härmed redovisade transportmönstret hos de bil-

lösa visar tydligt påverkan från att gruppen innehål-

ler så många äldre. I en kommande rapport kommer RVU-

78-materialet att snittas i åldersklasser och inkomst-

skikt.
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II

Den nu redovisade analysen visar otvetydigt på hur

viktiga resvaneundersökningar är.

De flesta forskningsrön baserade på seriösa under-

sökningar pekar på förvånansvärt lite konkurrens

mellan färdmedlen. Bilar och kollektivtrafik sköter

inte samma ärenden.

Alla vet att för vissa relationer (t ex radiella i

tätorter) är kollektiv transport naturlig, för peri-

fera och kombinerade transporter är bilen lika natur-

lig.
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ABSTRACT

The objective of this study was to make a general re-

port of the situation of carless people and to find

how they compensate for the lack of a car.

The social and demographic background of carless

people is described in Chapter 3. Two thirds of all

households have access to a car. This means that 75-

80% of the population has access to a car within the

family. It is mainly older people and the single in

larger towns and cities who lack a car. Pensioner

families make up 50% of the carless households, only

25% of these households in fact having access to a car.

Travel behaviour is described in Chapter 4, the

central chapter of the report. As expected, carless

peOple have a lower travel index than car users.

The selection of travel method by the two groups is

central to the report. In general the carless in-

dividual compensates by walking and using public

transport. The choice between these depends on the

nature of the journey.

If journeys are divided up according to travel method

and distance it is found that the group of predominantem

ly older carless people accepts a much longer walking

distance than young, healthy car users. Public trans-

port compensates at distances of 5-20 km but for the

25% of journeys exceeding 20 km made by carless

people the car is used (by passengers) to over 50%.

It is quite correct to state that even carless people

are dependent on the car in today's society.

The transport pattern of carless people described

here clearly shows the influence of the large number

of older people in the group. In a future report the
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RVU-78 (Swedish national travel survey 1978) material

will be divided into age groups and income levels.

The analysis described here shows indisputably the im-

portance of travel surveys.

Most survey results based on serious investigations

indicate surprisingly little competition between

different travel modes. Cars and public transport do

not cater for the same travel requirements.

Everyone knows that for certain movements (e.g. radial

journeys in urban areas) public transport is the na-

tural choice, while for peripheral and combined

journeys the car is naturally chosen.
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SAMMANFATTNING

I dagens samhälle är tillgång till en personbil i fa-

miljen en mycket viktig basresurs för att familjemed-

lemmarna utan alltför stora fysiska restriktioner ska

kunna erhålla den rörlighet som gör attraktiva platser

och aktiviteter tillgängliga. För dem som saknar denna

fundamentala resurs blir livet besvärligt, ty det är

endast i storstäderna som kollektivtrafiken kan ge de

billösa en om än inte jämförbar service så i varje

fall acceptabel rörlighet. Utgångspunkten för den här

rapporten har varit att allmänt studera de billösas

situation och söka svar på hur de kompenserar sin bil-

löshet.

Det är elementärt, men överförenklat, att tro att kol-

lektivtrafiken är den billöses främsta kompensation.

En viktig slutsats av rapporten är att den billöse

väljer flera sätt att motverka sin billöshet, inklu-

sive att inte resa alls.

Är då inte kollektivtrafiken till för de billösa?

Ingalunda självklart, de senaste årens massiva sats-

ningar inom sektorn har främst inriktats mot arbets-

resor dvs pendling under högtrafiktid, och har endast

sekundärt kommit de billösa till godo vid andra tider

på dygnet.

En allt större del av trafiksubventionerna har därmed

gått till (betalningsvilliga) arbetspendlare med långa

resavstånd och goda inkomster i stället för till de

(betalningssvaga) billösa som behöver kollektiv trafik-

service för alla ärenden, inte bara för arbetsresor.

Kapitel 1 redogör för 1979 års trafikpolitik som säger

att de samhällsekonomiska marginalkostnaderna ska vara

bas för samhällets prissättning på transporterna, och
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detta talar för att högtrafiktidens trafik ska vara

mycket dyrare än lågtrafikens.

Kapitel 2 i denna rapport visar att bilen är en res-

resurs som ger större rörlighet (dvs frihet från re-

striktioner att nå attraktiva platser). Med hjälp av

denna rörlighet köper sig folk tillgänglighet till de

punkter man önskar nå. De billösas lägre rörlighet le-

der ofta till lägre restal, men inom samma eller lik-

artade restal ligger ofta ett mycket annorlunda res-

mönster.

De billösas sociala och demografiska bakgrund under-

sökes i kapitel 3. Två tredjedelar av hushållen visar

sig ha tillgång till bil. Detta motsvarar att 75-80 %

av befolkningen har tillgång till bil inom familjen.

Det är främst äldre samt ensamstående i större städer

som saknar bil. Pensionärsfamiljer utgör 50 % av de

billösa hushållen, i själva verket har bara 25 % av

dessa hushåll tillgång till bil.

Billösa bor något mer kollektivtrafikanpassat än de

bildisponerande (de har närmare till högre standard).

Skillnaden mellan de båda grupperna är emellertid li-

ten. Skillnaden mellan geografiskt olika regioners

kollektivtrafikstandard är desto större, så stor att

man frestas påstå att geografin är mycket viktigare

än andra förhållanden såsom social och ekonomisk bak-

grund.

Resbeteendet redovisas i kapitel 4, det centralaste

i rapporten. Billösa har som väntat lägre restal än

bildisponerande. Stora delar av restalens skillnader

beror på att få av de billösa är yrkesverksamma och

därför saknar arbetsresor. Borträknas arbetsresorna

blir skillnaderna i restal mindre, men för socialt

betonade resor, som besök hos släkt och vänner, är de

billösas resaktivitet betydligt lägre.
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De båda gruppernas färdmedelsval är centralt för rap-

porten. Allmänt sett kompenserar sig den billöse med

gång och kollektivtrafik. Vilket som väljes beror på

ärendets karaktär.

Slår man ut resorna på färdmedel och avstånd visar

sig den av äldre dominerade billösa gruppen acceptera

mycket längre gångavstånd än de "unga, friska" bildis-

ponerande. Kollektivtrafiken kompenserar på avstånd

5-20 km men för den fjärdedel av de billösas resande

som ligger över 20 km används bil (som bilpassagerare)

till över 50 %. Man kan med fog tala om att även de

billösa är bilberoende i dagens samhälle.

Det härmed redovisade transportmönstret hos de billösa

visar tydligt påverkan från att gruppen innehåller så

många äldre. I en kommande rapport kommer RVU-78-ma-

terialet att snittas i åldersklasser och inkomstskikt.

Bland de frågor som kräver svar kan följande vara in-

tressanta:

- Är även yngre billösa lågrörliga?

- Hur bor och arbetar de och'hur binder de samman

dessa punkter?

- Är billösa "fattiga" och bildisponerande "rika"
eller är familjeförhållandena avgörande?

- Hur mycket och på vilka avstånd och i vilka ärenden
reser "fattiga och rika"?

Den nu redovisade analysen visar otvetydigt på hur vik-

tiga resvaneundersökningar är. Långsiktigt förefaller

det naturligt att nu satsa på tre huvudområden:

l. Periodiskt måste nya resvaneundersökningar av samma

typ som RVU-78 göras. Redan nu avfärdar många resul-

taten från RVU-78 som föråldrade: "Det har ju hänt

så mycket sedan dess." En motfråga: "Har det?" Den

frågan kan endast besvaras med en ny RVU. En under-

sökning ger bara en ögonblicksbild. Det är mycket
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väsentligt för värdering av bl a förd transportpoli-

tik att erhålla longitudinella data där förändringar

kan analyseras.

Förnyade undersökningar kan möjligen hårdare kon-

centreras på resbeteendet medan vissa bakgrunds-

frågor om transportstandard kan överlämnas till

andra projekt av typ levnadsnivåundersökningen.

Vissa bakgrundssociala data måste emellertid

finnas med och kombineras med att undersökningarna

bör koncentreras på resmönstren. Dessa är ju huvuvd-

syftet.

För den dominerande delen av resandet, bilresorna,

borde dessutom särskilt intressant kunskap sökas.

Hur används våra bilar och vart åker man? Kombi-

nerar vi våra bilärenden på ett sätt som gör dem

svåra att utföra på annat sätt? Är familjebilen

till för hela familjen? Drar man in på resandet

när bensinen blir dyrare och i så fall vilka resor

drabbas först? Samordnar man eventuellt resandet

inom familjen och även utanför? Med tanke på fa-

miljens resbehov hur stor behöver bilen vara? För

våra bilproducenter som har över hälften av sin

försäljning till företag är det väsentligt att

veta i vilken mån bilarna några år senare är attrak-

tiva för familjeändamål. Fortfarande är våra kun-

skaper mycket dåliga om resmönstret i praktiken.

flesta forskningsrön baserade på seriösa undersök-

ningar pekar på förvånansvärt lite konkurrens mellan

färdmedlen.

ma

Alla vet att för vissa relationer

tätorter) är kollektiv transport naturlig,

Bilar och kollektivtrafik sköter inte sam-

ärenden.

(t ex radiella i

för peri-

fera och kombinerade transporter är bilen lika natur-

lig.
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I vissa fall finns naturligtvis en zon av konkurrens

 

mellan t ex bil och buss, men alltför mångasamhälls-

ekonomiska kalkyler förutsätter att alla resor i en

tätort är jämförbara. Därför visar de ofta diametralt

motsatta resultat fast de verkar syssla med alterna-

tiva färdsätt för samma resor. Endast genom upprepade

resvaneundersökningar kan vi få reda på de faktiska

dragen i verklighetens ansikte och kanske blir vi då

 

bättre medvetna om hur få resor det är som är jämför-

bara med varandra.

I andra länder där resvaneundersökningarna upprepas är

debatten mycket mindre tvärsäker (t ex Västtyskland,

USA, Storbritannien och Frankrike). Det kostar visser-

ligen pengar att samla in resdata (mindre att analy-

sera dem), men det kostar ännu mer att använda skatte-

medel till subventioner av fel resor. Med Sveriges

goda anseende i planeringssammanhang borde svensk

kollektivtrafikplanering bygga på gott underlag och

socialt riktiga principer. Är det så?

VTI RAPPORT 245



SUMMARY

In today's society access to a car in the family is a

very important basic resource for family members to

be able to achieve the necessary mobility for travelling

to attractive places and activities. For those without

this fundamental resource life becomes difficult since

it is only in the larger towns and cities that public

transport can give the carless if not comparable serv-

ice at least an acceptable mobility. The objective of

this report was to study generally the situation of

carless people and to find how they compensate for

the lack of a car.

It is elementary, although oversimplified, to believe

that public transport is the main compensation for

carless peOple. An important conclusion of the report

is that carless people choose several ways of counter-

acting their lack of a car, including not travelling

at all.

Isn't public transport intended for carless people?

This is not obvious by any means. The massive efforts

made in recent years in this sector have mainly been

concentrated on travel to and from work, i.e. commuting

during peak hours and have only secondarily been of

any good to carless peOple at Other times of the day.

An increasingly large part of transport subsidies has

thus gone to (well off) commuters travelling long

distances and with good incomes instead of to (less

well off) carless people who need public transport

for all their journeys, not only for those to and

from work.

Chapter 1 describes transport policy for 1979 which

states that socio-economic marginal costs must form
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the basis for society's pricing of transport and this

suggests that peak hour transport should be much more

expensive than off-peak travel.

Chapter 2 of the report states that.the car is a re-

source which provides greater mobility (i.e. freedom

from restrictions on reaching attractive places).

With this mobility people buy access to the points

they wish to reach. The lower mobility of carless

people often leads to a lower travel index but there

is often a very different travel pattern within the

same or similar travel indexes.

The social and demographic background of carless

people is investigated in Chapter 3. Two thirds of all

households have access to a car. This means that 75-

80% of the population has access to a car within the

family. It is mainly older people and single indi-

viduals in larger towns and cities who lack a car.

Pensioner families make up 50% of carless households

and in fact only 25% of these households have access

to a car.

Carless people live somewhat nearerpublic transport

than car users (having closer access to a higher

standard). The difference between the two groups is

however small. The difference between the public trans-

port standards of geographically diverse regions is

greater, so great in fact that it is tempting to say

that the geography is more important than other factors

such as the social and economic background.

Travel behaviour is described in Chapter 4, the central

chapter of the report. As expected, carless peOple

have a lower travel index than car users. Many of the

differences in the travel indexes arise because few

carless peOple are occupied and therefore make no
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journeys to and from work. If these journeys are dis-

regarded the differences in travel index become smaller

but for social journeys such as visits to relatives

and friends the travel activity of carless peOple is

considerably lower.

The selection of the transport method of both groups

is central to the report. In general the carless

person compensates by walking and using public trans-

port. The choice depends on the nature of the journey.

If journeys are divided up according to travel method

and distance it is found that the group of older pre-

dominantly carless people accepts a much longer walk-

ing distance than young, healthy car users. Public

transport compensates at distances of 5-20 km but for

the 25% of journeys exceeding 20 km made by carless

people the car is used (by passengers) to over 50%.

It is quite correct to state that even carless people

are dependent on the car in today's society.

The transport pattern of carless people described

here clearly shows the influence of the large number

of older people in the group. In a future report the

RVU-78 (Swedish national travel survey 1978) material

will be divided into age groups and income levels.

Among the questions requiring an answer the following

may be of interest:

- Are young carless people also less mobile?

- Where do they live and work and how do they connect

these points?

- Are carless people "poor" and car users "rich" or

are family conditions the decisive factor?

- How much, over what distances and on what business

do the "rich" and "poor" travel?
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The analysis reported here shows indisputably the

importance of travel surveys. In the long term it

would seem natural now to concentrate on three main

areas:

the same type as RVU-78 must

from RVU-78 are

New travel surveys of

Many results

be outdated.

One reply to

be made periodically.

already considered to "So much has

happened since then". this might be

"Has it?" The question can only be answered by a

new travel survey. A single investigation only

gives a momentary picture. It is very important

for the evaluation of the transport policy imple-

mented that longitudinal data be obtained where

changes can be analyzed.

Renewed surveys could be concentrated harder on

travel behaviour while certain background questions

on transport standard can be left to other projects

of the nature of a standard of living survey. Various

background data relating to social aspects must how-

ever be included and combined and the investigations

should be concentrated on travel patterns. These of

course are the main objective.

specialised knowledge of the predominant

should be sought. How

In addition,

type of travel, car journeys,

are cars used and where do people drive to? Do we

combine our car journeys in ways that makes them

difficult to combine in some other way? Is the

family car used by the whole family? Do people cut

down on travel when petrol prices go up and if so,

which journeys are affected first? Do people

possibly coordinate travel within the family and

also outside? How large does the car need to be

with regard to the family's travel requirements?
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For car manufacturers who make over half their

sales to companies it is essential to know the

extent to which the cars will be attractive for

family purposes in a few years' time. Our know-

ledge of travel patterns is in practice still very

limited.

Most research results based on serious investigations

indicate surprisingly little competition between

different methods of transport. Cars and public

transport do not cover the same travel needs.

Everyone knows that for certain movements (e.g.

radial journeys in urban areas)public transport is

the natural choice, while for peripheral and combined

journeys the car is naturally chosen.

In certain cases there is naturally an area of com-

petition between, for example, car and bus but many

socio-economic calculations assume that all journeys

made in an urban area are comparable. Thus they often

show diametrically opposite results although they

appear to relate to alternative means of travel for

the same journeys. Only through repeated travel sur-

 

veys can we obtain information on the situation as it

 

is in reality and possibly then become more aware of

how few journeys are comparable with each other.
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l BAKGRUND

1.1 Inledning

 

Människorna blir allt mer beroende av transporter, para-

doxalt nog i takt med att de blir lättare för oss att

klara av, dvs blir billigare och/eller snabbare. För

individens rörlighet är det otvetydigt bilens ankomst

och allmänna spridning som betytt mest. Den betyder så

mycket att man i trafikanalytiska sammanhang helst sär-

behandlar personer med och utan tillgång till bil, se

t ex Colliander 1980, Trafikplanering med logitmodel-

ler. Där visar författaren således (med hjälp av ett

flertal intervjuundersökningar) att individers färd-

medelsval är mycket olika beroende på om de disponerar

bil eller ej, men dessutom avgör tillgången till bil

också hur känsligt ett befintligt färdmedelsval är för

trafikpolitiska åtgärder. Bildisponerande är t ex föga

mottagliga för ekonomiska styrmedel etc.

