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FÖRORD

Denna rapport är en del av det arbete som bedrivits

vid VTI med syfte att analysera resvanor, resmönster

o dyl med utgångSpunkt från SCBs resvaneundersökning

1978 (RVU-78). I rapporten görs ett försök att över-

siktligt belysa olika faktorers påverkan på resandet

med särskild tonvikt på den framtida utvecklingen.

översikten är baserad på - förutom RVU-78 - en rela-

tivt omfattande litteraturinventering i samarbete med

fil dr Åke Forsström och fil dr Sten Lorentzon, Kul-

turgeografiska institutionen vid Göteborgs universi-

tet. Forsström har också anknytning till institutionen

för trafiksäkerhet vid Chalmers Tekniska Högskola i

Göteborg.

Linköping i december 1982

Kenneth Asp
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REFERAT

I denna rapport dras den slutsatsen att bilsamhället

kommer att bestå inom överblickbar framtid, om med bil-

samhälle menas ett samhälle med ett transportsystem

baserat på främst bilen kompletterad med olika former

av kollektivtrafik och andra färdsätt.

Bilsamhällets framtid beror av svaren på en rad frågor:

Kan bilismens negativa effekter bemästras dvs kan olyckor,

buller,avgaser etc minskas? Kommer bilismen att klara

sin energiförsörjning? Kommer bilismen att ersättas med

ny teknik för överföring av information? Blir kollektiva

transportlösningar framtidens färdsätt?

Frågorna återspeglar några av de aspekter, som kan

läggas på bilsamhällets framtid. Några fullständiga

svar finns inte idag. För detta behövs ökad forskning.

Rapporten syftar till att dels ge en sammanfattande

överblick av de förutsättningar, restriktioner och

problem som kännetecknar dagens persontransporter, dels

identifiera några viktiga forskningsområden.

De faktorer som kan komma att påverka det framtida

resandet är bl a befolkningsutveckling, geografiska

restriktioner, biltäthet, bildisposition, kollektiv-

trafik, restid, reskostnader, arbetslöshet, trafik-

säkerhet, energi, miljö och tekniska förändringar.

Exempel på den trögrörlighet som finns när det gäller

att "ändra kurs" på bilsamhället utgörs av det faktum

att bilen idag har en genomsnittsålder kring 15 år

och att bilindustrins planeringshorisont för produkter

idag befinner sig i närheten av sekelskiftet. Med hän-

syn till de stora investeringar som gjorts och en av

många bedömare ansedd sannolik låg framtida ekonomisk

tillväxt är möjligheterna att ändra den nuvarande be-
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byggelse- och industristrukturen - och därmed trans-

portsystemet som är uppbyggt kring tillgång till bil

- på 15 - 25 års sikt begränsade. Tillgång till bil

idag har dessutom två tredjedelar av samtliga svenska

hushåll.
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SAMMANFATTNING

I denna rapport dras den slutsatsen att bilsamhället

kommer att bestå inom överblickbar framtid, om med bil-

samhälle Imnuusett samhälle med ett transportsystem

baserat på främst bilen kompletterad med olika former

av kollektivtrafik och andra färdsätt.

Bilsamhällets framtid beror av svaren på en rad frågor:

Kan bilismens negativa effekterbemästras, dvs kan olyckor,

buller, avgaser etc minskas? Kommer bilismen att klara

sin energiförsörjning? Kommer bilismen att ersättas med

ny teknik för överföring av information? Blir kollektiva

transportlösningar framtidens färdsätt?

Frågorna återspeglar några av de aspekter, som kan läggas

på bilsamhällets framtid. Några fullständiga svar finns

inte idag. För detta behövs ökad forskning. Rapporten

syftar till att dels ge en sammanfattande överblick av

de förutsättningar, restriktioner och problem som känne-

tecknar dagens persontransporter, dels identifiera några

viktiga forskningsområden.

Några faktorer, som pekar på den trögrörlighet som

finns när det gäller att "ändra kurs" på bilsamhället

är att bilen idag har en genomsnittsålder kring 15 år,

att bilindustrins planeringshorisont idag befinner sig

i närheten av sekelskiftet, att möjligheterna att ändra

den nuvarande bebyggelse- och industristrukturen - och

därmed transportsystemet som är uppbyggt kring tillgång

till bil - är på 15 - 25 års sikt begränsade.

Ser man till vilka som har bil, visar det sig att ca

två tredjedelar av samtliga svenska hushåll har till-

gång till bil. Detta motsvarar 75 - 80% av befolkningen.

Av de som helt saknar bil utgör pensionärsfamiljer ca

 

50% och i övrigt är det främst ensamstående i större

tätorter. De som har tillgång till bil är främst barn-
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och sambofamiljer.

Befolkningsutvecklingen fram till sekelskiftet har beräknats

innebära en ökning av åldersgruppen 25 - 64 år samt av

de riktigt gamla (över 80 år). Den förra åldersgruppen

är av särskilt intresse mot bakgrund av att i dessa åldrar

sker familjebildning och i denna grupp finns många

yrkesverksamma. Den senare åldersgruppen är intressant

p g a att denna kan komma att ställa krav på speciella

transportresurser för att klara sitt förflyttningsbehov.

Detta i sin tur kommer att påverka resandet och därmed

få återverkningar på den framtida transportplaneringen

Den volymmässiga ökningen av den lättrörliga ålders-

gruppen 25 - 64 år, kan genom samtidig minskning av

antaletbarn och ungdomar, innebära att en större del av

transportbehovet än idag kan tillgodoses genom främst

cykel- och gångtrafik. Det hittillsvarande resbeteendet

styrker dock inte denna hypotes. En attitydförändring

behövs för ett sådant ändrat resbeteende. Detta kan

troligtvis uppnås med bl a förbättrade gång- och

cykelmöjligheter i främst tätorter. Om detta inte är

möjligtlünieffekten i stället bli ett ökat bilinnehav

jämfört med idag. I de alternativa transportlösningar

som i framtiden kommer att diskuteras måste de speciella

geografiska och mänskliga aspekter som finns i olika

delar av landet uppmärksammas. Hittills har den storstads-

orienterade synen på hur trafikfrågorna skall lösas

alltför kraftigt fått dominera debatten.

Hur är det då med frågan om konkurrens mellan bilen och

kollektivtrafiken? De flesta forskningsrön under senare

år inom och utom landet har påvisat att det är mycket

små konkurrensytor mellan dessa färdsätt. Bilar och

kollektivtrafik används för olika ärenden. Analyser

visar också på att gång-, cykel-, mOped- och motorcykel-

trafik är minst en lika stor konkurrent till kollektiv-

trafiken som bilen. Detta förhållande gäller i ökande

grad i mindre orter. Kollektivtrafikens troligen största
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framtida problem kommer att vara desamma som idag, näm-

ligen avgifts- och prissättningsfrågorna och hur sub-

ventionsproblematiken skall lösas. Den hittillsvarande

politiken har inneburit en subventionering av främst

arbetspendlare med långa resavstånd och goda inkomster.

Det vill säga man tar ut en lika låg avgift när efter-

frågan och belastningen är som störst, som när efterfrå-

gan är i stort sett obefintlig. Tillämpning av ett sam-

hällsekonomiskt marginalkostnadsresonemang, som skulle

leda till en högre kostnadstäckningsgrad och lägre sub-

ventioner än idag, innebär att kollektivtrafikresorna

i högtrafik måste bli mycket dyrare än i lågtrafik.

Oavsett hur dessa frågor-kommer att lösas så blir slut-

satsen att kollektivtrafiken har sin givna plats även

i det framtida transportsystemet.

Betyder då restider, reskostnader och inkomst någor för

färdsättsval och resande? Forskningsrön pekar där på

att restiden per resa respektive person och dag är re-

lativt konstant. Detta innebär således att om byte sker

till ett långsammare färdsätt kommer färre alternativt

kortare resor att göras med samma restid. Samtidigt kan

noteras att det i storstäderna sker en minskning av

bilarnas framkomlighet. Trafikplaneringen tar idag stör-

re hänsyn till kollektivtrafiken och cyklisternas krav

på säkerhet och egna körfält. Detta inverkar på bilarnas

vägutrymme. Totalt sett lägger dock de individer som

disponerar bil ner mer tid på resor än billösa, även om

de som disponerar bil har något kortare restider per

resa än de billösa. Mätt i antal resor gör bildisponerare

ca 50% fler resor än billösa. Om de billösa önskar öka

sina restal (fortfarande utan tillgång till bil) blir för-

modligen det marginella tillskottet i tidsåtgång så stort

att individen avstår från att resa. Detsamma uppstår ofta

om en bildisponerare skall övergå till ett långsammare

färdsätt, framför allt då kollektivtrafik. Tidsökningen

upplevs så stor att bilisten - om det är möjligt - av-

står från att resa.
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Även reskostnaderna, uttryckta som den andel av hushålls-

budgeten som går åt till resor, har i flera länder påvisats

vara mycket stabil under 1970-talet. Detta trots att

bensinpriset höjts mycket kraftigt. Inkomstens storlek

som förklaringsvariabel till bilinnehav och resande kan

dock konstateras vara mycket lågt. Detta beror till

största delen på att i-länderna idag befinner sig i något

av en "mättnadsfas" när det gäller bilinnehav, och själva

bilanskaffningen är bara "ett andra klassens problem".

Ålder, familjesituation, närhet till service m m betyder

minst lika mycket eller mer när det gäller resvanor och

resmönster.

Trafiksäkerhetsproblemen kommer att bestå, men möjligen

ändra karaktär. Antalet trafikolyckor totalt och av

allvarlig karaktär kommer troligen att minska, medan

oskyddade trafikanter kan visa fler skadefall, speciellt

i samband med gång- och cykeltrafik. Ökningen fram

till sekelskiftet av åldersgruppen 35 - 64 år kan

eventuellt bidraga till en förbättrad trafiksäkerhet,

eftersom denna grupp statistiskt sett har en lägre

olycksrisk än andra grupper.