Det är därför ganska viktigt att söka kunskap om hur

biltillgång påverkar individens s k transportmässiga

status, särskilt som man i Sverige lägger allt större

resurser på att hjälpa upp individens rörlighet via

förbättrad kollektivtrafik. Störst nytta gör dessa

satsningar naturligen för dem som ej disponerar bil,

även om man av diskussioner kring arbetsreseavdrag i

pressen möjligen kan förledas att tro att den största

nyttan ligger i att överföra bilister till kollektiv

trafik.

Den här rapporten inriktar sig emellertid helt på de

billösas situation sådan den avspeglas i Statistiska

Centralbyråns Resvaneundersökning 1978, och skälet

till den inriktningen är att de billösas situation in-

tuitivt får uppfattas som besvärlig - de saknar ju ett

transportalternativ. Rapporten baseras på en undersök-
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ning vars uppläggning är ett snitt genom totalmateria-

let från nämnda resvaneundersökning. Dettaavskiljer

de billösa som en de1p0pu1ation, på köpet får man de

bildisponerande som en annan delpopulation, dessutom

har vi tota1p0pu1ationen som tredje jämförelse. Man

kan f ö även tänka sig en uppläggning med tonvikt på

själva färdmedlet t ex hur bussar utnyttjas, hur de

resande med T-banan är socialt och geografiskt samman-

satta eller hur bilarna utnyttjas. För den förra aspek-

ten kan hänvisas till trafikföretagens resvaneunder-

sökningar, för den senare aspekten refereras till

exempelvis Hummon-Burns 1981 How we use our cars.

Trots att deras rapport tar upp enbartförhållanden i

USA (och föreliggande rapport mest svenska förhållan-

den) är den internationella överblicken på resandets

område viktig, både för att se likheter och skillna-

der. Det är nämligen på detta område ovanligt gott om

analytiskt teoretiserande studier men desto glesare

mellan de empiriskt stadigt baserade verken. Det här

beror naturligtvis på de stora kostnader som är för-

knippade med fältstudier, dvs primärdatainsamling.

Sekundärkällor i form av statistik är billigare men

meddelar i allmänhet endast mycket aggregerade data

t ex antalet passagerare eller personkilometer.

1.2 Bakgrund till RVU-78

 

Med tanke på den omnämnda svårigheten att erhålla fak-

tiska resdata är den nämnda svenska resvaneundersök-

ningen 1978 av stort värde. Den genomfördes av Statis-

tiska Centralbyrån och benämnes här fortsättningsvis

RVU-78 (för referenser och studier av RVU-78 se t ex

SCB SM (T) 1980:21.1 och 2, SCB SM (T) 1981:9, Asp/

Lundin 1980, 1981, Vilhelmson 1981, Transportrådet

1982:2 samt Sveriges Turistråds rapport 1981:2). Innan

RVU-78 genomfördes visste man egentligen föga om reskon-

sumtionen i landet, i vissa avseenden var det uppseende-
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väckande skillnader mellan tro och vetande (se härom

Asp/Lundin 1980 s 36 f). Ren kartläggning och datain-

samling var alltså motiverad, särskilt som 1970-talet

innebar en allt livligare debatt kring trafik och trans-

porter.

RVU-78 är en intervjuundersökning baserad på 8.400 ut-

valda personer (se mer härom i SCB SM (T) l980:21.l, 2

eller l98l:9 alt Asp/Lundin 1980). Den var dyr (ca

5 milj kr), vilket delvis berodde på den personliga

intervjumetod som föredrogs p g a risken för besväran-

de bortfall vid andra metoder, men det tillät å andra

sidan att frågorna kunde formuleras relativt ingående,

Det vore en stor förlust om RVU-78 inte upprepas i

väsentliga avseenden med jämna mellanrum, så brukar

man göra i länder med traditioner på detta område,

t ex USA och Storbritannien (se DOT 1977 NPTS och TRRL

NTS 1979). För närvarande planeras en ny RVU till 1983,

men genomförande och omfattning av en förnyad under-

sökning är ännu oklara.

l.3 Trafikpolitisk bakgrund

 

Att i rapportform analysera de billösas problem utan

att veta om läsaren känner till hur samhället ser på

en i transporthänseende eftersatt grupp som de billösa

blir lätt meningslöst. Sannerstedt beskriver en mot-

svarande situation mycket elegant i förordet till sin

avhandling:

"Denna avhandling är resultatet av ett arbete som

påbörjats för mer än sex år sedan. När jag började,
hade jag samma föreställning som många andra: 1963

infördes fri konkurrens på transportmarknaden, och
sedan blev kollektivtrafiken utkonkurrerad. Som

läsaren kommer att förstå, tvingades jag snart över-
ge den enkla föreställningen, när jag trängde in i

frågan." (Sannerstedt l979, ej pag)
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Författaren ger därefter de trafikpolitiska frågornas

behandling en rejäl historisk belysning innan problem-

analysen tar sin egentliga början. Här finns inte ut-

rymme för motsvarande beskrivning. Det kan möjligen

räcka med att erinra om att 1963 års beslut innebar

betydande liberaliseringar av de många detaljregleringar

av transportmarknaden som vuxit fram under decenniers

lopp.

Det bör poängteras att transporter har en särställ-

ning genom att de saknar egenvärde, men likafullt

är en nödvändig del av nästan all verksamhet i ett

modernt samhälle. Transportmarknadens anpassnings-

förmåga är därför viktig, vilket inte alltid insetts

i transportdiskussioner. Så t ex kom under 1970-talet

trafikpolitiken att debatteras stundom med viss häf-

tighet av många debattörer, som närmast förordade

en återgång till politiken före 1963, dvs en detal-

jerad styrning och reglering av trafiken med tämligen

absoluta restriktioner och styrmedel. Val och rege-

ringsväxlingar kom emellertid att hindra en sådan

återgång till planmässig reglering och när ett refor-

merat beslut kom 1979 visade sig många linjer i 1963

nya" i 1979

års trafikpolitiska beslut blev att beskattningen av

års beslut ha överlevt. Det viktigaste

trafiken borde avspegla samhällets kostnader för tra-

fiken på ett annorlunda sätt än tidigare.l) För att

bli maximalt påverkande (dvs för att motverka "onödig"

trafik) borde avgiftssättningen i möjligaste mån av-

spegla de kortsiktiga marginalkostnaderna för trafiken

(eg kostnaden för varje tillkommande eller bortfallande

trafikant). Detta s k samhällsekonomiska synsätt skulle

ersätta det företagsekonomiska synsättet i 1963 års be-

slut. Där skulle fördelningen mellan trafikslagen ju av-

göras under fri konkurrens på lika villkor, vilka be-

stämdes av statens beskattningsregler, vilka i sin tur

1) Hur de nya reglerna växte fram skildras bra i

Wedin 1982
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skulle utformas för att täcka samhällets kostnader för

trafikslaget i fråga, det s k trafikgrensvisa kostnads-

ansvaret.

Det kan hävdas att skillnaderna mellan de bägge syn-

sätten och avgiftsgrunderna är små. Ur statsfinansiell

salderingssynpunkt är de emellertid betydande genom

att det formella kostnadsansvaret försvunnit. Visser-

ligen är det vanligt att nytillkommande trafik inne-

bär trängsel och att kapacitetshöjande åtgärder för

att minska denna trängsel ofta är dyra. Om detta över-

vägde skulle man med korrekt satta avgifter få in mer

än vad trafiken de facto drog i kostnader. Men motsat-

sen är också vanlig, ett underutnyttjat vägnäteller

järnvägsnät där tillskottskostnaden för mer trafik är

lägre än genomsnittliga kostnaden. (Man kan jämföra'

med om el-priset skulle sättas med kortsiktig marginal-

kostnadsprincip. I så fall skulle avgiften per kWh be-

stämmas av priset på t ex kärnkraftsproducerad elektri-

citet och eftersom tillskottskostnaden för denna är

högre än medelpriset per kWh skulle betydande finan-

siella överskott uppkomma.) Fallet med el-avgifterna

motsvarar tätortsbilismen med dyra tillskottskostnader,

men i glesbygder och utanför stadskärnor är Vägarnas

kapacitetsutnyttjande så lågt att tillskottskostnaden

ligger betydligt lägre än vad det i medeltal kostar

samhället att en person kör sin bil. Därför är det

osäkert i vilken mån täckandetav de kortsiktiga

marginalkostnaderna skulle ge total kostnadstäckning.

Under sådana omständigheter var det inte rimligt att

bibehålla det trafikgrensvisa kostnadsansvaret från

1963 års politik, och denna s k heliga ko avlivades

därför.

I en kalkyl baserad på kortsiktiga marginalkostnader

bör kostnader för byggande och anläggning av vågar

inte ingå. Däremot bör trafikberoende kostnader för
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vägnätet såsom plogning, trafikövervakning etc ingå -

de är ju beroende av antalet trafikanter. Vägkostna-

derna tas emellertid normalt ut av bilisterna som en

årlig skatt, vilken med andra ord borde bortfalla i

fortsättningen. För järnvägen gäller motsvarande. Här

tas infrastrukturkostnaderna ut på fraktpris eller

biljett. Riksdagen beslöt därför 1979 att i enlighet

med marginalkostnadsresonemangen skulle järnvägen av-

lastas kostnaden för sin infrastruktur (ca 300 milj kr)

vartill lades stimulansen till SJ att på samma kortsik-

tiga marginalkostnadsbas söka få in fler passagerare

i sina vagnar vid lågtrafik genom lågpriskorten.

Så långt järnvägen. Bilarna borde så mycket som möj-

ligt beskattas genom enbart trafikavgifter, dvs i

praktiken avgift på bränslet, närmare de kortsiktiga

marginalkostnaderna var det svårt att komma. De kort-

siktiga marginalkostnaderna är emellertid väsentligt

olika i olika delar av landet och i olika trafikmil-

jöer. Vi har ovan insett att landsbygdstrafikens till-

skottskostnader troligen ligger under genomsnittskost-

naden, medan det omvända förhållandet är sannolikt i

tätbefolkade och tättrafikerade områden. Det blir där-

för intressant att förutom de raka bränsleavgifterna

ta ut extra avgifter i de fall trafikanten förorsakar

hög tillskottskostnad och minska dem vid låg tillskotts-_

kostnad. En rad möjligheter gives. Man kan t ex införa

vägtullar för att få trafikera vissa gator vissa tider

på dygnet (s k road pricing eller area licensing enligt

Singapore-modell, se härom OECD 1979). Man kan också

tänka sig parkeringsavgifter för att motverka trängsel

(n b att genomfartstrafik inte får vara den trängsel-

skapande, för den behöver ju ingen P-plats, en färsk

referens är McShane-Myer 1982). Jansson 1980 tar upp

styrning av tätortstrafiken med ytterligare exempel i

linje med en välfärdsekonomisk ansats, dvs största möj-

liga transportnytta ska skapas med så låga (framför
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allt) omgivningskostnader som möjligt.

På landsbygden däremot bör en viss rabatt ges, t ex i

form av något lägre bränslebeskattning. Därför före-

slogs också bensinskatte- och km-Skattesänkningar i de

regionalpolitiska stödområdena av den trafikpolitiska

utredningen, SOU 1978:31. Ännu så länge verkar det

emellertid som om politikerna inte vågar strunta i att

ta salderingshänsyn vid avgiftssättningen på trafiken.

Positivt eller negativt saldo beror ju inte längre bara

på avgifternas storlek ty även vid korrekt utformning

av skatterna beror saldot på balansen mellan tätort

och landsbygd. Likaså verkar man dra sig för att i

handling bekräfta en annan av den s k välfärdseko-

nomins eller samhällsekonomins grundvalar, nämligen

att välfärdsnyttan naturligenavspeglar sig i en

motsvarande betalningsvilja hos individen om bara pri-

set för (transport)tjänsten är korrekt satt (se Jansson

1980 s 26 ff). Detta betyder de facto att politiker-

rollen omvärderas. I fortsättningen bör politikerna

nämligen enligt detta synsätt ägna sina omsorger mera

åt att sätta korrekta avgifter på transporterna efter

principen om att tillskottskostnader skall täckas.

Annan "klåfingrighet" och detaljstyrning bör emeller-

tid undvikas. Styrningsmässigt är det problematiskt

att beakta geografiska olikheter. I storstädernas city-

områden vill man undvika biltrafik, och biltrafiken

bör därför här beläggas med höga pålagor i förhållande

till trafik i andra områden. Men hur höga dessa träng-

selavgifter bör vara är svårt att i praktiken lägga

fast. Logiskt sett bör de i den innersta kärnan av

city vara mycket höga, medan man kanske i en mellan-

zon kan ha måttliga trängselavgifter. Beräkningsgrun-

der för optimala avgifter finns redan, problemet par

prêference är det praktiska genomförandet.
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Efter denna långa utläggning är det dags att åter när-

ma sig de billösas problem. Relevansen för dem av de

nya räknesätten i förhållande till de gamla kan tyckas

liten och så är förmodligen fallet om hänsyn endast

tas till de ytliga skillnaderna mellan 1963 och 1979

års policylinjer. Emellertid kvarstår i 1979 års rikt-

linjer en viktig social del från 1963 nämligen princi-

pen att tillförsäkra medborgarna i landets olika delar

en tillfredsställande transportförsörjning. Denna re-

gel tillsammans med friheten från salderingskrav kan

ge betydligt större plats för social transportservice.

En nyckelfråga är givetvis vad som menas med "till-

fredsställande transportförsöjning" och det har få

vågat sig på att definiera. Vi kan emellertid notera

vissa försök i samband med den regionala trafikpla-

neringen och dess länsvisa genomgångar av transport-

möjligheterna. Härvid kom med tiden att praktiseras

att man bör försöka tillse att även betalningssvaga

har möjlighet att med t ex buss ta sig in till cen-

tralorten och tillbaka samma dag för att kunna hand-

la eller besöka sjukvårdsinrättningar. Bidrag utgick

från staten för att hjälpa till att hålla högst tre

dubbelturer vardagar. För andra s k mindre nödvändiga

ärenden och för smärre delar av befolkningen blev det

i de rena glesbygderna ofta oöverstigligt dyrt att

hålla samhällelig service i form av busstrafik eller

taxi. (Se t ex VBB:s trafikplaner för Munkedal där

ingen människa ska behöva ha mer än 1 km till trafik-

utbudet, VBB 1980.) Men för att t ex besöka gudstjänst

eller kvällsförlagt kulturellt evenemang hade den regio-

nala trafikplaneringen inte mycket att komma med (bort-

sett från mycket begränsad, socialt betingad färdtjänst

främst åt pensionärer och rörelsehindrade). Även de bil-

lösas arbetsresor var svåra att ordna. I detta fall

tillkommer ju besvärliga krav på absolut tidpassning

och majoriteten av arbetsplatserna är inte, på samma

sätt som den samhälleliga servicen, centralt förlagda

i kommuncentrum.
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Givet nu att samhället borde erbjuda medborgarna en

om ej tillfredsställande så dock minimal transport-

försörjning inses att väl denna service i form av

(oftast) bussförbindelse sätts i trafik är de tillkom-

mande passagerarna "billiga", så länge bussarna inte

blir helt fullbelagda. Som exempel har nämnts att låta

stommen i landsbygdstrafiken, nämligen skolskjutsarna,

ta alla typer av passagerare. Mindre intressant är då

om trafiken går ihop, eller snarare hur stora förlus-

ter själva trafikerandet åsamkar (även om samhället

dock har intresse av att lösa trafiken på billigaste

sätt). Det gäller mer att se till att trafikservice

på järnvägar och vägar, vilka samhället ändock nödgas

hålla, utnyttjas så effektivt som möjligt. Utan tvekan

förefaller det vara ett effektivt utnyttjande att de

billösa använder servicen, varför biljettpriserna kan

sättas lågt där tomma platser finns. Mindre självklar

blir effektiviteten om den förorsakar trängsel vilket

kan bli fallet om de låga priserna sätts in obegränsat,

t ex att gälla även vid tider när trafikmedlen ändock

är välfyllda.