Energi- och miljöfrågornas betydelse kommer troligtvis

att tonas ner. På längre sikt kan genom t ex förnyelse

av fordonspark, införande av alternativa bränslen m m,

en minskning av energibehovet uppnås även om transport-

arbetet ökar. Miljöproblemen i tätorter (avgaser, buller

etc) kommer att kräva forskningsinsatser för att lösas.

Bilismens miljöförstöring på landsbygden synes dock Vara

liten. Ett betydligt större problem är t ex den korrosion

(rost) på bilar som erhålls i samband med vägsaltning.

Denna har 1981 beräknats uppgå till ca 5 miljarder kronor.

Hur mycket resande som skulle kunna ersättas med hjälp

av ny teknik har varit föremål för många utredningar

under senare år. En ökning av telekommunikationerna kan

i vissa fall ersätta resor men de kan också i andra fall

VTI RAPPORT 247



VII

leda till ett ökat resande. På detta område behövs mer

forskning för att få ökade kunskaper.

Exempel på ytterligare områden som behöver ökade forsk-

ningsinsatser återges i kapitel 6, och behandlar bl a

bilens tekniska utveckling och dess anknytning till

trafiksäkerheten, kollektivtrafikens finaniserings-

problem och prissättningsprincipery transportlösningar

för handikappade, alternativa trafikorganisationer samt

resvanor. Det konstateras därvid att det finns ett stort

behov av kontinuerliga jämförbara resvaneundersökningar

av samma typ som statistiska centralbyrån utförde för

resandet i landet år 1978.
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ABSTRACT

In this report the conclusion is drawn that the car

oriented society will continue to exist for the fore-

seeable future, the term 'car society' being taken to

refer to a society with a transportation system based

primarily on the car complemented with various forms

of public transport and other methods of travel.

The future of the car society depends on the answers

to a number of questions: Can the negative effects of

motoring be overcome, i.e. can accidents, noise, ex-

haust emissions etc. be reduced? Will motoring find a

solution to the problem of its energy supply? Will

motoring be replaced by new technology for information

transfer? Will public transport solutions be the

future mode of travel?

These questions reflect some of the aspects which are

linked with the future of the car society. At present

there are no complete answers. These require increased

research. The report aims both at providing a general

survey of the conditions, restrictions and problems

characterising present passenger transportation and

also at identifying a number of important research

areas .

Those factors which may affect future travel are, among

others, population development, geographical restric-

tions, car density, car usage, public transport, journey

time, travel costs, unemployment, traffic safety, energy,

environmental and technical changes.

Examples of the inertia present when trying to change

the course of the car society can be found in the facts

that the car today has an average lifetime of about 15

years, that the car industry's production planning
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horizon is currently close to the end of this century

and that the possibilities of changing the present ha-

bitation and industrial structure, and thereby the

transportation system which is built up around access

to the car, are limited during the next 15-25 years. In

addition, two thirds of all Swedish households today

have access to a car.
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_SPMMAÅY_

In this report the conclusion is drawn that the car

oriented society will continue to exist for the fore-

seeable future, the term car society being taken to

refer to a society with a transportation system based

primarily on the car complemented with various forms

of public transport and other modes of travel.

The future of the car society depends on the answers

to a number of questions: Can the negative effects of

motoring be overcome, i.e. can accidents, noise, ex-

haust emissions etc. be reduced? Will motoring find a

solution to the problem of its energy supply? Will

motoring be replaced by new technology for information

transfer? Will public transport solutions be the

future mode of travel?

These questions reflect some of the aspects which are

linked with the future of the car society. At present

there are no complete answers. These require increased

research. The report aims both at providing a general

survey of the conditions, restrictions and problems

characterising present passenger transportation and

also at identifying a number of important research

areas .

Some of the factors which indicate the inertia found

when attempts are made to change the course of the

car society are that the car today has an average

lifetime of about 15 years, the car industry's produc-

tion planninglmnjixniis currently close to the end of

this century and that the possibilities of changing

the present built up areas and industrial structure,

and thereby the transportation system, are limited

during the next 15-25 years.
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When looking at those who have a car it is found that

about two thirds of all Swedish households have access

to a car. This corresponds to 75-80% of the population.

Pensioner families make up about 50% of those completely

without a car, the carless group otherwise consisting

 

mainly of single individuals in larger urban areas.

Those who have access to a car are primarily families

 

'with children and cohabiting families.

The population trend up to the end of the century has

been calculated to imply an increase in the 25-64 age

group and in the very old (over 80). The former age

group is of special interest since it is in this age

group that families are formed and many peopleare

working. The latter age group is interesting since it

may place demands on special transportation resources

in order to meet its travel needs. This will in turn

effect the travel pattern and thus have consequences

for future transportation planning. The volume increase

in the mobile group aged 25-64 may, through a simulta-

neous decrease in the number of children and teenagers,

mean that a larger part of the transportation require-

ment than today can be met mainly through cycle and

pedestrian traffic. The travel behaviour until now

does not, however, support this hypothesis. A change

in attitude is needed if such a change is to occur.

This can probably be achieved with, for example, im-

proved conditions for pedestrians and cyclists, pri-

marily in urban areas. If this cannot be achieved the

effect may instead be increased car ownership compared

with today. In the alternative transport solutions

which may be discussed in the future, attention must

be paid to the special geographical and human aspects

in different parts of the country. Until now the urban-

oriented approach to traffic problems has dominated

the debate far too extensively.
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What then is the situation with regard to competition

between the car and public transport? Most research

findings during recent years both at home and abroad

have shown very small areas of competition between

these modes of travel. Cars and public transport are

used for different purposes. Analyses also show that

pedestrian, cycle, moped and motorcycle traffic is at

least as great a competitor to public transport as the

car. This applies to an increasing extent in smaller

population centres. Probably the greatest future problem

for public transport will be the same as today, i.e.

charging and pricing questions and solutions to the

subsidising problem. The policy applied so far has been

subsidising mainly of commuters with long journeys and

high incomes. This means that the same price is charged

when demand and loading are greatest as when demand is

generally non-existent. The implementation of a socio-

economic marginal cost reasoning, which would lead to

a higher contribution to profits and lower subsidies

than today, means that public transport journeys at

peak hours must become much more expensive than at off-

peak periods. Public transport has its proper place

also in the future transportation system as a complement

to other modes of travel.

Do journey times, travel costs and income mean anything

when selecting the mode of transport and for travel

generally? Research findings indicate that journey time

per journey and per person and day respectively are

relatively constant. This means that if a change is

made to a slower mode of transport either fewer or

shorter journeys respectively will be made with the

same journey time. At the same time, a decrease in car

trafficability in cities can be observed. Traffic

planning today pays greater attention to public trans-

port and to cyclists' demands on safety and for special

cycle paths. This affects the roadspace available to
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Cars. However, those with access to a car have somewhat

shorter journey times per journey than those without

a car. In total terms, on the other hand, those with

access to a car spend more time travelling than those

without a car. Measured by the number of journeys made,

car users make about 50% more journeys than those with-

out a car. If carless people wish to increase the

number of journeys they make (still without access to

a car) the marginal increase in time required will

probably be so great that they decline to travel.

The same situation often arises if a car user considers

changing to a slower mode of transport, especially

public transport. The increase in time is regarded so

great that the car user if possible declines to travel.

Also travel costs, expressed as the proportion of the

household budget spent on travel, have been found in

many countries to have been very stable during the

19703, despite a very high increase in fuel costs.

Income size as an explanatory variable in car owner-

ship and travel can, however, be stated to be very low.

This is mainly due to the fact that the industrialised

countries are today in something of a saturation phase

regarding car ownership, while car purchasing itself

is only a secondary type of problem. Age, family situa-

tion, accessibility to service etc. mean at least as

much or more in the case of travel habits and travel

patterns.

Traffic safety problems will persist but possibly change

character. The total number of traffic accidents and

those of a serious nature will probably decrease, while

unprotected road users may show a larger number of in-

juries, especially in conjunction with pedestrian and

cycle traffic. The heavy increase up to the end of the

century in the 35-64 age group may contribute to
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improved traffic safety since this group statistically

has a lower accident risk than other groups.

The significance of energy and environmental questions

will probably become less prominent. In the long term

a reduction in energy needs may be achieved through,

for example, renewal of vehicle fleets, introduction

of alternative fuels etc., even if the transport occu-

pations expand. The environmental problems in urban

areas (exhaust emissions, noise etc.) will require

further research if they are to be solved. However,

the environmental pollution of the countryside by

motoring would appear to be limited. A considerablyl

greater problem is, for example, the corrosion (rust)

occurring in conjunction with road salting. This was

calculated in Sweden in 1981 to be about MSEK 5000

($700 million).

The extent to which travel could be replaced by the

use of new technology has been the subject of many

studies during recent years. The expansion of tele-

communications may in certain cases eliminate the

need to travel but may in other cases lead to increased

travelling. More research is needed in this area to

increase the level of knowledge.

Examples of futher areas requiring increased research

efforts are given in Chapter 6 and include the technical

development of the car and its connection with traffic

safety, financing problems and pricing policies in

public transport, transport solutions for the handi-

capped, alternative types of traffic organisations and

changes in travel behaviour.
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1 INLEDNING

Bilsamhällets framtid beror på många olika faktorer.

Kan bilismens negativa effekter bemästras, d V 5 kan

olyckor och miljöförstöringar såsom buller och avgaser

minskas? Kommer bilismen att klara sin energiförsörj-

ning? Kommer bilismen att ersättas med ny teknik för

överföring och behandling av information? Blir kollek-

tiva transportlösningar framtidens färdsätt?