Det följer av detta resonemang att den nya samhälls-

ekonomiska filosofin talar för låga serviceresepriser

nästan överallt i landet, möjligen med undantag av

vissa smärre delar av storstadsområdena, eftersom de

flesta serviceresor företas i icke-rusningstrafik. För

sådana resor borde extremt låga priser vara möjliga,

nästan-noll-taxa är fullt tänkbar. Å andra sidan är

den nuvarande rabatteringen av arbetsresorna mindre

självklar. Här finns nog en betydande betalningsvilja,

dels därför att delar av kostnaden är avdragsgill för

individen, dels därför att arbetsinkomsten ger ekono-

miska resurser rent generellt. Snarare är den bestämm-

ande restriktionen de tidskrav etc som kan vara besvär-

liga att uppfylla med kollektiv trafik. Det är med

andra ord inte alls självklart att arbetsresorna ska
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vara billiga. Låga priser även i denna ärendetyp moti-

veras egentligen endast av kommunal skatteekonomi, dvs

samhället betalar hellre resorna än åsamkas minskad

skatteinkomst p g a avdragen för resan. Om det verk-

ligen ligger samhällsekonomi i det resonemanget före-

faller diskutabelt. Särskilt "dyrt" verkar det vara

att utanför stora städer söka "köpa" de resenärer som

annars villigt betalat för att åka bil till arbetet

dvs ordnat det själva utan kommunala engagemang för

varken planering eller trafikering. Visserligen är

deras avdragsbelopp betydande, men om kollektivtra-

fiken verkligen vann över en betydande andel bilister

skulle detta kräva flerdubblade passagerarkapaciteter

och dessa tränger då dessutom undan de billösa arbets-

resenärerna.

Avslutningsvis kan därför sägas att de nya trafikpoli-

tiska riktlinjerna från 1979 borde ge betydligt större

möjligheter för billösa att till låga priser få utföra

serviceresor etc vid lågtrafik. En viss samhällelig

minsta servicegrad är medborgarnas rättighet och när

väl denna finns bör den utnyttjas. För billösas arbets-

resor är låga priser mindre självklara; betalningsvil-

jan är säkert betydande, överskottsplatser (utanför

trängselområden) kan givetvis prissättas lågt, men de

generellt låga priser vi idag har för arbetsresor i

högtrafik är utanför storstäder inte självklart i

linje med 1979 års trafikpolitiska beslut och före-

faller inte heller kunna motiveras med bristande be-

talningsförmåga/betalningsvilja hos de billösa som har

arbete. Vad samhället företar sig med avdragen för

resorna är egentligen en helt annan kalkyl (i varje

fall utanför storstäderna). Det kan hända att betal-

ningsviljan hos individen för att åka individuellt är

mycket större än man trott. Hittills har ju genomförda

åtstramningar givit endast begränsade överflyttningar

av bilister till kollektivtrafiken. Tänk om det rentav
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är mer samhällsekonomi i att medge generella avdrag

för arbetsresor oavsett färdmedel. Där finns ju ändock

betalningsviljan och det är då troligt att individen

själv väljer välfärdsekonomiskt gynnsammaste alterna-

tiv av måttligt subventionerad kollektivtrafik i hög-

trafik, samåkning eller individuell bilkörning. "Plane-

rarens uppgift är inte att desavuera dessa avslöjade

preferenser och sätta in sina egna värderingar, eller

sin politiska huvudmans värderingar i stället för

Anderssons och Petterssons värderingar... Jansson

1980 s 3.
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2 RESVANOR, RÖRLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

2.1 Allmänt

En person som anskaffar bil

ligt rörligare än tidigare.

blir i och med detta betyd-

Han, hon eller hela famil-

jen kan nu nå platser där verksamhet finns som inte

lika lätt kunde nås utan bil. Platsernas tillgänglig-

 

het har med andra ord ökat genom att personens bildis-

position gör honom i stånd att överbrygga större av-

stånd. Ofta manifesterar han den ökade rörligheten i

ett kraftigt ökat resande.

Nu är det emellertid så att

ofta är den omvända jämfört

Det normala är att folk har

verklighetens situation

med ovanstående bilköpare.

tillgång till bil, den

transportmässigt eftersatte får det i stället desto

kortare utläggning kring

till-

slut-

svårare. Detta motiverar en

studier av resvanor och begreppen rörlighet och

gänglighet, för annars kan lätt dras förhastade

satser om lösningar på problem som tas upp i de empi-

riska kapitlen. Framställningen är mer inriktad på att

klara ut väsentliga delaspekter än på fullständighet

eller täckning.

2.2 Resintensitet och restal

 

En persons resintensitet mäts i allmänhet i antal re-

 

sor per dag eller annan relevant tidsenhet. Restal är

emellertid grova mått som säger föga om resornas kvali-

tet och syften, ej heller om syftet med resan uppnåddes.

Ej heller säger de annat om individens rörlighet än

att den var tillräcklig för att individen skulle kunna

utföra resan eller resorna. Rörlighet och restal får

därför inte förväxlas.

Bland faktorer som traditionellt anses påverka resta-
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len är följande väsentliga:

- Bebyggelsestrukturen. Resor alstras av ej samman-

fallande lokalisering av bostad, arbetsplatser,
fritids- och serviceplatser.

- Demografiska strukturen. Olika åldrar uppvisar
olika restal bl a beroende på hushållstyp, utbild-
nings- och aktivitetsförhållanden.

- Ekonomiska faktorer. Förvärvsarbete påverkar resan-
det liksom i viss mån hushållsinkomsten.

- Socialt beteendemönster. Genom att sociala posi-
tioner både inom och utom familjerna förändras,
t ex genom att en hemmafru börjar förvärvsarbeta
eller att den redan förvärvsarbetande mannen byter
arbetsuppgifter mot mer kontaktintensiv verksam-

het (det moderna samhället är allt mer kontaktin-
tensivt) så sker en förändring av såväl det indi-
viduella resmönstret som resintensiteten.

- Förbättrade transportsystem och ökat transportutbud.
Industrialiseringen har krävt ett utbyggt trans-

portsystem och införandet av kollektiva transpor-
ter liksom den privata bilen har kraftigt ökat
resandet. Således har reslängden i Sverige ökat
från 0,9 km år 1910 till 28,6 km år 1977 (Nord-
ström 1979), en utveckling som varit ungefär den-
samma i andra västländer (jfr t ex Hautzinger &
Kessel 1977, Mitchell & Town 1977).

Från dessa makrobetonade faktorer som påverkar res-

talen har under senare år intresset riktats mot mer

mikroorienterade socio-ekonomiska faktorers betydelse.

Dessa utgörs dels av regelbundet återkommande nödvän-

diga resbehov som bestäms av förvärvsarbetet, dels

av respotentialen dvs möjlighet att företa resor

 

vilket kan bestämmas av tillgång till bil och körkort

samt slutligen den sociala statusen (civilstånd, ut-

bildning, inkomst m m). I stället för respotentialen

skulle man kunna säga resresurser, vilket blir unge-

fär detsamma som rörlighet.

Bilen är det transportmedel som främst bidragit till

de kraftigt ökade restalen från 1930-talet och fram-

åt. Bilen möjliggjorde dessutom en mer spridd bebygg-

elsestruktur och medförde att en oftast högre boende-
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standard och ett friare val av bostadsplats i för-

hållande till t ex arbete kunde uppnås genom längre

resor utan att restiden nämnvärt behövde pâverkas.

Beträffande restidens längd kankonstateras att denna

förhållit sig relativt konstant, dvs kring ca en tim-

me per dag och person (jfr kap 4). Downes (1980) har

t ex visat att oberoende om restiden studeras för en

enskild tätort, på nationell nivå eller mellan länder

(i det aktuella fallet mellan Storbritannien och Hol-

land), så är de genomsnittliga restiderna ungefär de-

samma. Downes har även studerat restidsutvecklingen

över en tioårsperiod samt för olika transportmedel

men.inte heller där kunnatfinnarågra stora skillnader.

Detta innebär att t ex restiden för en bilresa är ca

20 min, GCM ca 15 min och buss ca 30 min. Resultaten

av den svenska resvaneundersökningen 1978 pekar i sam-

ma riktning. Downes slutsats är att restiden med olika

färdmedel utgör en fundamental länk mellan dels det

antal resor per dag som en individ utför, dels den

sammanlagda restiden per dag som en individ har och

att den restid som används med ett visst färdmedel

inte varierar mer än dessa två dagliga mått, oav-

sett om det gäller resor inom tätorter, mellan tätor-

ter och i olika länder eller sett över tiden.

Vad är det då som får folk att köpa och köra bil, dvs

öka sin rörlighet (respotential) och utnyttja den höj-

da standarden?

I bilens "barndom" bestämdes bilinnehavet troligen

till största delen av hushållsinkomstens storlek.

Under senare år har dock andra faktorer kommit att be-

tyda mer. Bilinnehav är emellertid ett binärt begrepp

utan precision då olika ny och stor bil kan medföra

högst varierande kostnader. Men tillgång till bil och

därmed en ökad rörlighet är idag en möjlighet för alla
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som kan få körkort, vilket i sin tur bestäms av främst

ålder och hälsotillstånd.

Av detta följer, vilket t ex Kordi (1980) visat, att

bilinnehavet och rörligheten kan öka trots oförändrade

hushållsinkomster, p g a att en ökande andel ungdomar

över 18 år och kvinnor skaffar sig körkort i större ut-

sträckning än tidigare. Det som troligen betyder mer

för bilinnehavet är familjestatus (ensamstående, sam-

bo, barn eller ej), bostadens läge, t ex "landsbygd

eller tätort", ålder och om man anser sig "behöva bil".

Det som kan konstateras beträffande hushållsinkomstens

storlek är dock att en hög inkomst oftast har ett

starkt samband med färre och kortare resor - även vid

bilinnehav (se t ex Mitchell 1977, RVU-78). Hautzinger

och Kessel (1977) rangordnade med hjälp av olika

statistiska metoder faktorer som påverkar resandet

totalt respektive med olika färdmedel, se tabell 2.1.

Tabell 2.1 Relativ betydelse för olika faktorer be-
träffande resfrekvens med olika färdmedel

  

 

Rang- Samtliga Fot- Cykel Bil Buss

ordning resor gängare (förare)

Körkort Kön Körkort Bilinnehav Körkort

Bilinnehav Bilinnehav Bilinnehav Körkort Körkort

Förvärvs- Bostadstyp Ålder Förvärvs- .Ålder
status status

4 Utbildning Förvärvs- Förvärvs- Familje- Familje-
status status status status

5 Ålder Körkort -Familje- Kön .Ålder
status

 

Källa: Hautzinger'Kessel 1977

Town (1980) summerar de restriktioner som föreligger

beträffande olika färdsätt i Storbritannien för grup-

per med 1åg rörlighet i enlighet med följande tabell

2.2.
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Tabell 2.2 Restriktioner för olika livskategorier vid

användning av olika färdsätt

Grupp Bil Buss GCM. Anmärkn

Barn Bara som Oftast i 'Vissa trafik- Begränsat

passagerare sällskap säkerhets- oberoende

Hushållens prOblelIl resande
ägarskap

högt

Ton- Bara som Inga problem Inga problem Cykeln viktig

åringar passagerare
Hushållens
bilinnehav
högt

Hemma- Låg körkorts- 'Vissa prob- Problem för
fruar andel, högt lem.vid in- en.minorietet

bilinnehav i köp och re-
hushållet, sor med små
låg till- barn
gänglighet
till bil
vissa tider

Pensio- Lågt bil- Designprob- Svårigheter Hälsotill-
närer innehav, lem. I vissa för ca 50 % stånd för-

små möjlig- fall kost- sänmas med
heter att nadsproblem ökande ålder
köra bil

VUXna Lågt bil- Kostnads- Inga prOblem
med låg innehav problem
inkomst

Källa: Town 1980 s 8

2.3 Restal och rörlighet

Restal och rörlighet hänger såtillvida samman med

varann,

en individ med "högre"

att man normalt observerar högre restal hos

rörlighet. Rörlighet är med and-

ra ord tydligt knutet till individens resresurser eller

möjlighet att göra resor. Rörligheten som sådan säger

emellertid inte att individen alltid måste utnyttja

denna för att resa och man kan säkert finna många in-

divider med hög rörlighet men låga restal. Förklaringen
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till ett sådant beteende kan i extremfallet vara att

individen bor i samma hus som han har sitt arbete och

att detta hus också innehåller post, bank, dagligvaru-

handel etc. De punkter i rummet som individen ofta öns-

kar nå är i ett sådant fall tillgängliga utan resor och

individens eventuella resresurser har mindre betydelse

för hans/hennes dagliga resbeteende. Om han däremot

tvingas utanför sitt hus för att t ex besöka tandläka-

ren blir han beroende av resresurser.

Sammanfattningsvis:

- Rörlighet = resresurser - respotential,

ofta p g a bilinnehav.

- Människan önskar ofta utföra viss verksamhet. Om
detta inte kan göras utan att resa uppkommer ett
behov av att resa, med sgfte att utföra sagda verk-

samhet. Resbehovet (efterfrågan på en resa) uppkom-

mer därför dels av viljan att få tillgång till ett
utbud av något slag, dels av att det förefinns ett

fysiskt avstånd till detta utbud.

- Om en människa har en viss rörlighet och har en ut-

budspunkt som attraherar i rimlig närhet leder detta
ofta till att en resa görs. Denna observerade resa

kan ingå i ett restal, en resintensitet eller i be-
skrivningar av resvanor.

 

 

 

- Det följer av detta att restalen kan påverkas an-
tingen genom att avstånden mellan människorna och

utbudspunkterna varieras (lokaliseringen varieras)
eller genom att vi varierar individernas rörlighet.

- Härav följer i sin tur att individen väljer den
senare vägen när han köper sin bil. Han kan ju säl-
lan påverka lokaliseringen. För den som planerar
samhället är båda vägarna i viss mån möjliga, men
ofta väljer man även här att öka rörligheten. Detta
kan nämligen tillåta en koncentration av utbuden
till få punkter för att höja deras kvalitet. Ett
exempel på detta är sjukvårdens organisation till

större men få enheter där "bättre" vård kan erhål-
las. Ett specialfall av detta är den förr vanliga
processen att läkaren besökte patienten, medan det
med patientens ökade rörlighet blivit effektivare
att låta denne åka till läkaren. Förr var därför
läkarnas restal höga medan dessa nu sprids på pa-
tienterna.

- Rörligheten är knuten till individen och används

av denne för att nå utbudspunkter i rummet. Man
använder sin rörlighet för att erhålla den nittlg-
het som utbudspunkten erbjuder.
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Sista stycket innehåller i själva verket en definition

av vad vi anser vara rörlighet OCh vad den Ska anVändaS

till. Definitionen här ansluter till modernt tänkande

på området och delar synsättet hos Dalvi (1979) i hans

utmärktaljjjjiartikel betitlad "Behavioural Modelling,

Accessibility, Mobility And Need: Concepts And Measure-

ment". Dalvi påpekar

att transportpolitiken förr prioriterade fordons-
rörlighet framför personlig rörlighet. Man antog

ju att alla människor snart skulle disponera en
bil och det räckte då att underlätta bilrörelserna.

att trafikträngseln i urbana områden emellertid
snart gjorde det nödvändigt att byta prioritet till
fördel för personlig rörlighet med personresan som
basal analysenhet och med kollektiva transporter
som medel, där bilresor skapade trängsel.

att intresset därför flyttades till personlig rör-
lighet, men till en början behandlades rörlighet

på samma sätt som vi ovan behandlat restalen, dvs

hur mycket en person reste.

att denna ansats givetvis är felaktig och att rör-

lighet som begrepp är individens frihet från re-
striktioner att lämna en plats. I fysisk mening är
då rörligheten ett index på den lätthet med vilken
individen kan röra sig.

att de flesta mätmetoder av rörlighet tyvärr bru-
kar fokuseras mot hur mycket individen faktiskt
reser och detta leder till att man ofta önskar
höja rörlighetsstandarden genom att stimulera en

ökning av t eX restalen.

att detta egentligen är en kvarleva från de dagar
då ingenjörer skötte transportplaneringen och att
man härigenom förlorar insikten om att resande är

ett avlett behov, ett medel för att uppnå ett mål.

att man därför bör inrikta sig mot att inte längre

enbart stimulera rörlighet (transportförsörjning
med 1963 och 1979 års trafikpolitiska språk) utan
att i stället försörja med tillgänglighet.