Frågorna återspeglar några av de aspekter som kan läg-

gas på den kommande transportutvecklingen. Några full-

ständiga svar finns inte idag. Härtill behövs ökad

forskning och ökade kunskaper om de processer som styr

sambandet mellan samhällsutveckling/samhällsekonomi

och transporter. Denna rapport syftar till att ge en

sammanfattande överblick av de förutsättningar, restrik-

tioner och problem som gäller för dagens transporter.

Utifrån denna sammanställning görs sedan, utan anspråk

på att vara heltäckande, ett försök att dels skärskådaut-

vecklingen fram till sekelskiftet och att identifiera

några viktiga forskningsområden.

Rapporten tar, i relativt översiktliga termer, upp de

transportproblem som kan utläsas i dagens samhälle och

vilka faktorer som kan komma.att påverka de framtida

persontransporterna med de kunskaper som för närvarande

är tillgängliga beträffande bl a befolkning, resmönster,

resvanor, trafiksäkerhet, energi m m (kapitel 2 och 3).

Därefter diskuteras hur förflyttningsbehovet klaras

med nuvarande resurser (kapitel 4) och om dessa trans-

portproblem också är morgondagens (kapitel 5). Utifrån

den förda diskussionen sammanfattas sedan några angelägna

forskningsområden (kapitel 6).

Vad gäller de fysiska förutsättningarna visar genom-

förda studier att dessa kan bedömas i stort sett vara

VTI RAPPORT 247



Fx
.)

oförändrade fram till sekelskiftet. Färdmedlen kan be-

dömas bestå men successivt ersättas med ny teknik (jfr

t ex Ekström 1982).

Vid utformningen av den framtida bebyggelsen måste hän-

syn tas till olika individers möjligheter att förflytta

sig. Det är därvid angeläget att t ex beakta de resbehov

och de speciella svårigheter som den allt större andelen

äldre människor har. De många billösa äldre i mindre

tätorter och glesbygd markerar betydelsen av att räkna

med de äldres speciella krav, medan den relativt höga

andelen billösa unga människor i storstadsregionerna

understryker betydelsen av att förbättra möjligheterna

att kunna gå och cykla.

Givetvis måste olika transportlösningar också diskute-

ras med hänsyn till bl a bebyggelsetäthet och kommunika"

tionsnät i landets olika regioner. Det kan inte nog be-

tonas att transportlösningar med hjälp av kollektiva

transportsätt måste grundas på de förutsättningar som

finns i olika geografiska områden. Kanske kan en ändrad

fordonssammansättning (t ex paratransit) ändra resbe-

teendet och därmed minska energibehovet för persontrans-

porter, eller höja transportstandarden för de förflytt-

ningshandikappade, eller förbättra miljön.

I rapporten används på vissa ställen begreppet T_region.

Detta redovisas närmare i bilaga 1, men har i princip

följande innebörd:

T1=Stockholm med förorter

T2=Göteborg med förorter

T3=Tätorter med mer än 25 000 invånare (exkl T1 och T2)

T4=Tätorter med 5 000 - 25 000 invånare

T5=Tätorter med 200-5 000 invånare i södra Sverige

T6=Tätorter med 200-5 000 invånare i norra Sverige
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2 SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR OCH TRANSPORTER

Samhällsutvecklingen har sedan mitten av 1800-talet

- genom omvandlingen från ett agrar- till ett industri-

och servicesamhälle - inneburit en kraftig omfördelning

av befolkningen från ett spritt till ett mer koncentre-

rat bosättningsmönster. StrUkturomvandlingen mot allt

större verksamheter har verkat i samma riktning och

medfört ett ökat transportbehov (jfr Godlund 1960).

Kännetecknande för näringsgrensutvecklingen efter

andra världskriget har varit den tjänsteproducerande

sektorns expansion. En kraftig utbyggnad har skett av

offentliga verksamheter såsom utbildning, hälso- och

sjukvård, kommunikation och administration. En förut-

sättning för denna ökning har varit en successiv pro-

duktivitetsförbättring. Fr o m 1960-talets början har

den kommunala sektorn svarat för praktiskt taget hela

tillväxten i den offentliga sektorn.

Genom industrialismen kom arbete och boende att sepa-

reras. Självhushållningsgraden kom att minska. Upp-

splittringen av hushållet kom senare att även omfatta

service, vilket ökade transportbehovet.

Järnvägarnas tillkomst möjliggjorde långväga transporter

av personer och gods. Bilen ökade den geografiska rörlig-

heten och underlättade framväxten av ett samhälle med

åtskilda bostäder, arbetsplatser och serviceanläggningar.

Resbehovet kom att öka avsevärt. Figur 2.1 illustrerar

hur resor genereras som följd av uppsplittringen av

hemaktiviteter.
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dagligvaror
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sjukvård äldrevård
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kap-i talvaror
fritidsaktiviteter

tagning

(reparationcr)

Figur 2.1 Exempel på resgenerering som följd av upp-
splittring av aktiviteter, som tidigare 10-

kaliserats i eller i närheten av hemmet.

Källa: Lorentzon (1982)

Denna uppsplittring tillsammans med en ökad rörlighet

har gjort det möjligt att bo långt ifrån arbetsplatsen

eller fritidshus, service m m. Genom pendling har ofta

en bättre boendestandard kunnat uppnås. Denna bosätt-

ning, som ofta skett på platser med få arbetstillfällen,

har dock medverkat till allt längre arbetsresor (jfr

Godlund 1958 och 1976). För perioden 1950-1980 har ar-

betsresornas transportarbete mer än trefaldigats, från

4-5 miljarder personkm till drygt 15. Se figur 2.2.

Denna ökning har nästan helt orsakats av regionala ar-

betsresor, d v 5 främst resor mellan tätorter eller

till tätorter.
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Figur 2.2 Persontransportarbete för arbetsresor i

Sverige under perioden 1950-1980. Avser
samtliga förvärvsarbetande.

 

Källa: Transportrådet 1982:2

De längre arbetsresorna har kunnat klaras främst genom

den rörlighet bilen bidragit med. Andelen arbetsresor

med bil har ökat för hela perioden 1950-1980, medan

GCM-andelen (GCM = gång, cykel, moped, mc) minskat

och kollektivtrafikandelen varit i stort sett konstant

(Transportrådet 1982:2). Som vidare framgår av figur

2.3 har en viss ökning skett av såväl GCM-andelen som

kollektivtrafiken under senare år.

Persontransporterna uttryckt i personkilometer har

ökat från 19 miljarder år 1950 till ca 87 miljarder

år 1980. Ökningen av transportarbetet med personbil

har drygt åttafaldigats under samma period, eller från

ca 8 miljarder till 65 miljarder, medan de kollektiva

transporterna har fördubblats.
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Eigur 2.3 Utveckling av färdmedelsfördelningen för

arbetsresor i Sverige 1950-1980. Avser hu-
vudsakligt färdmedel för förvärvsarbetande

som arbetar 20 timmar eller mera per vecka.

Källa: Transportrådet 1982:2

De samhällsförändringar som har skett i och med att

bilen fick sitt genombrott på 1950-talet har varit be-

tydande. Tabell 2.1 ger exempel på några socio-ekono-

miska faktorer som varit utsatta för stora förändringar

och som medfört stora omstruktureringar i det svenska

samhället.

Tabell 2.1 Visar således att persontransporterna ökat

mycket snabbt från 1950 till l970-talets slut. Flera

faktorer tyder dock på att vi nu upplever ett trend-

brott. För detta talar bl a det förhållandet att nä-

ringsliv och befolkning förändras mycket måttligt.

Kvinnornas deltagande i förvärvslivet - varmed i all-

mänhet avses arbete utanför hemmet - närmar sig männens.

Det förefaller också osannolikt att nya större verksam-

hetsområden såsom t ex barntillsyn, vilket kan genere-

ra ytterligare resande, kan överföras till servicesek-
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Tabell 2.1 Exempel på några socio-ekonomiska faktorers
förändring 1950-1980

  

  

 

1950 1966 1973 1980 Enhet

Befolkning 7,0 7,8 8,1 8,3 Milj inv
- under 20 år 2,1 2,2 2,2 2,2 " "
- 20-60 år 3,9 4,2 4,4 4,3 " "

- över 60 år 1,1 1,4 1,5 1,8 " "

BNP 100 - - 240 Index

Industri-
produktion 100 - - 300 Index
Bostäder 2 - - 3,5 Milj st

Bilar 0:3 1,9 2,5 2,9 " "

Genomsnittlig

körd sträcka

per bil och

 

 

 

  

   

 

 

år - 1400 1460 1320 Mil

Genomsnittlig

förflyttning
per individ
och dag 8 16 25 39 Km

Genomsnittligt

arbetsrese-
avstånd - 5 8 9 Km

Hushåll med 2

eller flera (1974)
bilar - - 4,1 4,9 %

Nyregistrering
av bilar 62 208 221 193 Tusental

Andel körda km 0

- tätort - - 36 32 f

- landsbygd - - 64 68 6

Källor: Bearbetning av Statistisk Årsbok, Bilismen

i Sverige, TranSportrådet 1980:3.

torn i sådana volymer att andelsmässiga förskjutningar

av transportanvändningen kommer att ske. Möjligen kan

vissa förändringar komma att ske genom att fritidssek-

torn får ökad betydelse. Detta beror dock på utvecklingen

av den privata konsumtionen, vilken i sin tur är kopp-

lad till den allmänna ekonomiska utvecklingen (jfr Energi -

- till vad och hur mycket, 1981).
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3 NÅGRA FAKTORER SOM KAN KOMMA ATT PÅVERKA DE FRAM-

TIDA PERSONTRANSPORTERNA

3.1 Inledning

För cirka 100 år sedan introducerades nya kommunika-

tionssätt i samhället. Järnvägar byggdes, telegraf-

förbindelser inrättades och telefoner installerades.

I början av 1900-talet introducerades bilen. Den kom

att bli ett allt vanligare inslag i vardagslivet.