 

Resvanor och tillgänglighet

 

Termerna rörlighet och tillgänglighet används tradi-

tionellt kopplade till olika delar av det geografiska

rummet och dess transportsystem. Rörligheten har, som

vi sett ovan, en tydlig koppling till individen.
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Tillgänglighet brukar på motsvarande sätt associeras

till attraktionspunkter och deras lägen och beskriver

den lätthet med Vilken de kan nås och avnjutas (se

Kirby-McGillivray 1979). Dalvi preciserar tillgänglig-

hetsbegreppet till att innehålla två element.

a) de punkter av attraktion som individerna önskar nå
och

b) den service transportsystemet ger för att nå punk-
terna.

Burns (1979 här refererad enligt Lenntorp 1980) pekar

på att b-fallet ovan kan påverkas antingen via det

traditionella sättet att öka hastigheten i systemet

eller genom att påverka den tid individen disponerar

för att nå punkten. Burns menar att tidsstrategier

ofta ger stora marginella tillskott i tillgänglighet

utan särskilt höga kostnader. Särskilt viktigt är det-

ta om initialhastigheten är relativt hög (med andra

ord att rörligheten är hög). Då behövs ofta stora till-

skott i hastighet för att erhålla samma marginella

tillgänglighetstillskott som en relativt blygsam ök-

ning i tidstillgång (jfr även Öberg 1976 s 31 ff)-

Resonemanget bestyrks av om man (som Dalvi) exempli-

fierar med ett relativt tillgänglighetsmått baserat

på den klassiska gravitationsmodellen OCh dess Starka

avståndskomponent.

I uttrycket

a.. = dfq:
1] 1]

där

aij är punkten jzs relativa tillgänglighet (accessi-

bility) i punkten i,

di. är avståndet mellan i och j och

06 är en konstant att uppskattas.

Om avståndet behandlas i vid mening som av individen

uppfattat avstånd, inses att man får enmarginellt

avtagande förbättring av tillgängligheten allt efter-

VTI RAPPORT 245



20

som färdmedlets hastighet ökas.

Denna rapport är knappast lämpligt forum för att ta

ställning till om rörlighetsstrategi eller tidsstrategi

bör väljas. Ej heller behöver vi här ta ställning till

huruvida den traditionella k0pplingen av tillgänglig-

het till attraktionspunkten är riktig, eller om man

likt Lenntorp bör se tillgängligheten som "individens

frihet att delta i olika aktiviteter" (Lenntorp 1980

s ll). För att kunna analysera data om billösas och

bildisponerandes resbeteenden och resvanor behöver dock

anvisas ett meningsfullt sätt att hantera tillgänglig-

hetsbegreppet. Dalvi pekar på två komponenter, vilka

f ö ansluter till liknande funktionella resonemang hos

Wachs-Koenig 1979 liksom hos Weibull 1980.

Man bör härvid enligt Dalvi kOppla tillgänglighet till

hur individen uppfattar den beteendemässigt (behaviour-

al basis of accessibility). Två vägar är möjliga

a) genom att avbilda individens uppfattade motstånd
mot att resa (choice of an apprOpriate impedance
function to reflect the perceived cost of trans-
port)

b) genom att avbilda hur individen uppfattar attrak-

tiviteten hos olika tillgångar på utbud i olika
punkter (choice of apprOpriate attractiveness
variables to reflect the availability of oppor-
tunities at destinations).

Ur flera synpunkter förefaller det analysmässigt värde-

fullt att använda båda vägarna som kompletterande syn-

sätt. Man kan betrakta det som för individen nyttigt

att nå de attraktiva punkterna, han söker nå dem så

länge nyttan överväger kostnaden. Detta synsätt till-

låter oss också att se graderat på hur individen upp-

fattar attraktion och tillgänglighet hos utbud som

är önskvärda att nå. Stora individuella och grupp-

mässiga skillnader blir en naturlig följd. Bland annat

kan förväntas att billösa med lägre rörlighet väljer
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närliggande utbud med kanske något lägre attraktivitet

(t ex uttryckt i utbudskapacitet hos punkten), medan

bildisponerare kanske väljer längre bort liggande ut-

bud med högre attraktivitet. Alternativt är deras mot-

stånd mot resande mindre, varför de kanske gärna reser

oftare. Man kan också på motsvarande sätt vänta sig ett

marginellt ökande motstånd mot att resa mer när vissa

utbud redan avnjutits.
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3 BILLÖSA OCH BILDISPONERANDE I SVERIGE -

UTMÄRKANDE DRAG, BAKGRUNDSVARIABLER

3.1 Urvalet

Resvaneundersökningen innehåller en i detta sammanhang

viktig fråga: Finns det någon personbil i familjen?

 

Räkna även med långtidshyrda bilar och firmabilar som

 

får användas för familjens privata bruk.

 

I undersökningen är det intervjupersonens aktivitet

som efterfrågas. Ovannämnda fråga avser emellertid inte

om den intervjuade använder en i familjen befintlig

bil, ej heller om ip (intervjupersonen) alltid, ofta

eller ibland har tillgång till den, utan bara om det

finns en bil disponibel i familjen. Denna distinktion

är viktig för att i det följande skilja mellan bildis-

position och bilanvändning. Det är troligen vanligt

att familjen har en bil, mannen använder den för sina

arbetsresor och eventuellt även i arbetet, medan hust-

run åker kollektivt till och från arbetet. Dessutom an-

vänder man bilen för att skjutsa barn till och från de*

ras eventuella fritidsaktiviteter, vuxna barn använder

den t ex för nöjesåkning och enstaka familjemedlemmar

eller hela familjen tillsammans använder den för fri-

tidsresor eller besöksresor till släkt och vänner.

Tillgången till bil gör att en rad ärenden kommer att

 

lösas med hjälp av bilen. Ett sådant beteende är natur-

ligt, men kanske av t ex miljöskäl betänkligt. Till-

gången till bil i familjen löser dock inte ä priori

de individuella familjemedlemmarnas respektive trans-

portbehov. Bara en i taget kan ju köra bilen och fler-

personers utnyttjande förutsätter någon form av samåk-

ningskompromiss om inte ärendet är gemensamt. Den

logiska slutsatsen av denna diskussion blir därför att

medlemmarna i den bildisponerande gruppen inte alltid

kan åka bil.
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Det blir härigenom en viss skillnad mellan tillgångs-

 

måttet, vilket kommer att gälla familjemedlemmarna,

och svaren på andra frågor omresvanorna, vilka då i

allmänhet endast gäller intervjupersonens aktivitet.

Om vi i exemplet ovan frågat hustrun om hennes arbets-

resor, hade vi således till större delen fått resor

med kollektivt färdmedel till svar. Just kvinnan i

hushållet har också något mera sällan körkort och

Vilhelmson (1981, tab 3.1) har visat att endast 41 %

av den vuxna befolkningen har både bil och körkort.

Kontentan av urvalsresonemanget är att de billösa i

utsnittet är väl inringade, medan de bildisponerande

 

inte alltid kan använda bilen utan är hänvisade till

andra transportmedel.

3.2 Vilka hushåll är billösa?

 

I denna undersökning av de billösa underlättas analy-

sen av att många av bakgrundsvariablerna funnits för-

delade på bildisponerande och billösa redan i det ur-

sprungliga råtabellmaterialet. Några variabler har dock

fått tas fram via särskilda uttag ur råtabellerna.l)

Andelen med bil och utan bil i materialet ser ut som i

tabell 3.1.

Tabellen anger att 35 % av hushållen saknar bil. Detta

 

är inte det samma som att 35 % av befolkningen saknar

bil (se vidare nedan), eftersom det främst är ensam-

stående hushåll som har låg bildisposition. Hushålls-

förhållandena behandlas i Asp/Lundin 1980, varför här

 

l) Senare har gjorts ytterligare utsnitt av variabler.
Bearbetning av detta material pågår och redovisas
i en senare rapport.
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^Tabell 3.1 Bildisposition i RVU-78, hushållsandelar

 

Antal bilar 0 1 2+ 0 Totalt

ZUasolrnxa tal 1.241.979 1.930.438 411.872 2.058 3.586.347

Andel % 35 54 12 0 101

Hushåll utan/
med bil 35% 65% 100%

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7001

endast skall tillfogas att ensamståendes bildisposition

ofta ligger kring 50 %, medan barnfamiljerna även i

storstaden (Stockholm) till närmare 90 % disponerar

bil. Skälen till denna höga bilandel är kanske främst

att större andel av resorna än man tidigare trott be-

står av besöks- och fritidsresor. Ett gott kollektiv-

trafikutbud används kanske främst för arbetsresorna,

men har små möjligheter att klara av samboendes och

barnfamiljers mindre citybetonade besöks- och fritids-

aktiviteter.

3.3 Billösas geografiska fördelning

 

Bildisposition är något olika fördelad på landets oli-

ka delar. I tabell 3.2 har sammanställts bildisposi-

tionsdata fördelade på s k T-regioner. Innebörden av

begreppet T-regioner redovisas närmare i Asp/Lundin

1980. De är ursprungligen framtagna av dåvarande Trans-

portnämnden och består av församlingsvis adderade om-

råden klassificerade efter tätortsstorlek. Följande

gäller:

T1 = Stockholm med förorter

T2 = Göteborg med förorter

T3 = Tätorter 25 000 - 250 000 inv
T4 = Tätorter 5000- 25000 inv
T5 = Tätorter' 200- 5000 inv samt glesbygd i

södra Sverige
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T6 - Tätorter 200- 5000 inv samt glesbygd i
norra Sverige

En funktionell områdesklassning av detta slag uppvisar

skiljaktigheter på en rad områden i samhällslivet.

Storstaden Stockholm, Sveriges enda egentliga storstads-

region, har många företräden bl a av samhällsekonomisk

karaktär, t ex en mycket omfattande, tät och attraktiv

kollektivtrafik. Den kostar medborgarna tre gånger riks-

genomsnittet i skattesubventioner, men den används myc-

ket (41 % av landets samtliga kollektivresor sker i

Stockholm). T-regionernas stora värde framgår inte

minst av att man härigenom finner skillnader mellan

den relativa betydelsen av kollektivtrafiken för be-

folkningens samtliga förflyttningar som i en glidande

skala löper från 22 % i T1 till ca 3 % i T4-T6. Geo-

grafi betyder mer än man tror.

Möjligen borde likadana skillnader finnas vad gäller

bildispostionen. Enkelt uttryckt skulle ett ofta hört

påstående som "jag bor centralt, så jag klarar mig

utan bil" även få ett uttryck i form av väsentligt

lägre bildisposition i större tätorter.

Tabell 3.2 Bildisposition per T-region, andel hushåll

 

 

. \\Jâffmtal 0 1 2+ Ö Totalt
Region

T1 48 % 45 % 7 % 0 % 100 %
T2 46 % 46 % 8 % 0 % 100 %
T3 35 % 57 % 8 % 0 % 100 %
T4 31 % 59 % 10 % 0 % 100 %
T5 27 % 54 % 19 % 0 % 100 %
T6 29 % 58 % 14 % O % 100 %

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7003
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Av tabellenframgår att storstäderna har avsevärt stör-

re del av sina invånare/hushåll som billösa. Man kan

inte säga i vilken grad denna billöshet är "frivillig"

i enlighet med ovanstående uttalande, ellerom den är

påtvingad. Allt torde dock inte kunna tillskrivasde

goda alternativa förflyttningsmöjligheterna, eftersom

det är avsevärt högre andel ensamstående familjer i

Stockholm och Göteborg än i övriga landet (se Asp/

Lundin 1980, figur 3.7). Ensamstående familjer har ju

alltid avsevärt lägre bildisposition än de samboende.

Storstadshushåll är oftare billösa, vilket tydligare

framgår av tabell 3.3 där en jämförelse gjorts mellan

regionernas andelar av rikets hushåll, billösa hushåll

och bildisponerande hushåll.

Tabell 3.3 T-regioner relativ bildisposition, andel
hushåll

 

Region Regionernas andel Regionernas andel Regionernas andel

 

av RVU-urvalet av rikets billösa av rikets bildisp

T1 17 % 23 % 14 %
T2 7 % 9 % 6 %
T3 24 % 25 % 24 %
T4 18 % 16 % 19 %
T5 23 % 17 % 25 %
T6 11 % 9 % 12 %

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7003

Tabellen visar att de två största städerna genomgående

har högre andel av debillösa hushållen, medan de

glesare regiontyperna T4-T6 har lägre. T3 är närmast

riksliknande.

3.4 'Hur stor del av befolkningen är billös?

Hur stor del av befolkningen disponerar bil? Den frågan

kan synas viktigare än andelen hushåll med bil. Grovt

räknat finns det ju enligt tidigare tabell dubbelt så
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många bildisponerande familjer som billösa.

Innan nedanstående kalkyl studeras bör man erinra sig

de ovan anförda reservationerna angående biltillgång

och bilanvändning. Att det finns bil innebär inte att

alla i familjen kan utnyttja den, i varje fall inte

alltid samtidigt.

Uppräknat till riksstorlek täcker urvalet 3 586 347

familjer. Dessa familjer skall motsvara drygt 8 milj

invånare. För att komma till en rimlig uppskattning

av den bildiSponerande befolkningen gör vi följande

kalkyl för minsta familjestorlek baserade på de s k

livskategorierna i materialet:

Ensamstående utan barn 1 person
Ensamstående med barn 2 personer
Sambo utan barn 2 personer

Sambo med 1 barn 3 personer
Sambo med 2+ barn 4 personer

Vi inser att detta är en systematisk underskattning,

eftersom enstaka ensamstående barnfamiljer har mer än

ett barn (= mer än 2 pers) och att många sambohushåll

har mer än 2 barn, vilket ger minst 5 personer i hus-

hållet.

Med dessa data från RVU-78 erhålles dock ett så bra

närmevärde som 7 544 247 invånare. Härvid bör man no-

tera att den troliga undertäckningen av ca 10 % medför

en underskattning främst inom den bildisponerande be-

folkningsdelen, eftersom det största bortfallet av per-

soner ligger inom 2+ barns sambohushållen. I SCB:s lev-

nadsnivåundersökning angavs att 80 % av den vuxna be-

folkningen disponerade bil (källa SCB SM (T) 1981:20,

enligt senare framkörda uppgifter uppgav 75 % av inter-

vjupersonerna (l5-84aår)att de disponerade bil.
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Med en bortrensning av s k övrigtsvar i RVU-78 erhålles

följande tabell.

Tabell 3.4 Bildisponerande befolkning, antal personer

   

Billösa Bildisponerande Totalt

Antal personer 1 681 159 5 860 729 7 541 888

Andel 22 % 78 % 100 %

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7001

Grafiskt kan framställas figur 3.1, där bildisposi-

tionen lagts ut på befolkningstal och livskategorier.

 

  

\

 

 

l
.
l

1

    

 

    

. /
5 6 7

Sambo 2 barn

L-ä Antal por!
rnnjoner

Sambo Iburn

Figur 3.1 Bildisponerande befolkning

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7001

I figuren är gruppen ensamstående med barn förvånans-

värt liten. En annan märklig detalj i figuren är den

höga andelen bildisponerande bland samboende barnfamil-

jer. För dem måste det strängt taget vara lika illa om

bensinen går upp i pris som om mjölken gör det. Kanske

är dagsförbrukningen av de två flytande bränslena täm-

ligen lika dessutom.
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Avslutningsvis kan konstateras

- att urvalet billösa i den fortsatta analysen omfat-
tar en genuint billös grupp

- att alla i den bildisponerande gruppen ej är fak-
tiskt bildisponerande. Det räcker med att bil finns
i familjen för att man ska räknas som bildisponerande

 

 

O- att urvalet på detta sätt redovisar att 35 6 av
rikets hushåll är billösa, att dessa hushåll mot-
svarar ungefärligen 22 % av befolkningen, att de bil-

lösa hushållen till övervägande del är ensamstående
hushåll, samt att en viss geografisk övervikt mot

storstadsområdena finns bland de billösa.

3.5 De billösas ålder

 

Föregående avsnitt visade att de billösa som grupp är

koncentrerad till ensamstående hushåll, gärna då i

större städer. Även andra karakteristika som ålder etc

måste vara kända för att god förklaring av gruppens res-

aktivitet ska kunna ges.

Tyvärr är alla familjekategorier inte entydigt ålders-

fördelade i RVU-78. Troligen har man vid sammanställ-

ningen ansett andra sociala utmärkande drag vara väsent-

ligare än den fysiska åldern. Specialuttag av bildisposi-

tion med exakt åldersfördelning redovisas i en kommande

rapport.