Samtliga dessa innovationer kom successivt att få

stor betydelse för människans levnadsvillkor. Indivi-

dernas rörlighet ökades väsentligt, Vilket medförde

en omstrukturering av samhället i form av ökad urbani-

sering oohkoncentration av bebyggelse. Arbetstillfäll-

ena samlades till största delen i tätorterna, men i

och med att bilen blev "var mans egendom" kunde en

utglesning av boendet genomföras. Pendlingen och det

ökade resandet i samhället blev på detta sätt det pris

som "måste betalas" för en god boendestandard (kanske

utanför själva tätorten) och arbete.

Denna utveckling har bl a medfört ett ökat materiellt

välstånd, ändrad boende- och verksamhetsstruktur,

byggande av vägar och en ökad energiförbrukning.-Bilen

har bidragit till att lossa banden mellan bostäder,

arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar.

Ärendetyperna har blivit allt fler och kraven på flex-

ibla transportlösningar har ökat. Denna utveckling

har också medfört en rad negativa effekter såsom trafik-

olyckor, miljöstörningar i form av buller, avgaser m m.

3.2 Geografiska restriktioner

 

Möjligheterna att ändra den nuvarande bebyggelsestruk-

turen - och därmed transportmönstret - är begränsade.

Exempelvis binder industristrukturen vissa funktioner

till begränsade geografiska områden. Politiska ambi-
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tioner inom bl a arbetsmarknads- och regionalpolitiken

torde förhindra att några större förändringar sker av

bebyggelsebilden. Mycket kapital har bundits i bo-

städer i de större orterna. Det omfattande byggandet

under främst 1960-talet var dock mest inriktat mot

kvantitet, varvid kvalitetsaspekter ofta kom att spela

en underordnad roll. Detta kan tyda på att ett upp-

dämt behov finns av andra bostäder än nu befintliga,

vilket kan komma att medföra Vissa inomregionala för-

ändringar i främst storstadsområdena.

Även inom sjukvården har betydande satsningar gjorts

i de större orterna. Den sjukvårdsuppbyggnad som finns

kompletteras dock alltmer med mindre vårdenheter knutna

till befolkningsfördelningen. Den tidigare koncentra-

tionen av sjukvårdsresurserna till de största orterna

synes således alltmer övergå i en decentraliseringsfas.

Fritidshusbyggandet har också påverkat de långväga re-

sorna under senare år. Ca 2,3 milj människor eller 39%

av den vuxna befolkningen har tillgång till fritids-

bostad. En relativt låg andel fritidshus finns i stor-

stadslänen i förhållande till folkmängdsandelen. Att

dra några slutsatser om hur fritidsbyggandet kan på-

verka utformningen av bebyggelse och transporter är

dock svårt. Av långväga resor (över 10 mil) utgör fri-

tidshusresorna knappt 10 % (SM T 1981:20). Se figur

3.1.

VTI RAPPORT 2 4 7



lO

 

50*

40*
E Kol lektivt färdmedel

en

 

30*

 

20'

 

   

m\
\\

\\
\\

\

N

 

 

@%%
Släkt-o Rekrea- Fritids- Nödvån- Evenemangs-

vänresor tions- husresor digresor resor

resor

 

Figur 3.1 Långväga resors fördelning på ärende och
färdsätti Sverige år 1978.

Källa: TFD 1982:1

 

Förändringar av transportsystemet försvåras av att

stora investeringar gjorts i några "tunga" transport-

relationer i bl a vägar och järnvägar. I geografiskt

hänseende framträder därvid utbyggnaden av kollektiv-

trafiknätet i storstadsregionerna med tunnelbanan i

Stockholm som mest utmärkande exempel.

Som sammanfattning kan sägas att det förefaller osanno-

likt att den nuvarande region- och ortsstrukturen kommer

att förändras så att den på något avgörande sätt ändrar

förutsättningarna att forma ett från geografisk synpunkt

rationellare transportsystem än dagens.

3.3 gefolkningsutveckling och geografisk fördelning

Flera faktorer avgör möjligheterna att kunna använda

den nuvarande kommunikationsstrukturen. Till dessa

hör bebyggelsestrukturen och andra geografiska begräns-

ningar, befolkningens ålderssammansättning, tillgång

till bil och kollektivtrafiknätets utformning. Här upp-

märksammas bl a förhållandet att vi får en allt större

andel äldre människor, vilket påverkar resbehovet och

möjligheterna att lösa olika människors transportproblem.
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Några iakttagelser av befolkningens geografiska för-

delning är (se bl a.Folk- och bostadsräkningen 1975

SOS, Statistiska Centralbyrån 1978, Lorentzon 1982,

Transportrådet 1982:2, SOU 1982:44):

- att i storstadslänen är en stor andel av befolkningen

i förvärvsarbetande åldrar, d v s inom åldersgruppen

år,

- att i storstadslänen och skogslänen, med undantag

av Västerbottens och Norrbottens län, är en liten

andel av befolkningen under 20 år,

- att andelen ensamstående är relativt hög i Tl- och

T2-regionerna,

- att i Tl- och T2-regionerna bor en stor andel unga

billösa, medan i T5- och T6-regionerna bor relativt

många äldre som saknar bil,

- att personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelse-

hindrade i stort fördelas likartat på de olika T-re-

gionerna,

- att för personer med nedsatt rörelseförmåga eller

rörelsehindrade ökar bilen i betydelse för bosatta

i regioner med glesare bebyggelse, d v 5 regionerna

T5 och T6,

- att kollektivtrafikandelen ökar medan GCM-andelen

minskar med ökande tätortsStorlek.

Dessa synpunkter markerar betydelsen av att vid utform-

ningen av trafiksystemet ta hänsyn till såväl olika

människors förutsättningar som olikheter i geografiskt

hänseende vad gäller möjligheterna att använda kommuni-

kationsnätet. Äldre människor - ofta bosatt i glesbygd -

kan således väntas ställa andra krav på transportnätets
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uppbyggnad än unga, ofta bosatta i stadsbygd. Personer

med nedsatt rörelseförmåga och rörelsehindrade kräver

ofta speciella transportlösningar. Unga friska männis-

kor å andra sidan har lätt att t ex förflytta sig till

fots och med cykel.

Olikheter i näringslivsstruktur, social situation,

resvanor och transportbehov i stads- och glesbygd är

andra faktorer som bestämmer utformningen av en önsk-

värd transportstruktur. Det är således viktigt att

trafikmiljön utformas så att hänsyn tas till de spe-

ciella betingelser som gäller inom olika regioner och

i olika delar av landet.

3.4 Yi blir_riktigt gamla

 

Diskussion kring olika transportalternativ måste givet-

vis föras mot bakgrund av vilka människor som ska an-

vända transportsystemen. Tillgängligt material tyder

t ex på att folkökningen kommer att bli svag under de

närmaste åren. Folkmängden väntas minska i början av

90-talet och fram till sekelskiftet (SCB.Information

i prognosfrågor 1980:4). Denna minskning förorsakas

främst av att fruktsamheten ligger under nivån för

reproduktion av befolkningen. Detta väntas ske redan

under l980-talet men förutses då uppvägas av ett visst

invandringsöverskott.

Det inslag som kännetecknar befolkningsutvecklingen är

dock att de äldre blir allt fler, medan människor till-

hörande de yngsta åldersgrupperna blir allt färre.

Väntade förändringar i befolkningens ålderssamman-

sättning under perioden 1980-2000 framgår av tabell

3.1.
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Tabell 3.1 Befolkningen i Sverige fördelad på ålders-
grupperna 0-14 år, 15-24 år, 25-34 år, 35-
64 år, 65-79 år, 80-84 år, 85-89 år, 90-94

år samt 95 år och äldre under åren 1980,

1990 och 2000. Dessutom anges andelsför-

   

 

 

 

ändringarna 1980-1990 och 1990-2000 (antal
och procent).

Folkmängd (i tusental) AndelSändringar
Ålders' 1980 1990 2000 (9) 1990*
grupp abs % abs % abs % 1980-90 -2000

0-14 1615 19,4 1497 17,8 1527 18,2 -1,6 +0,4

15-24 1132 13,6 1150 13,7 1000 11,9 +0,1 -1,8

25-34 1239 14,9 1157 13,8 1163 13,9 -1,1 +0,1

35-64 2969 35,7 3127 37,2 3332 39,7 +1,5 +2,5

65_79 1097 13,2 1126 13,4 997 11,9 +0-2 -1,5

80-84 163 2,0 206 2,5 208 2,5 +0,5 :0

85-89 74 0,9 99 1,2 111 1,3 +0,3 +0,1
90-94 22 0,3 32 0,4 41 0,5 +0,1 +0,1

>95 4,0 0,05 5,5 0,07 7,5 0,09 +0,02 +0,02

Hêla 8315 100 8399 100 8386 100
riket

 

  

 

 

Källa: Bearbetning av SCB. Information i prognosfrågor

 

1980:6

De i tabell 3.1 angivna åldersgrupperna har valts med

hänsyn till de speciella krav som ofta ställs i olika

livsskeden. Inom den yngsta ålderskategorin finns exem-

pelvis många barn som kräver stöd från vuxna människor

att förflytta sig. Åldersgruppen 25-34 år är av särskilt

intresse mot bakgrund av att familjebildning är vanlig

under dessa år. Denna ålderskategori är också, tillsam-

mans med åldersgruppen 35-64 år, av intresse vid utform-

ning av transportsystem anpassade för personer i förvärvs-

arbetande åldrar. De svårigheter som många äldre har

att förflytta sig motiverar att de äldsta ålderskate-

gorierna ägnas särskild uppmärksamhet.

Uppgifterna i tabell 3.1 visar att under l980-talet

förutses en kraftig tillbakagång av åldersgrupperna

0-14 år och 25-34 år, d v 5 andelen barnfamiljer kan
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väntas minska. En viss ökning under 1990-taletkorrige-

rar endast obetydligt denna bild är 2000. Däremot ökar

antalet människor i åldrarna 35-64 år, d V s en ålders-

kategori som har relativt lätt att förflytta sig. Som

vidare framgår av tabell 3.1 sker en successiv ökning

av åldersgrupperna 80 år och äldre. Med hänsyn till de

förflyttningshandikapp som ofta följer med högre ålder

bör denna utveckling särskilt uppmärksammas.

I absoluta tal förväntas således en ökning av antalet

människor i åldersgruppen 80-84 år med 45 000; ålders-

gruppen 85-89 år med 37 000; åldersgruppen 90-94 år med

19 000 och antalet personer som är 95 år eller äldre

med närmare 4 000 fram till sekelskiftet. Figur 3.1 visar

att det är främst antalet äldre kvinnor som ökar.
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Figur 3.2 Antalet personer i åldern 80 år och äldre i
Sverige för åren 1960, 1970, 1980, 1990 och 2000.

Källa: SCB. Information i prognosfrågor 1980:6.

Vid sekelskiftet förutses antalet kvinnor i åldern 80

år och äldre vara 242 000 och antalet män 124 000,

d v 5 två personer av tre i åldern 80 år och äldre

kommer att vara kvinnor. Därför väntas antalet ensam-
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stående öka kraftigt. Fram till år 2000 beräknas an-

talet ensamstående i åldern 80 år och äldre öka från

195 000 till 274 000.

65-79 år väntas däremot minska något; från dagens

475 000 till 461 000 år 2000 (SCB.

nosfrågor 1980:6).

Antalet ensamstående i åldern

Information i prog-

3- 5 Eilêäshsäea

En avgörande faktor för de framtida personresornas om-

fattning är biltätheten. Tvåbilsinnehav i familjer anses

av många vara en passerad händelse, medan andra menar

att detta kommer att öka successivt. Biltätheten i

Sverige är bland de högsta i världen - 1981 ca 2,9 in-

vånare/bil (Bilstatistik 1981) - i likhet med Västtysk-

land,

träffade endast av USA

Canada, Australien och Nya Zealand över-

(1,8 inv/bil). Biltäthetens ut-

veckling 1930-1980 framgår av fig 3.3.

Schweiz,

  

   
  

  

 

 

  

Sverige

  

 

19501930 1940 1960 1980

Year

Figur 3.3 Biltätheten i några länder 1930-1980

Källa: Mitchell (1981)
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3.6 Bildisposition

-Antalet bilar i landet har - efter en kraftig ökning

under 1950- och l960-talen - visat tecken på stagna-

tion under 1970-talets senare del. Antalet personbilar

i trafik uppgick den 31 december 1981 till 2 893 242

(Statistiska meddelanden T1982:19), Av den vuxna befolk-

ningen har 79% tillgång till bil (Statistiska meddelan-

denl'198Tz20).Samtidigt observeras att tillgången till

bil varierar med hänsyn till befolkningens ålderssamman-

sättning. Se figur 3.4.

1?

Bildisp.°/o
m--

m-

60 -*

50 --

mn

30 w

mn

 

0 + : t t
15- 25- 1.5- 65-
% M 64 84år

 

Figur 3.4 Grad av bildisposition per ålderskategori,

hushållsandelar

Källa; Lundin (1982)

Den i avsnitt 3.3 redovisade åldersfördelningen tyder

således på att i Vissa län - län med hög andel äldre

människor - finns en stor andel människor med små för-

flyttningsmöjligheter. Om hänsyn tas till absoluttalen

indikerar emellertid åldersuppgifterna att många perso-

ner bosatta i andra län likaså har relativt små res-

möjligheter.

VTI RAPPORT 247



m
_

s
0

_
i

e
S

nu
f

.
d

d
0

i
a

n
e

.1
r

t
i

v
Ae

1
_

g
p
v
.
i

D
oa

e
P

s
S

s
8

vi
V
i
n
o

e
n

.
_

.t
p

5
n

r
.
2

S
s

Y
i
i

e
Vi

T
1
l
.
l

1
l

F
l

n
av

1
A
u

e
0

r
h
å

1
b

m
i

aa
C
h

;i
0

9
t

0
5

b
e

5
m

a
_
m

m
M.

r
_

m
1

0
a

e
Wi

m
ml

a
no

1
d

0
k

vi
1

a
a

k
.l

l
e
å

n
k

.
1

t
h

1
;
i

a
"v

V
F
l

r
1

l
a

e
0

.
1

0
g

h
.
f

k
å

e
t

s
n

n
n
1

As
a

a
n
b

.
0

t
e

l
l

r
i
_

n
+e

.
d
1

e
1

V
a

e
e

V
i

a
1

D
m

:a
b

r
1
G

V
.

r
n

k
n

n
a

V
0

e
u

a
r

.1
n

l
r

r
r

t
t

e
e

9
a

ä
8

á
l

G
.
A
u

k
1
l
h

u
s

n
n

a
e

l
O

.1
a

b
d

e
1

P
n

d
.l

s
l

e
t

aa
n

i
e

r
0
k

e
5

d
d

9
m

i
0

.
l

v
i
n
a

1
l

r
3

4
i
N
O

1
_
n
b

0
6

b
f

8
b

.
r

n
n
a
.

6
u

r
e

.
g

e
d

d
a

s
.
a

2
4

.
1

1
i

a
n

n
f

l
s

r
r

n
n

r
ä

i
nO

e
.l

6
U

I
9

V
b

f
n

g

.9

 /////////////////////////////ø

?///////////////////

     
   

   
   
 

M7 
 

 

0
0

O
0

D
0

n
u

8
.
I

6
5

L
3

2
m

61s
.

T
I

I
.
I3v
'

2T
I

'1

olika T-regioner i Sverige

de hushåll).
ition i

år 1978 (andel bildisponeran
sposFigur 3.5 Bildi 

(1982) och SCB,Bearbetning av 0 Lundin

RVU-78.

älla:K

att sammanboendeFigur 3.6 Visar

grad än ens

boende

i betydligt högre

amstående har tillgång till bil. De samman-

av de prickade staplarnai figurenterasrepresen

VTI RAPPORT 247



18

  

30- //4?; :7 j :5 i

å?? ä 5 1 *

/4 :s 2: :L::1/ ;Z Z-
60- // 3: '3 :2:2:,/ 3: :5
so-a /<;5; ;3 .3 C . 2-5

40- 35 53 ::::: §33
/ / ' *

30 7%; 3. a :3 '3
// :fn '3 .;

// ;§25 ;§5 :i
% ;232 ?55 '
/áá *T

     

 

    

  

  

 

101_ 201_ 208- 301- 505-' 401_ 408- 501- 508- 601- 5bê: 701- Libe-
115 207 215 307 315 507 115 507 515 607 615 707 715

KATEGORIER:

101-115 Ungdomar 15-24 år, bor hos föräldrar
201-207 " , bor inte hos föräldrar, ensamstående

208-215 " " , - " - , sambo

301-307 Yngre barnlös 25-44 år, ensamstående

208-315 " " " , sambo

401-407 Förälder till barn 0-6 år, ensamstående

408-415 " " " " , sambo

501-507 Förälder till endast äldre barn 7-18 år, ensanstående
II II |' ll II II I

601-607 Äldre barnlös 45-64 år, ensamstående

608-615 " " " , sambo
701-707 Pensionär 65-84 år, ensamstående

708-715 " " , sambo

Figur 3.6 Bildisposition i Sverige under 1978 fördelad
på livskategorier och hushållstyper.

Källa: Asp-Lundin(1980)

De hos föräldrarna boende ungdomarna är i figuren skraf-

ferade. För dessa är det ofta föräldrarnas bil-

innehav som ger tillgång till bil.

Den i figur 3.5 visade bildispositionen i olika T-regio-

ner bör således ses mot bakgrund av andelen ensamstå-

ende hushåll. Som framgår av figur 3.7 är andelen en-
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samstående hushåll hög i Tl- och T2-regionerna, d V s

de områden som har relativt låg bildisposition (jfr

figur 3.5). Som vidare visas i figur 3.7 återfinns det

övervägande antalet ensamstående hushåll i T1-, T3-

och T5-regionerna. I absoluta tal motsvarar de i figur

3.7 angivna andelarna 306 000 ensamstående hushåll i

Tl-regionen, 379 000 i T3-regionen och 267 000 i T5-

regionen. De lägre andelarna motsvaras av 118 000 en-

samstående hushåll i T2-regionen, 245 000 i T4-regio-

nen och 145 000 i T6-regionen.

V.
4/\

50

50..

 

 

L0-

 

30

200

10

   

 

 

 

  

e, r DV-
w_ W'

TI 12 13 TL IS 16

Eiggrmêåz Andel ensamstående hushåll (av samtliga hus-
håll i respektive T-region) i Sverige under
1978 fördelade på T-regioner. Dessutom visas
genom staplarnas bredd respektive T-regions
andel av samtliga ensamstående hushåll i
landet.

Källa: Lorentzon (1982).
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Samtidigt observeras att en stor del av de ensamstå-

ende består av människor i åldern 65-84 år. Detta

gäller i synnerhet T5- och T6-regionerna (tätorter

med 200-5 000 invånare och glesbygd i södra respek-

  

 

  

       

 

tive norra Sverige). Se vidare figur 3.8.

müü
04,. D ensamstbendo

/\ <656t

7/ Ondol
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70 a _.. //4 (ss-eu"

50-; 7"

man

40"
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20
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, \\T .
H 12 13 TL 15 '[6 7 -reguon

Figur 3.8 Ensamstående hushåll i Sverige under 1978 för-
delade på personer yngre än 65 år och åldern
65-84 år för respektive T-region.