Här nöjer vi oss med följande kalkyl:

r = Ungdomar 15-24 år
r = Yngre barnlös 25-44 år + föräldrar till

barn 0-6 år
45-64 år = Äldre barnlös 45-64 år + föräldrar till en-

bart äldre barn

65-84 år = Pensionär 65-84 år

15-24
25-44 m

o
m
o

Fördelas de billösa och bildisponerande på dessa ålders-

grupper erhålles tabell 3.5.
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Tabell 3.5 Billösas och bildisponerandes åldersför-
delning, hushållsandelar
 

   

Åldersgrupp Billösa % Bildisponerande % Alla %

15-24 11 14 13

25-44 16 35 28

45-64 24 42 35

65-84 50 10 24

Totalt 100 100 100

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7002

Det finns här anledning att göra en smärre utvikning an-

gående dessa siffror i anslutning till den debatt som

förs om kollektivtrafikens utbyggnad. Kollektivtrafi-

ken anses med all rätt ha särskilt stora förtjänster

genom att ge förflyttningsmöjligheter åt de billösa.

Debatten domineras dock knappast av den frågeställ-

ningen utan av storstadens pendlarproblem. Billösa

framställs då som en grupp som rationellt valt att

avstå från bil och i stället förlitar sig på de "sam-

hällsekonomiskt" gynnsamma allmänna trafikmedlen. De

äldres problem bortskymmes härmed. Hälften av de bil-

lösa hushållen är pensionärshushåll, vilket man tycker

borde leda till särskilda insatser för dem, i stället

för en ensidig inriktning mot arbetspendlarna. Pensio-

närerna har visserligen, liksom alla andra, en kollek-

tiv trafikstandard som ger huvudparten av dem goda

möjligheter att utföra serviceresor, se Asp/Lundin

1980, figur 3.16. Många av dem har dock rörelsehinder

av en sådan art att det för dem knappast är mest väsent-

ligt med satsningar på storskaliga, kapacitetsstarka

system, jämför Vilhelmson 1981. Vad de behöver är

snarare möjligheter att i ökad utsträckning få tillgodo-

sett udda transportbehov med god komfort.

Figur 3.2 visar åldersrelaterad bildisposition.
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Figur 3_2 Grad av bildisposition per ålderskate-
gori, hushållsandelar

Källa: SCB, RVU-78, tabell 7002

 

I de flesta åldersgrupper är bildispositionen 2/3 â

4/5, men pensionärerna får nöja sig med 1/4. I enlig-

het med ovanstående resonemang borde man kanske söka

angripa problemet genom att söka utnyttja nuvarande

personella och materiella resurser till att ge flex-

ibel trafikservice i lågtrafik. Figur 3.3 avbildar

beläggningen vid olika tidpunkter på dygnet i Oslo,

men motsvarande figur finns hos de flesta större tra-

fikföretag i Sverige.
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Figur 3.3 Antal passagerare i kollektivtrafik

Källa: Hasselström l98l

Pensionärerna torde kanske lättare än andra grupper

kunna förlägga sina resor till lågtrafiktider om detta

var förutsättningen för att de skulle kunna genomföras.

Man har t ex sett som en av erfarenheterna från låg-

trafikrabatterna i fjärrtrafiken att det just är pen*

sionärer som utnyttjar dessa mycket. I lokaltrafiken

är det de äldre som dominerar passagerarpopulationen

i lågtrafik.

På grund av belastningstopparnas stora tidsmässiga

avstånd är trafikföretagen tvungna att i stor ut-

sträckning tillämpa ett avbytarsystem för bussförare
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m fl, till ett system liknande tvåskift. Det skulle

dock vara möjligt att dra ned det ordinarie trafikut-

budet i lågtrafiktider t ex 09-15 och 18-22, åtmins-

tone teoretiskt. Under de tiderna kunde man utnyttja

personal och rullande material i mer finmaskig trans-

portservice. Frågan är om inte en sådan service vore

bättre målinriktad på de stora grupperna bland de bil-

lösa, och därmed skulle ge bättre resursutnyttjande.

Att höja trafikutbudet generellt eller enbart vid de

tider när utnyttjandet redan är som störst torde i

varje fall vara betydligt dyrare, då detta för med sig

ytterligare ledig kapacitet vid lågtrafikutbud.

3.6 Kollektivtrafikstandard hos billösa

 

Den billöses viktigaste möjlighet till förflyttning

torde vara kollektivtrafiken. En jämförelse mellan bil-

lösas och bildisponerandes kollektiva trafikstandard

kan därför väntas Visa att billösa bosätter sig när-

mare täta kollektiva förbindelser än de som inte har

samma behov av att dagligen använda bussar etc.

I Asp/Lundin 1980 Visas (nedanstående figur 3.4)

att skillnaderna mellan olika landsdelars kollek-

tiva trafikstandard kan vara avsevärda. De tätare be-

byggda och befolkade regiontyperna Tl-T3 har en tur-

täthet som i varje fall teoretiskt borde räcka till

för arbetsresor. Det är emellertid endast i Tl som den

kollektiva reseandelen är avsevärt högre än i övriga

landet. Detta kan antingen tolkas som att det är stor

skillnad mellan hygglig trafik och högklassig, eller

att i praktiken kollektivtrafikens flexibilitet är

för liten, utom just i Stockholm där det täta nätet

gör kollektivtrafiken attraktiv.
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KOLLEKTIVTRAFIKSTANDARD:

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

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

3 500-2000 m ;3 2 turer/h vardagar

4 0-499 m 2.4 turer/dag

5 500-2000 m 2 4 turer/dag

6 0-499 m < 4 turer/dag

7 500-2000 m < 4 turer/dag

8 2000 m eller mer

ö övrigt, vet ej etc

Figur 3;4 Kollektivtrafikstandard per T-region

Källa: SCB RVU-78, tabell 7007
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Vidare visar Asp/Lundin 1980 att det är förhållandevis

stora skillnader mellan möjligheterna för områden med

flerfamiljshus och enfamiljshus att få goda trafikför-

bindelser. I samtliga regioner har boende i enfamiljs-

hus sämre standard på sin kollektiva trafik än boende

i flerfamiljshus.

Boende i enfamiljshus har dessutom oftare bil än boen-

de i hyreslägenheter. Traditionellt anses ju bilinne-

hav högt korrelerat med hushållsinkomst och alla vet

att låginkomsttagare sällan hittas i villaområdena.

Det är dock lätt attlägga in fiktiva eller endast sken-

bara förklaringsvärden i variabler som boendeform och

hushållsinkomst kontra bildisposition. De föregående av-

snitten har snarare visat på familjeformens och ålderns

betydelse. När folk flyttar samman ökar deras gemensam-

ma inkomster så mycket att de tydligen ganska direkt

önSkar hålla sig med bil, t ex för att kunna utföra be-

söks- och fritidsresor tillsammans. Om detta skall tol-

kas som att "bilberoendet" skapas av inkomst eller

familjetyp kan diskuteras. De ensamstående bor även

mer i större städer med fler transportalternativ och

det kan ge ytterligare skenbara skillnader. I de följ-

ande figurerna har skillnaderna i kollektivtrafikstan-

dard genomgående sökt refereras till familjetyp. De

geografiska skillnaderna har redan framgått av figur

3.4.

Figur 3.5 pekar entydigt på att de billösa bor mer kol-

lektivtrafikanpassat än de bildisponerande. Särskilt

avspeglar sig detta i högre andel familjer boende med

vad som kan kallas arbetsresestandard, dvs klasserna

l-3. Det är emellertid lätt att övertolka denna typ av

fördelningar och vissa reservationer finns. Andelen

bildisponerande i varje gruppanges i procent.

VTI RAPPORT 245



36

 

 

 

     

 

   

 

     

 

   

 

   

 

 

    

 

 

 
  

 

   

 

   

 

  

74°/o 38°/o 87 °/o

3 I ldlsp. Alla Ensamstående Samboende
pe' grupp H N N

.. 0 .. 0 --O O O O

7. 7' 7' 7
6 7 6. 7 6 .

5- 5' 5 5.
4

4 5 L, 5

3 3' l' 3.
2 L 2 2 4

3 '

3' 2 3.

2' 2.

1 L
1.

1.

1- 1.
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Figur 3.5 Kollektivtrafikstandard hela landet för bil-
lösa, bildisponerande, ensamstående och sam-

boende.

 

Källa: SCB RVU-78 tabell 7009, 7009 IDl (bildisp),
7009 IDZ (billösa)

Figur 3.6 visar att i Tl/Stockholm är skillnaden mellan

de billösas och de bildisponerandes kollektiva trafik-

standard liten. Intressant är att bildisponerarna ver-

kar acceptera längre avstånd till hållplats, vilket

kan vara en produkt av att de oftare bor i enfamiljs-

hus (klass 3: hållplatsavstånd 500-2(NN)m). Särskilt

gäller detta naturligtvis de samboende familjerna (jfr

Asp/Lundin 1980 figur 3.17). Den väntat höga kollektiv-

trafikstandarden i Tl totalt gäller dock även bildispo-

nerarna .
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Kollektivtrafikstandard Tl för billösa,

bildisponerande, ensamstående, ensam-

stående och samboende

ibki

Figur 3.6

 

Källa:

Som framgår av figur 3.7 gäller även i T2/Göteborg att

de bildisponerande har en något sämre turtäthet än

de billösa.

styr denna och ger de skillnader mellan billösa och

De samboendes höga andel av totalen

bildisponerande som syns i stapeln för samtliga. De

små skillnaderna mellan ensamstående, antingen de dis-

ponerar bil eller ej beror antagligen på att bildispo-

sitionen är underordnad bostadsformen. I större städer

bor de flesta ensamstående i flerfamiljshus.
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Figur 3.7 Kollektivtrafikstandard T2 för billösa,

bildisponerande, ensamstående och samboende

Källa och beteckningar: Ibid

Genomgående tenderar bildisponerande att boendemäs-

sigt ha sämre möjligheter att resa kollektivt till

och från arbetet i medelstora städer (T3). Service-

standard har dock de flesta i denna regiontyp och

härvidlag skiljer sig ensamstående/sambo respektive

billösa/bildisponerande inte mycket.

När tätortsstorleken sjunker till 5-25(NM)invånare

blir kollektivtrafikstandarden genast lägre för alla.

Någon lokaltrafik som lyckas ge större befolknings-

andelar arbetsresestandard finns knappast. Stora delar

av befolkningen har dock serviceresestandard, dvs upp

t o m klass 5. De genomgående skillnaderna mellan bil-

lösa och bildisponerande finns även i denna figur,
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Figur 3.8 Kollektivtrafikstandard T3 för billösa,
bildisponerande, ensamstående och sam-

 

boende

Källa och beteckningar: Ibid

men skillnaden Överflyglas klart av hur mycket tätorts-

storleken betyder. Geografin är viktigare för kollek-

tivtrafikens standardêhlsociala förhållanden och bil-

disposition (jfr dock Jones-Tanner 1979).

 

Mönstret med bildisponerandes lägre kollektivtrafik-

standard bryts i T5. Detta beror emellertid på större

bortfall i den billösa gruppen. Man har med andra ord

svårt att ange eller uppskatta sin kollektiva trafik-

standard. Genomgående når nu serviceresestandarden en-

dast ca 50 % av befolkningen.
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Figur 3.9 Kollektivtrafikstandard T4 för billösa,
bildisponerande, ensamstående och sam-
boende

Källor och beteckningar: Ibid

 

I T6 har alla ganska dålig kollektivtrafik. Ensamstå-

ende med lägre bildisposition har högre andel arbets-

resestandard men även de skillnaderna är absolut sett

små. Bortfallet är liksom i T5 av betydande andel,

vilket huvudsakligen förklaras av svårigheter att upp-

skatta kollektivtrafikens standard när den är dålig.

Sammanfattningsvis gäller för hela riket att de bil-

disponerande tycks nöja sig med något lägre standard

på kollektivtrafiken. Denna skillnad bör inte över-

tolkas, då den kan vara en följd av att en större an-

del av de bildisponerande familjerna består av familje-
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Figur 3.10 Kollektivtrafikstandard T5 för billösa,
bildisponerande, ensamstående och samman-
boende.

Källor och beteckningar: Ibid

typer som oftare bor i enfamiljshus. Stora skillnader

föreligger mellan regionerna, vilket även framgår av

den tidigare rapporten Asp/Lundin 1980. Uppenbarligen

 

betyder geografiska realiteter såsom boendeform och

 

befolkningsunderlag mycket mer för kollektivtrafik-

 

standard än graden av bildisposition.
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4 BILLÖSAS OCH BILDISPONERANDES RESVANOR

4.1 Resaktivitet

 

Det är rimligt att anta att billösa reser mindre än de

bildisponerande. Till en betydande del beror detta på

den skiljaktiga sociala bakgrunden (jfr kap 3), främst

vad gäller ålder, och därmed även förvärvsintensitet.

Andelen familjer med minst en förvärvsarbetande är så-

lunda endast 37 % hos de billösa mot 87 % hos de bil-

disponerande i RVU-78:s urval (se SCB, RVU-78, tabell

7001). Resaktiviteten i det material som SCB tog fram

för denna undersökning är därför ej oväntat kraftigt

skiljaktig mellan de billösa och de bildisponerande.

Tabell 4.1 Faktiska restal

 

Billösa l,4l resor/dag och person

Bildisp 2,43 resor/dag och person

(Alla 2,18 resor/dag och person)

Källor: Bearbetning av RVU-78 tabell 1101 och 7007 samt sär-
skild framtagning

Detta generella restal tar ingen hänsyn till den ovan

nämnda skillnaden i förvärvsfrekvens. För främst de

förvärvsarbetande billösa kan man vänta sig att arbets-

resorna utgör en relativt hög andel av det totala res-

andet.

Ett sätt att jämställa är att se på resaktiviteten

exklusive arbetsresor:

Tabell 4.2 Restal billösa och bildisponerande, exkl
arbetsresor

 

Billösa l,02 resor/cap. dag

Bildisp 1,60 resor/cap. dag

Källa: Bearbetning av RVU-78, tabell 1104 billösa och bil-
diaxxenmmb
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I första fallet har vi reell resaktivitet, där emeller-

tid en del av skillnaden mellan grupperna förklaras av

stor skillnad i förvärvsintensitet. I det andra fallet

har vi subtraherat resor. Denna typ av icke-arbetsrese-

tal får de billösas resaktivitet att höjas från 58 %

till 64 % av debildisponerandes. Även med det mest

gynnsamma räknesättet är de billösas resaktivitet al-

drig mer än knappt två tredjedelar av de bildisponeran-

des. Man bör inte sätta likhetstecken mellan rörlighet

(dvs förmågan att förflytta sig) och faktisk resaktivi-

tet, men nog förefaller billöshet leda till en icke

ringa grad av rörlighetshinder. Det är uppenbarligen

så att den billöse har svårt att kompensera sig med

kollektiva resor och medelst gång/cykel.

Den här refererade resvaneundersökningen (RVU-78) har

lägre restal än bl a en finsk resvaneundersökning med

data från 1974 (Summaries of the person traffic study

reports, 1978). Där anges genomsnittliga_restalet till

2,8 resor per dag, men i den engelska sammanfattningen

av resultaten som studerats för denna undersökning har

den exakta avgränsningen av resbegreppet ej kunnat ut-

rönas. I RVU-78 är ju termen "resa" tillämplig vid för-

flyttningar över 200 m. Det kan påverka restalen något

var tröskeln sätts nedåt. I Nordkolt (NUA 1978:14) har

man tagit med alla förflyttningar utomhus, även de

mycket korta. Där har nuläget angetts till 3,9 resor

per invånare och dygn i nordiska tätorter, men detta

inkluderar alla utomhusförflyttningar, hur korta de än

är. Nordkolts siffra är egentligen ett konstruerat tal

tänkt att avbilda en framtida situation mycket lik

dagens (0,3 bil/cap, medan andra utvecklingsalternativ

talar om utveckling mot dagens amerikanska situation -

0,5 bil/cap - alternativt uppbromsad bilism - endast

0,1 bil/cap). Talet bygger dock på resvaneundersökningar

i nordiska tätorter, som bl a presenterar resultat i

den form som framgår av figur 4.1.
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UnderSÖkningarna har inte samma omfattning som RVU-78,

men för denna typ av enkla variabler är mindre data-

underlag ofta tillfyllest.

Utredningen och framtidsstudien Nordkolt präglades av

vilken del bilen skulle tillåtas spela i tätorternas

trafiksystem. Senaste meningen låter planeringsinrik-

tad och planerare av olika slag dominerade också ut-

redarbesättningen. Planerarna tycktes emellertid tro

att biltillgången inte skulle påverka transportkon-

sumtionen särskilt mycket. I en uppställning av de

tre alternativens restal är det påfallande att minskad

bilanvändning tycks uppvägd av resor med andra färd-

medel.