Källa: Bearbetning av 0 Lundin (1982) och SCB,
RVU-78.

 

Dessa uppgifter indikerar att avsevärda skillnader

finns mellan billösa i de olika T-regionerna. Således

känneteckans Tl- och T2-regionerna av en stor andel unga

billösa, medan i T5- och T6-regionerna bor relativt

många äldre människor som saknar bil.

Vad gäller personer med nedsatt rörelseförmåga och

rörelsehindrade tyder framtaget material på att dessa
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grupper fördelas i stort sett likartat på de olika

regiontyperna. Studierna visar vidare att vad gäller

färdsätt ökar bilen i betydelse för personer med ned-

satt rörelseförmåga eller rörelsehindrade bosatta i

regioner med glesare bebyggelse, d v 5 regionerna T5

och T6 (jfr Vilhelmson 1981).

3.7 ändra färdsätt än bil

När andra färdsätt än bil diskuteras handlar det of-

tast om olika kollektiva trafiklösningar eller s k

GCM-trafik (gång, cykel, moped, mc). Vad gäller det

kollektiva transportutbudet saknar en kvarts miljon

människor eller 4% kollektiv förbindelse. För 700 000

människor eller 12% ligger närmaste busshållplats utom

gångavstånd 750 m. Dessa brister i utbudet kännetecknar

främst T5- och T6-regionerna. Närmare 10% av invånarna

i dessa regioner saknar kollektiv förbindelse och 20%

eller mer saknar hållplats inom gångavstånd. De som bor

småhus'utanför'storstadsområdena har också ofta dåliga

förbindelser (jfr SM'T 1981:20).

Användningen av kollektiva färdmedel är idag främst en

storstadsföreteelse. Stockholmsregionen svarade 1978

ensam för ca 41% av landets samtliga kollektivtrafikre-

sor(Asp och Lundin,1980),Detta skall givetvis ses mot

bakgrund av såväl bebyggelsetäthet som kommunikations-

struktur. Användningen av kollektiva färdmedel beror

även på olika individers preferenser och hur mycket tid

som står till förfogande. De restriktioner som tiden

sätter är en viktig aspekt att beakta vid studier av

individers handlingsutrymme (jfr Hägerstrand 1970,

Lenntorp 1976, Mårtensson 1979, Carlstein 1980). Såle-

des kan den totala ärendetiden för t ex kvalificerad

service som läkarvård variera avsevärt för bosatta i

olika delar av vårt land om endast kollektiva färdmedel

står till förfogande; exempelvis behövs en hel dag i
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Lycksele mot maximalt sex timmar i Hässleholm och sju

timmar i Örebro (Mårtensson 1974). Även under antagande

om en expansiv samhällsutveckling med relativt stora

förändringsmöjligheter torde det vara omöjligt att

genom traditionella kollektiva trafiklösningar och/

eller användningen av olika mellanformer av kollektiv-

trafik, s k paratransit åstadkomma någon väsentlig

sänkning av restiden (jfr t ex Vesterlund m fl 1979,

Kihlman 1980, Gunnarsson 1981, Transportrådet 1982:31

För handikappade personer, som har svårt att anlita all-

männa kommunikationer eller förflytta sig på egen hand,

står färdtjänst till förfogande. Omkring 1/4 av de rör-

elsehindrade eller närmare 90 000 personer har tillgång

till färdtjänst (SM T 1981:20)-

Förutom de i föregående avsnitt behandlade olikheterna

i bildisposition bör nämnas att förflyttningsmöjlighe-

terna varierar med hänsyn till körkortsinnehav och ålder.

Således har männen genomgående högre andelar körkorts-

innehavare än kvinnorna. Skillnaden är störst i den

äldsta åldersgruppen 65-74 år. I denna åldersgrupp har

68% av männen och 15% av kvinnorna körkort. Skillnader-

na är dock avsevärt lägre i yngre åldersgrupper. I in-

tervallet 25-44 år har 92 respektive 78% körkort och i

den yngsta ålderskategorin (18-24 år) 75 respektive

61% (SMT 1981:20).

Körkortsinnehavet varierar mellan olika kategorier av

människor. Det finns en högre andel i de mindre urbani-

serade regionerna än i övriga riket, en högre andel

bland samboende än ensamstående och högre andel bland

småhusboende än boende i flerfamiljshus. De personer

som har normal rörelseförmåga har körkort i dubbelt

så hög grad som personer med nedsatt rörelseförmåga

(SM T 1981:20).
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Den s k GCM-trafiken förutsätter - förutom friska män-

niskor - relativt korta avstånd mellan arbetsplatser,

bostäder, serviceanläggningar m m. Vad gäller arbets-

resor har studier visat att sådana kriterier lättast

uppfylls i orter med 5 000 - 50 000 invånare (jfr t ex

Lorentzon 1979). Inom dessa orter kan ofta människors

bostadsönskemål uppfyllas inom gång- och cykelavstånd

till arbetsplatsen. Förutom av energi- och miljöhänsyn

är det från säkerhetssynpunkt angeläget att skapa

trafikmiljöer som underlättar GCM-trafiken.

Att GCM-utnyttjandet varierar kraftigt för olika ålders-

grupper framgår av tabell 3.2.

Tabell 3.2 Antalet resor i Sverige år 1978 med GCM-
trafik fördelat på åldersklasser och färd-
sätt (procent).

 

 

 

  

 

  

Ålder Fot- Cyklist- Mope- Motor- Totalt
gängare ter dister cyklis- GCM

ter

5-14 13 21 0 0 15

15-17 7 10 66 43 10

18-64 64 60 20 57 61

över 65 16 9 14 0 14

Summa 100 100 100 100 100

Källa: SCB, RVU-78.

Av tabellen framgår att den yngsta respektive äldsta

ålderskategorin svarar för vardera 15% respektive 14%

av den totala GCM-trafiken. Fördelningen mellan de

olika färdsätten totalt är:

- fotgängare 70% (ca 2 270 milj resor)

- cyklister 26% (ca 850 milj resor)

- mopedister 4% (ca 114 milj resor)

- motorcyklister - (ca 11 milj resor)
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3.8 Restid, rörlighet och färdsättsval

Genom en ökad rörlighet ökas också tillgängligheten

till arbetsplatser, serviceinrättningar m m. Tillgång

till bil ger t ex en högre rörlighet än om man enbart

är hänvisad till kollektivtrafik och GCM. Kollektiv-

trafikresandet påverkas också av om det finns tillgång

till bil i ett hushåll eller ej. I de flesta Väst-

europeiska länder harkollektivtrafikresandet grovt

skattats till 1 för individer som ingår i hushåll

utan tillgång till bil, till 0,5 för individer som

har tillgång till en bil samt till 0,4 för individer

som ingår i hushåll med fler än en bil. Detta förhållande

har konstaterats oavsett om kollektivtrafiken rent all-

mänt haft en procentuell uppåtgående eller nedåtgående

utveckling (Bly 1982). De som har tillgång till bil i

Sverige reser drygt 50% mer än de billösa (Lundin 1982).

Substituerbarheten d v 3 överflyttning av bilister till

kollektivtrafik är generellt sett mycket låg. Detta

trots att flera försök gjorts under senare år att för-

bättra kollektivtrafikstandarden och sänka priset genom

bl a införande av lågpriskort.

Kollektivtrafikens troligen största framtida problem

kommer att vara desamma som idag, nämligen avgifts- och

prissättningsfrågorna och hur subventioneringsproblema-

tiken skall lösas. Lundin (1982) framhåller att den

hittillsvarande politiken har inneburit en subventione-

ring av främst arbetspendlare med långa resavstånd och

goda inkomster. Det Vill säga man tar ut en lika låg

avgift när efterfrågan och belastningen är som störst,

som när efterfrågan är i stort sett obefintlig.

Tillämpning av ett samhällsekonomiskt marginalkostnads-

resonemang, som skulle leda till en högre kostnads-

täckningsgrad och lägre subventioner än idag, innebär

att kollektivtrafikresorna i högtrafik måste bli mycket

dyrare än i lågtrafik. Den slutsats som kan dras oavsett

hur finansieringsproblematiken behandlas är dock att

kollektivtrafiken kommer att ha sin givna plats även i
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det framtida transportsystemet, främst då som ett

komplement till övriga färdsätt. Analyser av resvaneun-

dersökningar har påvisat att konkurrensytorna mellan

olika färdsätt är relativt små (se t ex Asp och Lundin

1980, Lundin 1982). Bilar och kollektivtrafik används

för olika ärenden. Det framgår också att GCM-resor (gång,

cykel, moped och mc) är en minst lika stor konkurrent

till kollektivtrafiken som bilen. Detta förhållande

gäller i ökande grad i mindre tätorter.

Men om bilanvändningen verkligen skulle minska, vilka

effekter skulle det få på det totala resandet? Vissa

ärendetyper såsom fritids- och inköpsresor skulle kanske

ändras till andra målpunkter, så att bilanvändningen

fortfarande skulle vara hög, men nu över kortare avstånd.

Alternativt skulle samma målpunkter kunna behållas men

till priset av färre resor. För arbetsresor kan däremot

en minskad bilanvänding under oförändrade arbetsförhål-

landen bara betyda byte till annat transportmedel såsom

kollektivtrafik eller GCM.

Emellertid visar ett flertal studier, se t ex Bland

(1980), Downes (1980) och Lundin (1982) att såväl den

totala restiden som tidsåtgång/resa, är mycket stabil.

Den totala restiden som olika individer lägger ned på

att resa är likartad över ett mycket brett spektrum,

från områden med god resestandard och hög tillgänglighet

till områden med mycket dålig tillgänglighet med såväl

dyra som obekväma resemöjligheter. Om en minskad bil-

användning medför kortare körsträckor med bil innebär

detta således att den totala tiden som läggs ned på

bilresor kommer att minska. Samtidigt kommer en ökning

av restiden att ske med andra färdmedel. En sådan ut-

veckling utgår således från antagandet att den totala

restiden är stabil över tiden. Denna ökade restid med

andra färdsätt kommer däremot troligtvis att utnyttjas

för helt andra ärenden och målpunkter, än vad som skulle

varit fallet om bilen hade använts.
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En intressant slutsats kan dras av detta resonemang.