Tabell 4.4 Dagligt antal resor enligt Nordkolt

  

Personbilar per cap

  

OI5 0,3 0,1

Bil 2,2 1,6 0,6

Kollektivt 0,l-O,4 0,4-0,7 0,7-l,l

GCM l,7-l,4 l,l-l,6 2,5-2,l

Summa 3,7-4,3 3,6-4,2 3,4-4,2

Summa enl Nordkolt 4,0 3,9 3,8

 

Källa: NUA 1978:14, 232 (Nordkolt)

Så här beskrev man de tre biltillgångsalternativen.

Alternativet 0,5 bil/cap motsvarar en framskrivning

av 1960-talets prognoser fram mot år 2000 men liknar

som sagt dagens situation i USA. Alternativet 0,3 bil/

cap är tämligen oförändrat mot det svenska nuläget,

medan däremot alternativet 0,l bil/cap (dvs 10 perso-

ner per bil) ger en mycket kraftig reducering av möj-

' ligheterna för befolkningen att använda bil. Mot dessa

ställs en mycket kraftig ökad användning av kollektiv-

trafik och GCM så att restalen faktiskt endast sjunker

obetydligt.
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Figur 4.1 Restal ur Nordkolt

 

Källa: Arge N, Rutledal E, Reisvaner. En undersökelse av folks
reiser i 6 norske byområder 1969/70. N0rsk institutt
for by og regionforskning, Oslo 1973

Det är inte denna undersöknings avsikt att polemisera

mot Nordkolt. Det förefaller dock som om planerarna i
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Nordkolt på allvar trodde att man kan ersätta bilresor

med kollektivtrafik eller GCM. Denna uppfattning har

föga stöd i verkligheten. Ta t ex de barnfamiljer som

med nuvarande bildisposition (ca 0,3 bil/cap) praktiskt

taget till 100 % har bil. Om 2/3 av dessa familjer

tvingas avstå från bil kommer man ungefär ned i bil-

dispositioner kring 0,1 bil/cap. Skulle dessa familjer

ersätta de nuvarande bilresorna med kollektiva resor

och GCM-förflyttningar? Bilresorna är i dag kanske den

lösning familjen valt för att kunna låta båda föräld-

rarna vara yrkesverksamma? Det är i varje fall inte

styrkt att den långsiktiga förändringen skulle bli väx-

ling av färdmedelsvalet. Mycket talar i stället för att

en återgång till 1955 års biltäthet långsiktigt även

skulle medföra detta års kvinnliga förvärvsintensitet.

RVU-78 ger kort uttryckt stöd för ett helt annat an-

tagande än Nordkolts, nämligen att bilen dominerar

individens transportutbud av i dag. Utan det flexibla

och "ständiga" transportutbudet blir individen mer

stationär, dvs försöker klara sig utan att resa men

detta medför välfärdeörluster för individen. Även om

de billösa till stor del är pensionärer och därför

saknar arbetsresebehov kan vi, vilket framgår av de

redovisade talen ur RVU-78, inte förklara bort de

lägre restalen. Det fungerar möjligen så att indivi-

den väger syftet med en resa (dvs nyttan) mot uppoff-

ringen (dvs själva transporten). Har man inte bil är

tydligen reseuppoffringen så mycket större att en be-

tydande del av resorna inte blir av. Individen i RVU-78

verkar inte beredd acceptera överflyttning av resorna

till annat färdmedel i någon högre grad.

4.2 Ärenden

Billösa och bildisponerande reser således olika mycket,

men även deras ärenden är markant olika. Detta kan

framställas på två sätt, nämligen a) ur "planerarper-
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spektiv" dvs hur fördelar sig resorna mellan de båda

grupperna och b) ur individperspektiv dvs hur reser

respektive grupp. Vid båda redovisningarna är det vik-

tigt att hålla den skiljaktiga sociala strukturen i

minnet. Som tidigare påpekats flera gånger kan stora

delar av det skiljaktiga aktivitetsmönstret förklaras

av bakgrundsfaktorer såsom ålder. Om de båda grupper-

nas resaktivitet ses ur den nämnda "planeraraspekten"

erhålles följande tabell.

Tabell 4.4 Billösas och bildisponerandes resaktivitet
fördelade på ärenden i procent

  

 

Ärende Billösa Bildisp Summa

Arbete 14 86 100

Skola 15 85 100

Tjänste 6 94 100

Inköp 24 76 100

Service 23 77 100

Hälsovård 24 76 100
Barntillsyn 10 90 100

Släkt, vänner 20 80 100

Fritid 20 80 100

Övrigt 12 88 100

Totalt 16 84 100

 

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1104

Kapitel 3 visade att 65 % av hushållen disponerade bil

och att dessa hushåll motsvarar 75-80 % av befolkningen.

Tabellen visar resaktiviteter där naturligtvis vissa

ärenden är typiska hushållsärenden medan andra mer är

pr0portionella mot befolkningsandelen. Vid betrakan"

det av tabellen bör man också tänka på den låga för-

värvsintensiteten i den billösa gruppen bl a som en

följd av den höga andelen pensionärer i denna grupp.

Arbetsresorna är därför icke oväntat dominerade av

bildisponerandes arbetsresor. Andelen för dem är dock

klart högre än både hushålls- och befolkningsandelen,
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men får med andra ord ses som en följd av förvärvsin-

tensiteten. För skolresorna gäller motsvarande resone-

mang, få barnfamiljer saknar bil och bildisponerande

dominerar. Observera dock att tabellen inte redovisar

vilket färdmedel resorna skett med. Tjänsteresorna är

överproportionellt dominerade av de bildisponerande.

Inköpsresorna är befolkningsproportionella, men detta

ärende borde möjligen varit familjeproportionellt,

vilket tyder på att de billösa inte reser lika ofta.

För ärendet Service gäller motsvarande. Vad gäller

Hälsovård är det faktiskt förvånande att den billösa

gruppen inte är mer aktiv. Den består ju till stor del

av pensionärer och s k konventionell visdom säger att

gamla människor oftare än yngre borde tvingas resa i

detta ärende. Barntillsyn är som väntat dominerat av

bildisponerarna. Släkt och vänner har en andelsför-

delning som motsvarar befolkningen, men här borde möj-

ligen fördelningen mer motsvarat hushållsandelarna om

resbenägenheten varitlikvärdig. Samma gäller fritids-

resorna, vilka ju är typiska familjeärenden. Även

totalsiffran antyder ett betydande resmotstånd hos de

billösa. Resandelen för de bildisponerande är vida

högre än t o m deras befolkningsandel. De billösas säm-

re resstandard leder uppenbarligen till att man avstår

från att resa. Ur planeraraspekten är det lika uppen-

bart att lägre biltillgång leder till mindre resande

i samhället. Det kanske är positivt ur planerarsynpunkt,

men ger naturligtvis individen välfärdsförluster.

För att belysa resbenägenhet redovisas nästa tabell

 

4.5 där resaktiviteten i absoluta tal räknats upp för

de billösa med en faktor 3,00. Detta ger jämförbarhet

mellan gruppernas vilja att resa.
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1
Tabell 4.5 Resbenägenhet fördelad på ärenden i procent

 

 

 

Ärende Billösa/bildisp

Arbete 48

Skola 54

Tjänste 18
Inköp 92

Service 92

Hälsovård 96
Barntillsyn 3l
Släkt, vänner 73

Fritid 74

Övrigt 42

Totalt 58

 

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1104

1) Resbenägenhet = restal billösa div; med restal bildisp.

Siffrorna i tabellen visar att resbenägenheten ej är

likstor. Om man betraktar ärenden som Arbete, Skola,

Tjänste, Barntillsyn och Övrigt inser man att skild

social bakgrund styr aktiviteten. I familjespecifika

ärenden av nödvändighetskaraktär (Inköp, Service, Häl-

sovård) är de billösas aktivitet närmast likvärdig de

bildisponerandes resande. För s k umbärliga ärenden

som Släkt, vänner och Fritid är aktiviteten lägre. Det

är naturligtvis överord att i dessa senare ärenden tala

om social isolering för de billösa, men en antydan

finns till att den billöse avstår från att göra socia-

la besök och fritidsresor.

Därmed är det naturligt att behandla den mer individ-

orienterade aspekten, dvs vilka ärenden är viktigast

för de respektive grupperna. Tabell 4.6 visar detta.

I de absoluttal som ligger till grund för tabellens

procentandelar är de bildisponerandes tal ca 5 gånger

så stora. Gruppen är ju hushållsmässigt nära dubbelt

så stor, befolkningsmässigt 3-dubbel och reser mer.

Detta förklarar varför kolumnen Alla skiljer sig föga
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Tabell 4.6 Billösas och bildisponerandes ärendefördel-

ning i procent (avrundade heltal)

 

 

  

Ärende Billösa Bildisp Alla

Arbete 28 34 33
Skola 4 4 4

Tjänste 3 10 9

Inköp 19 12 13
Service 3 2 2
Hälsovård 2 l l
Barntillsyn 0 O 0
Släkt, vänner 12 9 10

Fritid 23 18 19
övrigt 6 9 8

Summa 100 100 100

 

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1104

från kolumnen Bildisp, vilken alltså dominerar total-

summan .

Arbetsresorna är för debillösa anmärkningsvärt vik-

tiga, med tanke på gruppens låga förvärvsfrekvens.

Detta antyder ett lågt totalt resande i gruppen. Ett

nödvändigt ärende som Inköp har därför ett högt pro-

centtal. Allmänt sett är annars de billösas ärendeför-

delning relativt likartad de bildisponerandes, vilket

egentligen är anmärkningsvärt med tanke på den olika

sammansättning grupperna har.

Ett likartat resultat erhålles om ärendekategorierna

slås samman och även transportarbetet medräknas, figur

4.2. Härigenom erhålles även en uppfattning om hur

långa resorna för respektive ärenden är.

Figuren visar att arbetsresorna är färre bland de bil-

lösa än bland de bildisponerande i enlighet med vad

som tidigare framkommit. Dessa resor är förhållande-

vis korta, vilket framgår av genomgående lägre procent-

tal vad gäller transportarbetet. Det har tidigare på-
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Figur 4.2 Billösas och bildisponerandes ärenden för-
delade på andelar av antalet resor och trans-
portarbetet, procent

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1109
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pekats i Asp/Lundin 1980 att detta inte är i överens-

stämmelse med s k vedertagen kunskap på området. Man

har i konsekutiva uppskattningar ansett arbetsresorna

utgöra ca 50 % och angett service- och fritidsresandet

till ca 25 % vardera. Arbetsresandet har uppenbarligen

inte den omfattning i den totala resandebilden man

tidigare trott. För serviceresandet noteras att de bil-

lösa har korta serviceresor, 24 % av antalet resor men

endast 14 % av transportarbetet.

Fritidsresandet är betydligt mer omfattande än man

tidigare trott, särskilt vad gäller transportarbetet.

Dessa resor är med andra ord relativt långa, men för

de flesta resor i detta ärende gäller att de sker med

god fyllnadsgrad i fordonen.

Det ovan anförda är en uppmaning att se med Viss

moderation på de höga andelar transportarbete som

noteras både för billösas och bildisponerandes resor

för fritidsändamål. Ärendetypen må av trafikplanerare

anses umbärlig men är tydligen för individen så viktig

att ärendet tillåts närma sig halva befolkningens

transportarbete.

4.3 Resornas avståndsfördelning

 

Långa resor ger upphov till stort transportarbete. Det

är därför av intresse att se på hur långa resor de

billösa och de bildisoponerande gör. Man kan också

misstänka att de billösa har svårt att göra resor på

s k medellånga avstånd, dvs ett par mil. Dessa avstånd

anses ofta vara bilens idealiska, där andra färdmedel

har svårt att konkurrera. Figur 4.3 avbildar de båda

gruppernas resor fördelade på avstånd.

Figuren är ett kumulativt diagram och avbildar därför

i kurvform hur stor andel av resorna som ligger inom
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2, 5, 10, 20 och 50 km. I diagrammet har även lagts

in median och 75-percenttilsnivån. Vi kan härav säga

att medelresan för den billöse är drygt 4 km medan bil-

disponerarens medelresa är drygt 6 km. Det låter som

en ganska stor skillnad och diagrammet i övrigt avbil-

dar också en betydligt mer kortväga struktur för de

billösas resande. Särskilt stora är skillnaderna i om-

rådet 5-20 km.

Den avståndsmässiga restriktionen är olika stor i olika

delar av landet. Detta avbildas i de följande figurer-

na 4.4.1-4.4.6.

De små skillnaderna i Tl och T2 kan antas bero på att

kollektivtrafikens höga standard ger även de billösa

hyggliga aktionsradier. I T2 är t o m de billösa något

mer långdistanta än de bildisponerande, men denna av-

vikelse från normalt mönster får antas bero på slump-

fel. Materialet är ju här nedbrutet till en så låg

nivå att tolkningen bör ske med stor försiktighet. I

de följande figurerna återtas det normala mönstret.

I flera av figurerna är skillnaderna mellan de billösa

och de bildisponerande betydande.

Jämförs figurerna med varandra inses att de geografiskt

mest fördelaktiga strukturerna ur ressynpunkt är de

medelstora tätorterna T3 och T4, då ju här resandet

sker på kortast avstånd. Varken glesbygd eller stor-

stad förefaller energiekonomiska, då de ger upphov

till avsevärt fler långa resor.

Sammanfattningsvis kan därför konstateras att de bil-

lösa har betydande avståndsrestriktioner i sitt resande.

På korta avstånd är man inte så hindrad, på medelav-

stånd är billösheten mer besvärande. Storstädernas goda

kollektiva alternativ hjälper upp situationen betydligt,

men i dessa, liksom i glesbygden är de genomsnittliga
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Figur 4.4.1 Billösas och bildisponerandes rese-
avståndsprofil T1
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Figur 4.4.2 Billösas och bildisponerandes rese-
avståndsprofil T2
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Figur 4.4.3 Billösas och bildisponerandes rese-
avståndsprofil T3
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Figur 4.4.4 Billösas och bildisponerandes rese-
avståndsprofil T4
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resavstånden långa både för billösa och bildisponerande.

4.4 TidskOnsumtion för resor

I geografisk forskning framförs ofta att den för indi-

viden disponibla tiden är enviktig restriktion för hur

mycket resande som kommer att utföras. När man särskil-

jer de två här intressanta grupperna kan två alterna-

tiva utfall tänkas. Antingen kan man vänta sig att det

totala tidsuttaget för resor är likartat (enligt ovan-

stående teori om tidsrestriktionen), eller också väger

individen nyttan med varje resa mot den tidsuppoffring

som måste göras. I första fallet borde de billösa och

de bildisponerande lägga ned lika mycket tid på att

resa, i andra fallet förefaller det mest rimligt att

tidskonsumtionen per resa är relativt jämförbar. För

detta ändamål har genomförts en kalkyl baserad på

RVU-78:s material där antalet resor delats in i res-

tidsintervall. Den totala restiden har beräknats som

antalet resor gånger medeltiden per resa i varje inter-

valls klassavsnitt. Resultatet är schabloniserat, inne-

håller vissa osäkerheter, men är samtidigt intressant

som indikation på de redovisade resonemangens even-

tuella giltighet.

Tabell 4.7 Billösas och bildisponerandes per capita
tidskonsumtion för olika ärenden/dag och
för varje sådan resa

 

 

   

Är d Bil- *min Bil- min Bil- Imhi Bil- nü11

en e lösa cap.dag disp cap.dag lösa resa disp resa

Arbetsresor 12,0 20,1 27,3 21,9

Tjänste 1,5 6,4 30,0 25,6

Serviceresor 13,1 13,2 38,5 34,7

Fritidsresor 25,9 33,9 52,9 50,6

övriga resor 2,6 6,3 70,0 30,0

Alla resor 56,5 79,6 40,1 32,8

 

Källor: Bearbetning av RVU-78 tabell 1104 och 1110 billösa och
bildisponerande
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Skillnaderna och relationerna i tabell 4.7 är karak-

teristiska. De bildisponerandes betydligt större dag-

liga per capita tidsuttag för arbetsresor förklaras av

deras mycket högre förvärvsfrekvens. Bildisponerande

har emellertid avsevärt lägre tidsuttag per resa. Vi

kan misstänka att detta beror på att de använder bilen.