Om den nämnda restidshypotesen är riktig innebär detta

att om t ex hastighetsbegränsningar införs för att

minska bränsleförbrukningen, minskar denna inte enbart

som följd av lägre energiåtgång per km utan även genom

att längre restider erfordras för att förflytta sig,

vilket medför att det totala bilresandet minskar. Ett

sådant förhållande har också kunnat konstateras i

många länder efterden s k oljekrisen 1974.

3.9 Reskonsumtion, inkomster och reskostnader

Om utvecklingen av reskonsumtionen betraktas historiskt

kan konstateras att denna haft en snabbare ökningstakt

än den genomsnittliga inkomstökningen. Dahlman och

Klevmarken (1971) har t ex visat att 1% ökning av den

genomsnittliga inkomsten år 1951 medförde en ökad res-

konsumtion med 2,5%. Denna trend har sedan varit i av-

tagande, så att 1% inkomstökning år 1960 motsvarade

en ökad reskonsumtion med 1,1% och år 1968 med 1,6%.

Zahavi (1979) har påvisat att hushållens reskostnader

upptar en relativt konstant andel av den disponibla

hushållsinkomsten, men att denna andel är större i de

bildisponerade hushållen jämfört med de billösa. Bly

(1982) har också visat dettaför engelska förhållanden,

se figur 3.9. Figuren visar att trots att den genom-

snittliga realinkomsten för perioden 1970-1978 har ökat

med 12%, och bensinpriserna med 40% i reala termer

mellan 1973 och 1975, så har reskostnaderna legat på

en i stort sett oförändrad nivå, oberoende av om hus-

hållen disponerat bil eller ej. Inkomstens storlek

som förklaringsvariabel till bilinnehav och resande

kan även för svenska förhållanden konstateras vara

mycket lågt (RVU-78). Ålder, familjesituation m m be-

tyder mer för resvanorna. Själva bilanskaffningen är

idag bara "ett andra klassens problem".
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Figur 3.9 Andel (%) av hushållsbudgeten som går till

resor i Storbritannien.

Källa: Bly (1982)

 

3.10 Bilars livslängd

Den trögrörlighet som finns när det gäller att "ändra

kurs" på bilsamhället är bl a betingat av att bilen har

en medianlivslängd som 1980 uppgick till 15,5 år. För

enstaka bilmärken är den ännu högre t ex Mercedes-Benz

16,6 år och Volvo 19,3 år (Bilismen i Sverige 1982).

Detta innebär konkret att ca hälften av de bilar som

produceras idag och framöver kommer att vara i bruk på

andra sidan sekelskiftet. En annan faktor som ytterligare
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befäster denna trögrörlighet är att dagens bilindustris

horisont för produktplanering också befinner sig i när-

heten av sekelskiftet.

3.ll Arbetslöshet

Arbetsresornas andel utgörs av samtliga resor 21% räknat

i personkm och 37% om antal resor räknas (RVU-78). Sys-

selsättningen betyder mycket för resvolymen och speci-

ellt då för kollektivtrafiken som mest utnyttjas för

arbetsresor. Flera studier (bl a OECD 1982) har ut-

förts med avsikt att undersöka vilken effekt på resan-

det en ökad arbetslöshet kan få. Sådana analyser har

beaktat inte endast det minskade arbetsresandet, utan

även effekter på det totala resbeteendet som kan upp-

komma vid arbetslöshet.

Bilägandeedler inte kan varakmmoende av arbetslösheten,

även om det kan hävdas att större ekonomiska beslut så-

som att köpa bil, hus etc inte enbart beror på ett hus-

hålls befintliga inkomster, utan i lika stor grad på

de förväntade framtida inkomsterna. En arbetslös person

förväntar sig säkert att snart åter få ett nytt arbete,

vilket i sin tur skjuter upp beslutet att göra sig av

med bilen. Med arbetslöshet följer i många fall ett

ändrat resbeteende, kanske färre besöks- och fritids-

resor, kanske fler GCM-resor än tidigare.

Studier i Glasgow har påvisat en minskning av endast

60 bussresor per individ och år vid arbetslöshet,

vilket skulle innebära att vissa arbetsresor byts ut

mot andra ärendekategorier. Å andra sidan har studier i

West Midlands visat på att antalet bussresor minskar med

200 bussresor per pr och arbetslös individ (Bly 1982).
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3.12 Trafiksäkerhet

 

Två viktiga aspekter för det framtida transportmönstrets

utveckling med avseende på trafiksäkerheten bör särskilt

framhållas. Vilka samband finns mellan färdmedel å ena

sidan samt risker och olyckskonsekvenser å den andra?

Är dessa samband stabila i tid och rum? I detta begränsa-

de sammanhang kan bara vissa antydningar göras.

I den officiella statistiken arbetar man med två olycks-

begrepp: vägtrafikolycka och färdolycksfall. När man ta-

lar om trafikolyckor menar man vanligen vägtrafikolyckor.

Sådana olyckor förutsätter bland annat att minst ett for-

don i rörelse är inblandat. Färdolycksfall avser alla

olyckor, utan begränsning till vissa typer, som inträf-

far under arbetsresor. Fallolyckor utan inblandat fordon

under gång till arbetsplatsen är exempel på färdolycka,

men inte på vägtrafikolycka. Beroende på vilken olycks-

typ som definieras får man dels olika olyckssituationer

belysta, dels olika uppfattningar om mängden olyckor i

trafiken.

Av de polisrapporterade vägtrafikolyckorna år 1978 ska-

dades eller dödades 21 605 personer, varav 1 032 döda-

des, 6 431 skadades svårt samt 14 142 skadades lindrigt.

Olycksstrukturen har analyserats av Thulin (1981). Stora

skillnader förekommer i Skaderisker dels mellan olika

färdsätt, dels mellan olika åldersgrupper. Se tabell 3.3-

Tabell_ê;ê Andel dödade och skadade av olika trafikant-
*M' kategorier inblandade i polisrapporterade

vägtrafikolyckor med personskada i Sverige

  

år 1978. (Procent)

Motor- Person- Lastbils-

..F°t_ çyk- MPPC_ cyk- bils- buss-
gangare laster dxster lister förare förare

96 skadade 1) 1)5 95 87 M 20
och dödade 98 9

 

   

   

  

l) skattat värde

Källa: Thulin (1981, s 11)
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Som framgår av tabellen har de oskyddade 'trafikanterna

en avsevärt högre benägenhet att skadas om de blirjxr-

blandade i en vägtrafikolycka.

En direkt jämförelse av skaderisken under färd med for-

don och för fotgängare kan göras mellan vägtrafikolyckor

(Thulin 1981) och färdolyckor (Forsström l982a). Värde-

na avser i första fallet hela Sverige under år 1978,

i andra fallet Stockholmsregionen och Västsverige under

år 1971. För bil är risknivån likvärdig. Thulin har 2,2

skadefall per en miljon resor för bilförare och 3,5 för

passagerare. Forsström har värdet l,7 för hela gruppen

bilister. För tvåhjulingar och fotgängare anges olika

risknivåer för de två olycksbegreppen. Relationerna är:

cyklister 2,4 och 7,9; mopedister 13,9 och 34,1; mo-

torcyklister 95,0 och 1091) samt fotgängare 0,9 och

4,8. Skillnaderna kan i någon mån förklaras av att

vägtrafikolyckorna har en högre grad av underrappor-

tering än färdolyckorna (50 ä 60 procent respektive

20 a 30 procent. Forsström l982a). Skaderisken till

fots är avsevärt högre bland färdolycksfallen än bland

vägtrafikolycksfallen. Orsaken är den förut nämnda

definitionsskillnaden.

 

1) Baserat på motorcyklarnas andel av resorna med två-
hjuling, RVU-78
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Den Viktigaste förklaringsfaktorn för trafikolyckor

vid sidan av färdsätt är ålder. Se figur 3.10.
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Figur 3.10 Antal dödade och skadade trafikanter i
Sverige under 1978 per miljon resor för

fotgängare, cyklister, personbilsförare

och personbilspassagerare i olika ålders-
grupper.

Källa: Thulin (1981, s 26)
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Figur 3.10visar den typiskt U-formade kurva som erhålls

om trafikolyckor åldersrelateras och som anger att

olycksriskerna är högst för de yngsta och äldsta ålders-

grupperna. Särskilt höga risker kan noteras för äldre

cyklister, bilförare och bilpassagerare samt yngre per-

sonbilsförare och personbilspassagerare. En jämförelse

med färdolyckor har kunnat göras inom åldersintervallet

15-64 år. Resultaten är i stort sett samstämmiga. Vad

gäller färdsätt och olycksrisker konstaterar Thulin

(1981) beträffande skaderisken då antal resor används

som exponeringsmått, att denna är minst för fotgängare.

För personbilsförare och passagerare är skaderisken

omkring 3 ggr högre och för cyklister 3-4 ggr högre.

Skaderisken för mopedister och motorcyklister är omkring

6 resp 40 ggr högre än för personbilsföraren. För oskydd-

ade trafikanter (GCM) inblandade i personskadeolyckor

inträffar nästan undantagslöst personskador. Se tabell

3.3. ovan.

Det material som Thulin använder tillåter inte en redo-

visning av risken att färdas med kollektiva färdmedel.

I färdolycksfallsstudien är skaderisken för kollektiv-

trafiken mycket låg under färd, 0,4 fall per miljon

resor. På väg(till fots)till och från fordonet är risken

12 gånger högre. Riskerna förknippade vid användningen

av olika färdsätt kan uttryckas som multiplar av den

lägsta risken, d v s kollektivtrafikanten under färd,

vilket visas i tablån nedan (Forsström 1982 b).