Tjänsteresorna ger likartad information. Låg förvärvs-

frekvens ger lågt tidsuttag per capita i den billösa

gruppen, men denna skillnad slår över i en mindre, men

omvänd skillnad när tidsuttaget per resa beaktas.

Vi har tidigare sett att resbenägenheten för service-

resor är tämligen likvärdig hos både de billösa och

bildisponerande. Denna restyp består huvudsakligen av

inköpsresor och det dagliga tidsuttaget i de båda

grupperna är likartat. Per resa klarar emellertid de

bildisponerande sina resor något snabbare. Fritids-

resorna omfattar både sociala besöksresor och allmänt

fritidsresande och i denna kategori kan man möjligen

spåra de viktigaste välfärdsförlusterna för de billösa.

Detta ärende är det tidsmässigt mest betydande hos

båda grupperna. De billösa har emellertid betydligt

lägre tidsuttag för ärendet, men något större tidsåt-

gång per resa. Man kan nog utan fara våga sig på giss-

ningen attchü:är de längre fritidsresorna de billösa

avstår från. Skulle de försöka sig på att resa lika

intensivt som de bildisponerande skulle tidsutdräkten

per resa troligen bli betydande. Det kan naturligtvis

hävdas att sociala kontakter mer inriktade på den

omedelbara närmiljön är positiva. Lika väl kan dock

hävdas att individens frihet att Välja umgänge be-

gränsas liksom hans/hennes möjligheter att hålla kon-

takt med släkt på lite längre avstånd. Kanske allvar-

ligast är dock att urbant bosatta människor hindras

från att rekreera sig t ex i naturen när de inte har

bil.
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Resultaten i tabellen pekar mot att teorin om den to-

tala tidsrestriktionen för resandet har ett visst för-

klaringsvärde, men den kan inte förklara allt. I stäl-

let förefaller nytto-kostnads-kalkylen för individen

kunna ge bättre förklaring. Bildisponerande reser mer,

dvs gör fler resor, men lägger ned mindre tid per resa.

Om billösa söker öka sina restal blir troligen det

marginella tillskottet i tidsåtgång så stort att indi-

viden avstår från att resa.

4.5 Resor fördelade på färdmedel och ärenden

Den hittillsvarande framställningen har avsiktligt und-

vikit att diskutera färdmedelsvalet. Naturligtvis leder

bildisposition till fler resor, se tidigare 4.1-4.4,

men det konstaterandet är egentligen utan nödig preci-

sion, eftersom det givetvis mest är resor med bil som

genereras tack vare bildispositionen. Det hade emeller-

tid lett till ännu mer komplicerade tabeller och fi-

gurer om färdmedelsredovisningen skett i sammanhang

med t ex aktiviteten. De båda följande avsnitten är

avsedda att täcka de väsentliga färdmedelsfrågorna,

men utgår från att föregående avsnitt i kapitel 4 är

kända.

Tabell 4.8 färdmedelsvalet för varje ärendetyp; dvs

när man t ex ska handla, går man då ut till bilen, el-

ler tar man kanske bussen?

Ungefär 4/5 av befolkningen disponerar bil. Den bil-

disponerande befolkningen reser mer än de billösa. Det

är därför inte förvånande att tabellerna b och c har

så små procentskillnader. Bildisponerarna står ju för

närmare 90 % av resandet.
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Tabell 4.8 Billösas och bildisponerandes färdmedels-

val för olika ärenden, % av antal resor

 

a) Billösa

   

Ärende GCM Bil Kolll Övr2 Totalt

Arbete 38 15 40 7 100

Skola 33 12 54 0 100

Tjänste 28 47 17 8 100
Inköp 73 8 17 2 100
Service 80 6 14 0 100
Hälsovård 24 33 39 5 100
Barntillsyn 68 32 0 0 100
Släkt, vänner 37 36 21 6 100
Fritid 61 20 14 5 100
Övrigt 69 16 8 6 100

Totalt 52 18 24 5 100

 

b) Bildisponerande 

N

 

  

   

Ärende GCM Bil Kolll Övr Totalt

Arbete 22 67 8 3 100

Skola 36 27 32 5 100

Tjänste 11 80 3 6 100

Inköp 33 62 4 1 100

Service 28 67 5 1 100

Hälsovård 15 75 9 0 100
Barntillsyn 44 52 4 0 100
Släkt, vänner 20 75 3 2 100

Fritid 44 50 3 3 100

Övrigt 31 65 2 1 100

Totalt 28 64 6 3 100

c) Alla

.. . 1 H 2
Arende GCM B11 Koll Ovr Totalt

Arbete 24 60 12 4 100

Skola 36 25 35 4 100

Tjänste 12 78 4 6 100

Inköp 42 49 7 1 100
Service 40 53 7 1 100

Hälsovård 17 65 16 1 100
Barntillsyn 46 50 4 0 100
Släkt, vänner 23 67 7 3 100

Fritid 47 44 5 4 100

Övrigt 36 59 3 2 100

Totalt 32 56 9 3 100

 

l) Buss , spårvagn, T-bana

2) Tåg, övrigt till ungefär lika delar samt enstaka flygresor

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1104
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Färdmedelsvalet för bildisponerare och billösa är

uppenbarligen mycket olika. Vid arbetsresor är GCM

och kollektivtrafik lika attraktiva färdmedel för de

billösa. En smärre andel av dem åker bil (som passa-

gerare) till arbetet. För de bildisponerande och där-

med för befolkningen som helhet är bilden en annan.

Andelen bildisponerare som åker kollektivt till arbetet

är relativt sett mycket liten. Nära dubbelt så stor an-

del av de billösa åker ju bil till arbetet. GCM-ande-

len är lägre hos bildisponerande än hos billösa, vil-

 

ket torde bero dels på en naturlig lättja när man har

bil, dels på större andel längre arbetsresor. Det

senare kan också tolkas sålunda att den bildisponeran-

de har större möjligheter att ta ett för honom/henne

attraktivt arbete även om detta medför en längre arbets-

resa.

Skolresebilden är annorlunda. En stor andel av de in-

tervjuade, som gjort skolresor har inte egna körkort

och har därför inte möjlighet att själva köra bil,

även om familjen disponerar bil. Att åka som bilpassa-

gerare är därför vanligt. Så mycket som hälften av de

bildisponerandes 27 % är bilpassagerare vilket är en

hög andel. (Siffran kommer ur råtabell.) Det är in-

tressant att GCM-andelen för de båda grupperna är så

lika. Man anar därför (möjligen skenbart) en utbyt-

barhet eller ett direkt konkurrensförhållande mellan

bil och kollektivtrafik Vid skolresor. Detta är ett

ganska ovanligt förhållande mellan färd- och trans-

portmedel, men här kan det fungera så att vissa för-

äldrar skjutsar barnen till skolan om de har längre

väg t ex när någon av dem själv åker till arbetet.

Barnen slipper då åka buss och behöver inte i lika

hög grad som annars utsätta sig för trafikrisker.

VTI RAPPORT 245



O
N

.b
-

Tjänsteresorna är massivt bildominerade bland de bil-

disponerande, men även hälften av de billösas (få)

tjänsteresor sker med bil, varav 1 sin tur (framgår en-

dast av råtabell) drygt halearten sker som bilförare,

vilket antyder hyrd, lånad eller renodlad företagsbil

(leasingbil/tjänstebil räknas som bildisposition).

Inköpsresorna är GCM-dominerade hos de billösa och

nästan lika bilpräglade hös bildisponerarna som deras

tjänsteresor. Här verkar det vara bilen och GCM som

är komplementära, men bakom det måste ligga stora

skillnader i "inköpsresornas geografi" för de billösa

och bildisponerande. För ärendet Service är bilden

likartad.

Hälsovård har mer kollektivtrafikberoende för de bil-

lösa än Inköp och Service, men för de bildisponerande

kvarstår bildominansen. De billösa har här en relativt

hög andel bilåkande. Taxi/färdtjänst är det intuitiva

svaret, men faktiskt bara till 1/3 av det här redovisa-

de procenttalet (uppgift ur råtabell). Ändock är denna

andel (12 %) den högsta taxi kommer upp till av alla

ärenden. Barntillsyn bör tolkas med stor försiktighet

eftersom materialet är litet.

Släkt och vänner besöks tydligen på "normalt" bilddomi-

nerat sätt av bildisponerarna, medan de billösa har ett

jämnare fördelat färdmedelsval. Bilresorna består nog

ofta av att de många billösa pensionärerna skjutsas

med bil hem till yngre släktmedlemmar (hela 27 %-enhe-

ter av 36 är bilpassagerare - ej i tabellen). Man kan

väl inte helt undgå en antydan om att de billösa har

en geografiskt snävare vänkrets än bildisponerarna.

Fritidsresandet ger något av samma känsla, de billösa

hänvisas till kollektivtrafiken för längre förflytt-

ningar även för detta ärende. Den geografiskt säkert
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mycket spridda destinationsstrukturen hos fritids-

resorna är egentligen mindre lämpad för kollektiv-

trafik.

Samma intryck hänger för övrigt med ned i totalraden.

Bildisponerarna undviker kollektivtrafiken, de billösa

använder mer GCM och mer kollektivtrafik, men även de

är faktiskt bilberoende i icke ringa utsträckning.

Även när man studerar färdmedelsvalet kan man ha en

planeringsmässig ansats i stället för den här ovan

redovisade individorienterade approachen. I stället

för att som ovan fråga hur folk tar sig fram för det

ena eller andra ärendet är det då fråga om hur mycket

av bilåkandet som är arbetsresande, hur mycket av

kollektivresandet som är skolresor etc. Tabell 4.9

ger svaren.

Trots den mycket låga förvärvsintensiteten hos de bil-

lösa är arbetsresorna en betydande del av deras resor,

jämförbar med motsvarande hos de bildisponerande. Av-

saknad av bil och annan åldersstruktur m m reducerar

deras totala resande. GCM-kolumnen för de båda grupper-

na visar jämförbara siffror. Betydande andelar har

Arbete, Inköp och Fritid. Bilåkandet för de båda grup-

perna är mer olikartat. Större del av de bildisponer-

andes bilresor är arbetsresor, medan de billösa har

betydligt större andelar av sina bilresor förlagda till

de sociala ärendena Släkt,.vänner och Fritid. Även

kollektivresandet är olika. Arbetsreseandelen är vis-

serligen likartad, men skolreseandelen är hela 21 %

av de bildisponerandes kollektiva resor. Ungdomarna i

bildisponerande familjer räknas som bildisponerande,

men har uppenbarligen inte så stora möjligheter att

använda familjebilen till skolan. Definitionen av bil-

disposition är, som nämnts, ganska vid, vilket förkla-
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Tabell 4.9 Färmedlens andelar av olika ärenden,

procent av antal resor

 

a) Billösa

   

   

 

   

 

Ärende GCM Bil Koll Övr Totalt

Arbete 20 23 46 40 28

Skola 2 2 8 0 4

Tjänste 2 8 2 5 3

Inköp 26 9 13 8 19

Service 5 1 2 0 3

Hälsovård l 3 3 2 2
Barntillsyn 0 0 0 0 0
Släkt, vänner 8 23 10 15 12

Fritid 27 24 14 22 23

Övrigt 8 6 2 8 6

Totalt 100 100 100 100 100

b) Bildisponerande

Ärende GCM Bil Kolll Övr Totalt

Arbete 27 36 45 36 34

Skola 5 2 21 7 4

Tjänste 4 13 5 22 10
Inköp 14 12 9 2 12

Service 2 2 2 1 2

Hälsovård l l 1 0 l
Barntillsyn l 0 0 0 0

Släkt, vänner 7 11 5 6 9

Fritid 29 14 3 21 18

Övrigt 10 9 4 4 9

Totalt 100 100 100 100 100

0) Alla

Ärende GCM Bil Kolll övr2 Totalt

Arbete 25 35 45 37 33

Skola 5 2 16 6 4

Tjänste 3 13 4 18 9

Inköp 18 12 11 4 13

Service 3 2 2 0 2

Hälsovård 1 1 2 0 1
Barntillsyn l 0 0 0 0
Släkt, vänner 7 12 7 8 10

Fritid 28 15 10 21 19

Övrigt 9 9 3 5 8

Totalt 100 100 100 100 100

 

l) Buss, spårvagn, T-bana

2) Tåg, övrigt till ungefär lika delar samt enstaka flygresor

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1104
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klarar att så stor andel av de bildisponerandes kollek-

tiva resor är skolresor. En annan skillnad mellan grup-

perna i denna kolumn är att de billösa har större del

av sitt kollektiva resande förlagt till de sociala

ärendena. För bildisponerande är värdena lägre; de

undviker att använda kollektivtrafiken för dessa ären-

den.

Sammanfattningsvis kan konstateras att bildisponerarna

har ett tydligt motstånd mot att använda de kollektiva

färdmedlen. Troligen beror detta på att bildisposition

inom familjen för de flesta ärenden ger mycket högre

resstandard. Inte ens för arbetsresor noteras mer än

8 %. Däremot utnyttjas det kollektiva trafikutbudet

för skolresor i betydande grad även av bildisponerande

familjer. Ibland är kollektivtrafiken den billöses sätt

att kompensera avsaknaden av bil (Arbete, Skola). men

vanligare är faktiskt att de billösa i stället använ-

der GCM. Detta antyder att transportmönstret är geo-

grafiskt ganska olikartat även i fall där resfrekvens

verkar likartad (t ex Inköp).

4.6 Resor fördelade på färdmedel och aVStånd

De ovan redovisade skillnaderna i färdmedelsval mellan

grupperna får en nästan dramatisk dimension när

resorna fördelas på avstånd och färdmedel, figur 4.5.

Tidigare avsnitt visade att hälften av de billösa hus-

hållen är pensionärshushåll. Trots detta är GCM-andelen

mycket högre bland de billösa även för ganska långa

förflyttningar. Tydligare kan det inte visas att de

billösa behöver en bättre kollektivtrafik, eller i

varje fall en med bättre geografisk täckning. För de

bildisponerande är kollektivtrafiken synbarligen oin-

tressant. Endast i avstånd mellan 5 och 20 km är an-

delen lO % eller mer (se tabell 4.10 nedan).
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Figur 4.5 Färdmedelsandelar fördelade på avstånds-
klasser (km)

 

Bilen dominerar den bildisponerandes färdmönster, redan

fr 0 m 2 km är bilandelen över 50 %. För den billöse är

det snarare kollektivtrafiken som tar över på medelav-

stånd, 5-20 km där andelen kollektiva resor närmar sig

hälften. över 20 km är dock bilen viktigare som färd-

 

medel även för den billöse än alla andra färdmedel till-

sammans. Dessa resor är ej mer än 23 % av de billösas

totala resantal, men de billösa skulle kunna hävda

att "för närmare 1/4 av mina resor är jag mer beroende
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Tabell 4.10 Färdmedelsandelar fördelade på avstånds-
klasser, %

a) Billösa

 

 

 

      

Färdmedel Avstånd, km

0,2 2 5 10 20 50
-1,9 -4,9 -9,9 -19,9 -49,9 -99,9 100+

GCM. 94 67 34 16 5 0 2
Bil 1 12 19 27 51 60 54
Koll 2 19 45 53 32 22 20
övr inkl tåg 3 2 2 6 11 18 24

Summa 100 100 100 100 100 100 100

b) Bildisponerande

Färdmedel Avstånd, km

0,2 2 5 10 20 50
-1,9 -4,9 -9,9 -19,9 -49,9 -99,9 10°+

GCM 71 34 16 5 2 0 0
Bil 25 59 72 82 88 94 87
Koll 1 5 10 11 7 3 4
Övr inkl tåg 3 2 2 3 3 2 8

Summa 100 100 100 100 100 100 '100

 

Källa: SCB, RVU-78, tabell 1102

av Dllen an av alla andra färdmedel tillsammans". Detta

är onekligen ett tecken på hur mycket även de billösa

måste förlita sig på huvudsakligen bilskjuts av släkt

och Vänner. Det är också ett tecken på bilens överlägs-

na resstandard, liksom på hur långt Sverige gått in i

bilsamhället. Till yttermera visso är det de bildispo-

nerandes färdmedelsval som är representativt för det

totala resandet i Sverige, eftersom deras resor domi-

nerar (se figur 4.6, de är ju tre gånger så många som

de billösa och är mer resintensiva).
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5 SLUTSATSER OCH PERSPEKTIV

I dagens samhälle är tillgång till en personbil i fa-

miljen en mycket viktig basresurs för att familjemed-

lemmarna utan alltför stora fysiska restriktioner ska

kunna erhålla den rörlighet som gör attraktiva platser

och aktiviteter tillgängliga. För dem som saknar denna

fundamentala resurs blir livet besvärligt, ty det är

endast i storstäderna som kollektivtrafiken kan ge de

billösa en om än inte jämförbar service så i varje fall

acceptabel rörlighet. Utgångspunkten för den här rap-

porten har varit att allmänt studera de billösas situa-

tion, bl a ur demografiskt/social synvinkel men också

att söka svar på hur de kompenserar sin billöshet.

Hypotetiskt kan ju denna kompensation kortsiktigt ske

på fyra sätt (minst):

1. Genom att mer kollektivtrafik utnyttjas.

2. Genom att åka bil med andra (medåkning, samåkningL

3. Genom att gå eller cykla mer, vilket emellertid
tvingar den billöse att också välja mer närliggan-

de aktiviteter etc.

4. Genom att inte resa alls (passivitet).

På lång sikt kan den billöse öka sin kompensationsar-

senal genom att ändra lokalisering av boende, arbete

och annan aktivitet, liksom han kan gå in för att på

sikt skaffa bil t ex genom att spara pengar eller

flytta ihOp med någon som antingen har bil eller är

villig att lägga gemensamma resurser på att skaffa en

dylik.

Det är elementärt, men också överförenklat, att tro

att kollektivtrafiken är den billöses främsta kompen-

sation. En viktig slutsats av rapporten är att den

billöse väljer alla ovan redovisade vägar som kompen-

sation inklusive den att inte resa alls.
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Är då inte kollektivtrafiken till för att vara de bil-

lösas tröst? Ingalunda självklart, måste svaret lyda,

ty de senaste årens massiva satsningar inom sektorn

har främst inriktats mot arbetsresor dvs pendling un-

der högtrafiktid, och därmed endast sekundärt kommit

de billösa till godo vid andra tider på dygnet.

Trafikföretagen har härmed lyckats attrahera många nya

resenärer främst i radiella relationer förorter - cen-

trala stadsområden och i varje fall skenbart lyckats

om härmed menas att passagerarnas antal ökat. Det har

emellertid varit dyra passagerare, som åkt långa

sträckor underhögtrafiktid och därmed krävt ökad topp-

kapacitet för sina billiga månadsbiljetter. En allt

större del av trafiksubventionerna har därmed gått

till (betalningsvilliga) arbetspendlare med långa res-

avstånd och goda inkomster i stället för till de (be-

talningssvaga) billösa som behöver kollektiv trafik-

service för alla ärenden, inte bara för arbetsresor.

Sverige har för övrigt anammat denna pendlingsorien-

tering ganska sent, andra länder har erfarenheter av

den tidigare (se t ex Weiner 1982 och Pucher 1982).

Pucher ifrågasätter t o m i sin artikel Discrimination

in Mass Transit om inte det i USA vanliga förhållandet

att subventionerna mest går till (företrädesvis spår-

bundna) radiella kommunikationer mellan förort och

centrum strider mot Title VI i 1964 års Civil Rights

Act. Här förbjuds nämligen uttryckligt diskriminering

mot någon som helst minoritetsgrupp i något som helst

federalt finansierat projekt. Pucher är inte fientlig

till kollektivtrafiksubventionering, Vilket Reagan-

administrationen implicerat genom att på basis av

Puchers rapporter föreslå att man skall ta bort näs-

tan alla subventioner. I stället tycker Pucher att

man snarast skall låta radialpendlarna betala sina

kostnader så att subventionerna kan användas till sub-

ventionerade månadskort till gamla och sjuka och
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fattiga och billösa kollektivresenärer i lågtrafiktid

i stället för till unga och friska och välbetalda och

arbetspendlande kollektivresenärer i högtrafiktid.

Puchers slutsatser har faktiskt mycket stor principiell

vikt även för Sverige. Vi konstaterade t ex i kapitel

1 att 1979 års trafikpolitik säger att de samhällseko-

nomiska marginalkostnaderna ska vara bas för samhällets

prissättning på transporterna, och detta talar för att

högtrafiktidens trafik ska vara mycket dyrare än låg-

trafiktidens.

Kapitel 2 i denna rapport visar att bilen är en res-

resurs som ger större rörlighet (dvs frihet från re-

striktioner att nå attraktiva platser). Med hjälp av

denna rörlighet köper sig folk tillgänglighet till de

punkter man önskar nå. De billösas lägre rörlighet le-

der ofta till lägre restal, men inom samma eller lik-

artade restal ligger ofta ett mycket annorlunda res-

mönster. Det är endast genom resvaneundersökningar man

kan komma sådana förhållanden på spåren. Enklare aktivi-

tets- eller frekvenstal förmår aldrig skilja ut res-

längder etc.

De billösas sociala och demografiska bakgrund under-

sökes i kapitel 3. Två tredjedelar av hushållen visar

sig ha tillgång till bil. Detta motsvarar att 75-80 %

av befolkningen har tillgång till bil inom familjen

(ett i sig ganska svagt tillgångsmått). Billösa är de

som ej har tillgång till bil i familjen (ett ganska

starkt mått på avsaknad). Det är främst äldre (både

ensamstående och samboende) samt ensamstående i större

Ostäder som saknar bil. Pensionärsfamiljer utgör 50 6

av de billösa hushållen, i själva verket har bara 25 6

av dessa hushåll tillgång till bil.
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Billösa bor något mer kollektivtrafikanpassat än de

bildisponerande (de har närmare till högre standard).

Skillnaden mellan de båda grUpperna är emellertid li-

ten och kan delvis bero på att billösa bor något mera

i de större städerna. Dock är skillnaden i kollektiv-

trafikstandarden mycket större mellan olika tätt be-

folkade regioner, så stor att man frestas påstå att

geografin är mycket viktigare än andra förhållanden

såsom social och ekonomisk bakgrund.

Hur de olika sociala bakgrunderna slår igenom i res-

beteende redovisar kapitel 4, det centralaste i rappor-

ten. Billösa har som väntat lägre restal än bildispo-

nerande. Stora delar av restalens skillnader beror på

att ñåav de billösa är yrkesverksamma och därför saknar

arbetsresor. Borträknas arbetsresorna blir skillnader-

na i restal mindre. För ärenden som inköp, service och

hälsovård är de t o m mycket små, men för socialt be-

tonade resor som besök hos släkt och vänner är de bil-

lösas resaktivitet betydligt lägre.

De båda gruppernas färdmedelsval är centralt för rap-

porten. Här visar det sig att de bildisponerande an-

vänder bilen till alla sorters ärenden och de verkar

nästan undvika kollektivtrafiken. Till och med för

arbetsresor är kollektivandelen så låg som 8 %. Där-

emot är det faktiskt hela 15 % av de billösa som åker

bil till och från jobbet. Allmänt sett kompenserar sig

den billöse med GCM och kollektivtrafik. Vilket som

väljes beror på ärendets karaktär.

Slår man ut resorna på färdmedel och avstånd visar sig

den av äldre dominerade billösa grUppen acceptera

mycket längre gångavstånd än de "unga, friska" bildis-

ponerande. Kollektivtrafiken kompenserar på avstånd

5-20 km men för den fjärdedel av de billösas resande

som ligger över 20 km används bil (som bilpassagerare)
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till över 50 %. Man kan med fog tala om att även de

billösa är bilberoende i dagens samhälle.

Resvaneundersökningar ger ibland förvånande svar på

frågor om hur befolkningen väljer att utföra sitt res-

ande. I den förra studien av material ur RVU-78 (Asp-

Lundin 1980) blev vi bl a förvånade över det kompakta

bilberoendet bland befolkningen och att kollektivres-

andet var så koncentrerat framför allt till Stockholms-

regionen. En på pappret hygglig kollektivtrafikstan-

dard i Tl, T2 och T3 tycktes endast i huvudstadens mil-

jonagglomeration kunna praktiskt leda till högt fak-

tiskt utnyttjande av det fina utbudet.

På motsvarande sätt finns förvånande drag i undersök-

ningen av de billösa. Att deras resintensitet p g a

sämre rörlighet skulle vara lägre var knappast ovän-

tat. Däremot var det förvånande att se att kärnan av

billösa uppenbarligen är pensionärer. Mångaav dagens

50-60-åringar kan förväntas ta med sig sitt bilägande

in i pensionsåldern, varför bilåkandet i denna grupp

kommer att öka. Men det löser få problem för de kvar-

varande billösa om kollektivtrafiken i en ekonomiskt

åtstramad situation ytterligare inriktas på arbets-

resande och kanske rent av drar ned lågtrafikserVicen.

Situtationen blir inte bättre av att den av äldre do-

minerade billösa gruppen redan i nuläget tycks endast

i begränsad mån ha hjälp av kollektivtrafiken. Det

även relativt långdistanta GCM-resandet tyder på be-

tydande transportproblem som kollektivtrafiken inte

förmår lösa.

Det härmed redovisade transportmönstret hos de billösa

visar tydligt påverkan från att gruppen innehåller så

många äldre. I en kommande rapport kommer RVU-78-ma-
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terialet att snittas i åldersklasser och inkomstskikt.

Bland de frågor som kräver svar kan följande vara in-

tressanta:

- Är ävenyngre billösa lågrörliga?

- Hur bor och arbetar de och hur binder de samman dessa

punkter?

- Är billösa "fattiga" och bildisponerande "rika" eller
är familjeförhållandena avgörande?

- Hur mycket och på vilka avstånd och i vilka ärenden

reser "fattiga och rika"?

Den nu redovisade analysen visar otvetydigt på hur vik-

tiga resvaneundersökningar är. Vi har återigen erhållit

nya data som går att nyttja för trafikplanering om de

bara tillämpas med de perspektiv som helheten av data

ger. Asp-Lundin 1980 visade upp totalmönstret, här har

nu visats den fundamentalt skilda bilden för de bil-

lösa i relation till den bildisponerande huvuddelen av

befolkningen. I andra undersökningar har arbetsresorna

redovisats (TPR 1982:2) och de rörelsehindrades situa-

tion (Vilhelmson 1981). Även långresornas bildominans

har framgått (TFD 1982:2). Långsiktigt förefaller det

naturligt att nu satsa på tre huvudområden:

l. Periodiskt måste nya resvaneundersökningar av samma

typ som RVU-78 göras. Redan nu avfärdar många resul-

taten från RVU-78 som föråldrade: "Det har ju hänt

så mycket sedan dess." En motfråga: "Har det?" Den

frågan kan endast besvaras med en ny RVU. En under-

sökning ger bara en ögonblicksbild. Det är mycket

väsentligt för värdering av bl a förd transportpoli-

tik att erhålla longitudinella data där förändringar

kan analyseras.

2. Förnyade undersökningar kan möjligen hårdare kon-

centreras på resbeteendet medan vissa bakgrunds-

frågor om transportstandard kan överlämnas till
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andra projekt av typ levnadsnivåundersökningen.

Vissa bakgrundssociala data måste emellertid finnas

med och kombineras med att undersökningarna bör kon-

centreras på resmönstren. Dessa är ju huvudsyftet.

Det torde vara mycket användbarare i trafikplaner-

ingen att ha goda faktiska data om utförda resors

ärenden, omgivning och resenärernas sociala profil

än att basera väg- och transportplaneringen på agg-

regat av typen antal bilar, dessas genomsnittliga

körlängder etc, etc. Aggregerade data förmår aldrig

çxamönstretztara tumregler med stor osäkerhet. De

missar t ex det fundamentala i att resandet är ett

avlett behov som kommer från viljan, inte att resa,

utan att härigenom kunna göra något helt annat.

För den dominerande delen av resandet, bilresorna,

borde dessutom särskilt intressant kunskapsökas.

Hur används våra bilar och vart åker man? Våra bil-

förstörda cityområden är det kanske få bilar som

ständigt trafikerar? Kombinerar vi våra bilärenden

på ett sätt som gör dem svåra att utföra på annat

sätt? Är familjebilen till för hela familjen? Drar

man in på resandet när bensinen blir dyrare och i

så fall vilka resor drabbas först? Samordnar man

eventuellt resandet inom familjen och även utanför?

Med tanke på familjens resbehov hur stor behöver

bilen vara? För våra bilproducenter som har över

hälften av sin försäljning till företag är det

väsentligt att veta i vilken mån bilarna några år

senare är attraktiva för familjeändamål? Stämmer

för övrigt härvidlag svenska resmönster överens

med dem i andra länder som nu eller senare kan bli

aktuella som exportländer? Inte minst vad gäller

bilresemönstret är behovet av internationella jäm-

förelser mycket viktiga. Fortfarande är våra kun-

skaper mycket dåliga om resmönstret i praktiken.
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Till sist några ord om komplementaritet och konkur-

rens. De flesta forskningsrön baserade på seriösa

undersökningar pekar på förvånansvärt lite konkurrens

mellan färdmedlen. Bilar och kollektivtrafik sköter

inte samma ärenden och ändock översköljes vi av tvär-

säkra uttalanden om hur man kan påverka färdmedels-

Valet. Detta är oseriöst hanterande av komplicerade

mönster där med ekonomernas språkbruk allt annat inte

alls är lika eller låter sig betraktas som givet. All-

varligt menande forskning och utredning bör inte inlå-

ta sig i det manikeiska synsätt där t ex bilen alltid

är svart och kollektivtrafiken vit. Den här rapporten

visar att resmönstret är radikalt olika för de billösa

och bildisponerande, vilka i sin tur är radikalt olika

grupper!

Med den bilden klar för sig verkar det samhällsekono-

miskt tvivelaktigt att lägga subventionernas huvuddel

på att låta betalningsvilliga arbetspendlare åka näs-

tan gratis. Den kollektiva trafikservicens lågpriser

borde i stället riktas mot de betalningssvaga, vilka

dessutom också är de billösa. Man accepterar mer och

mer att social policy skall vara målgruppsinriktad,

varför går det inte här?

Alla vet att för vissa relationer (t ex radiella i

tätorter) är kollektiv transport naturlig, för peri-

fera och kombinerade transporter är bilen lika natur-

lig. I transportpolitiken av år 1979 finns mycket

stort utrymme för satsningar på kollektiv basbetonad

 

transportservice. I de flesta resor är det meningen

att konsumenten själv ska besluta utan annan klå-

fingrighet från storebror än korrekt avgiftsättning,

och i de flesta fall är färdmedlet givet p g a re-

sans ärende och destination. De så hett omdebattera-

de reseavdragen är härvidlag bara en smärre del av

bilden, även om den inte är oviktig. Men i linje med

VTI RAPPORT 245



79

nu gällande trafikpolitik borde avdragen vara färdme-

delsneutrala, men däremot geografiskt differentierade.

När får vi sådana, så att inte arbetsresor med bil an-

ses vara skapade av avdragen och kollektivresenärerna

inte behöver känna sig missförstådda?

I vissa fall finns naturligtvis en zon av konkurrens

mellan t ex bil och buss, men många samhällsekonomiska

kalkyler förutsätter att alla resor i en tätort är

jämförbara. Därför visar de ofta diametralt motsatta

resultat fast de verkar syssla med alternativa färd-

sätt för samma resor. Troligen förenklar man bort så

viktiga delar av verkligheten att räknemetoderna är

riktiga men basfakta är osäkra. Endast genom upprepade

resvaneundersökningar kan vi få reda på de faktiska

dragen i verklighetens ansikte och kanske blir vi då

 

bättre medvetna om hur få resor det är som är jämför-

bara med varandra och där, "allt annat lika", färdmed-

let kan varieras.

Vi har således kommit långt med att förfina våra kal-

kylmetoder men har tyvärr väldigt lite bra data om

verkligheten att tillämpa dem på. I många andra länder

där resvaneundersökningarna upprepas är debatten mycket

mindre tvärsäker (t ex Västtyskland, USA, Storbritan-

nien och Frankrike). Det kostar visserligen pengar att

samla in resdata (mindre att analysera dem), men det

kostar ännu mer att använda skattemedel till subven-

tioner av fel resor (jfr Lundberg 1982, s 8). Med

Sveriges goda anseende i planeringssammanhang borde

svensk kollektivtrafikplanering bygga på gott under-

lag och socialt riktiga principer. Är det så? Eller

står sig vår fråga från den förra studien? Där frågade

vi oss om kollektivtrafiken i dess nuvarande utform-

ning verkligen är på rätt väg?
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