  

Kollektivtrafikant Fotgängare Tvåhjuling Bil
under till under till under till

färd fots färd fots färd fots

1 12 12 28 2 4 i 2

 

VTI RAPPORT 247



33

Denna utvärdering av risknivåer bör kompletteras med

förluster för individ och samhälle på grund av ohälsa

som följd av olyckan. I följande tablå anges medelför-

lusten i dagar för respektive kategori(Forsström 1982 a).

   

Kollektivtrafikant Fotgängare Tvåhjuling Bil

under till . under till under till

färd fots färd fots färd fots

148 109 144 288 155 545 103

 

Förlusten under färd för tvåhjuling är sammansatt av

628 dagar för motorcyklister, 394 dagar för mOpedister

och 168 dagar för cyklister. Färdolycksfallsstudien indi-

kerar alltså att man måste lägga större vikt vid olyckor

som inträffar då trafikanten befinner sig till fots samt

att hela reskedjan måste beaktas vid planeringen av

transportsystem.

Vidare måste uppfattningen om mängden olyckor i trafiken

revideras. I stället för de 23 000 vägtrafikolycksfall som

anges i den officiella statistiken för år 1971,bör man

räkna med ungefär 150 000 (Forsström 1982 a).

Man kan avläsaenlförändring i färdsättsvalet under senare

delen av 1970-talet (Yrkesskador 1976 - juni 1977; Ar-

betsskador juli 1977 - 1978). Antalet vägtrafikolyckor

har avtagit från en toppnotering på 26 000 olyckor år

1969 till 20 000 år 1980. Däremot har färdolycksfallen

stigit från en lägsta notering år 1972 på cirka 9 700

fall till 15 800 fall år 1978. Både med cykel och kollek-

tiva fordon har antalet resor ökat under 1970-talet.

I Göteborg räknar man med att cykeltrafiken ökat med

150% från 1970/71 till 1980/81 (Cykel- och mopedtrafikens

utveckling i Göteborg, 1982). Beträffande kollektivtrafikens

utveckLümL se figur 5.2. Det ändrade transportmönstret

mot fler tvåhjulingar och fler kollektivtrafikanter har
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sannolikt ändrat olycksmönstret i riktning mot fler men

mindre allvarliga olyckor.

3.13 Energi

Energiförbrukningen vid persontransporter är beroende

av transporternas längd och antal samt av energieffek-

tiviteten. Olika färdsätts användning kräver olika

energimängder för att transportera ett givet antal

människor en viss sträcka. I begreppet energieffektivitet

ingår även den energi som är medtaget 1 fasta anlägg-

ningar och i rullande material. Fördelningen av tran-

sportavstånd hänger samman med bebyggelsens geografiska

utbredning.

Avgörande för energibesparingar inom transportsektorn

är utvecklingen av biltrafiken. Bilarna,som särskilt

vid arbetsresor har en låg energieffektivitet, svarar

nämligen för den helt övervägande delen av energiför-

brukningen för persontransporter (närmare 90% år 1979,

Statens industriverk 1980:17). Behovet av biltransporter

och transportlängden är i sin tur grundad på utform-

ningen av bebyggelsen. Som tidigare har framhållits

är utrymmet dock begränsat för förändringar av bebyggel-

sen. Olika anpassningsåtgärder utöver förändringar av

bebyggelsestrukturen kan vidtagas för att begränsa

energibehovet för transporter. Här kan nämnas för-

ändringar i körsätt, samordning av ärenden som skall

uträttas, samåkning och mer energisnåla bilar. Korri-

geringar av detta slag kan, till skillnad från bebyggelse-

förändringar, genomföras på relativt kort tid. Som

exempel kan nämnas att bränsleförbrukningen inom sam-

färdselsektorn, bl a på grund av att nämnda åtgärder

vidtagits, minskat med 11% under fyraårsperioden 1978-

1981 (jfr Energisparkommittên, PM 1982»06-O9).
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För utvecklingen på längre sikt - kring sekelskiftet -

observeras de ökade möjligheterna att genom bl a för-

nyelse av fordonsparken minska energibehovet. Således

kan, även om transportarbetet ökar, energiförbrukningen

vid personresor minska. Besparingar med 1/3 eller mer

i förhållande till nuläget framstår t ex som fullt

genomförbara trots ökning av persontransportarbetet med

1/4 (jfr Energi - till vad och hur mycket?, l98l). Ut-

vecklingen av alternativa bränslen kan komma att medföra

helt nya förutsättningar för den framtida transportut-

vecklingen. Energiargumenten kan därvid komma att bli

mer eller mindre negligerbara.

Ett förhållande som givetvis påverkar energifaktorns

betydelse för bebyggelseutformningen och satsningar på

olika transportalternativ är den förankring som energi-

aspekten har bland allmänheten och planerare. Intresset

för energifrågorna i den svenska planeringen är omvitt-

nat (jfr t ex regeringens proposition l980/8lz90). Ett

ökat energimedvetande märks även vid bebyggelseplanering

i andra länder, bl a manifesterat vid International

Federation for Housing and Planning kongress l98l (jfr

IFHP l98l, Papers and Proceedings. International

Congress, Liêge).

3.14 _Miljö

En viktig aspekt att beakta vid överväganden om olika

transportalternativ är inverkan på miljön. Luftutsläpp

från bilar och lokaluppvärmning betraktas från luft-

föroreningssynpunkt som ytkällor, d v 5 många men rela-

tivt små källor, medan utsläpp från industrier, kraft-

verk och SOpbränningsstationer betraktas som punktut-

släpp. Från bilarna kommer ungefär hälften av utsläppen

i luft. Detta innebär att de största luftföroreningarna

sker genom ytutsläpp i tätorter utmed tungt trafikerade
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gator. De negativa följderna av det stora antalet bilar

i form av t ex luftföroreningar, bilköer och buller är

således främst uppenbara i tätorter. Även om dessa pro-

blem är värst i storstadsområdena kan också gator i

mindre orter uppvisa höga föroreningshalter, vilket i

synnerhet gäller under vindstilla vinterväder (SOU

1979:34).

Bilavgasernas effekter på hälsa och miljö har alltmer

kommit att uppmärksammas. Bland hälsoriskerna märks

akuta toxiska effekter (t ex blockering av blodets

syretransporteramkeförmåga), effekter som visar sig

först efter lång tid (t ex cancersjukdomar) och risker

med att barn får i sig för stora mängder bly, vilket

på sikt kan ge bestående skador på nervsystemet.

Effekterna av bilavgaserna på naturen består bl a av

försurning av mark och vatten och risk för att växtlig-

heten skadas (jfr Boström 1976, SOU 1979:34).

Dessa risker har dock visat sig vara mycket begränsade

utanför tätorterna. Undersökningar, som har utförts för

att påvisa vilka såväl kvalitativa som kvantitativa

förändringar som kan uppkomma i vegetationens samman-

sättning vid spridning av tungmetaller samt vid för-

höjda salthalter i mark och grundvatten,redovisar be-

gränsade skador på vegetationen till ett avstånd av

ca 10 m från vägkanten. Riskerna för skador på grund-

vattentäkter genom vägsaltning är liten. Den allmänna,

kontinuerliga spridningen av föroreningar från bil-

trafiken har ännu inte bevisats förorena grundvattnet

(jfr Bäckman, Knutsson och Rühling 1979, Bäckman 1980).

Ett betydligt större problem vid vägsaltning är korro-

sionen på bilar. Denna har visat sig vara 3-4 gånger

högre vid vägsaltning än om inget salt används. Korro-

sionsinstitutet har för år 1982 beräknat korrosionens

kostnader till storleksordningen 5 miljarder kronor.
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En slutsats som kan dras av detta är att de negativa

miljöeffekterna av bl a vägsaltning överskattas i den

debatt som förts under senare år, medan de korrosiva

effekterna kraftigt underskattats och ofta t o m helt

negligerats (se även Bäckman 1982 och Jutengren 1982).

3.15 Tekniska förändringar

 

Omfattningen av tekniska innovationers konsekvenser för

levnadsförhållandena i ett land måste ses mot bakgrund

av samhällslivets struktur och utveckling. Även om en

sådan bild måste bli mycket övergripande är den nöd-

vändig för att man skall kunna väga innovationens

möjlighet till påverkan av persontransporternas ut-

veckling och fördelning i landet i fråga.

Datateknikens och telekommunikationernas snabba utveck-

ling och parallellt gående tekniska förbättringar

aktualiserar den över ett decennium gamla tanken

på utspridning av människor, verksamheter och be-

byggelse. En användbar ansats har gjorts av bl a

Harkness (1974) och Engström-Sahlberg (1982), som

dock koncentrerar sig på hushållens arbetsplats-

beroende, speciellt gruppen kontorsanställda. Dessa

studier utgår från att främst telekommunikationer

och/eller datateknik kan ersätta persontransporter.

Transporter och telekommunikationer är såväl konkurre-

rande som kompletterande tekniker för att över ett

visst avstånd överföra information, upprätthålla en

funktion eller uppnå en personlig kontakt. I princip

kan telekommunikationerna påverka transporterna på

fyra sätt:

- substituera transporter,

- kontrollera transporter och göra dessa säkrare och

effektivare genom Optimering av fordonsparken, energi
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och miljö, t ex via datorbaserade trafiklednings-

och trafikplaneringssystem,

- generera nya transporter genom att telekommunika-

tionerna vidgar kontaktytorna,

- förändra transportmönster på sikt genom att tele-

kommunikationerna kan medföra andra lokaliserings-

mönster och nya ekonomiska och sociala aktiviteter.

Den tillväxtdynamik som bestämmer telekommunikation-

ernas utveckling är naturligtvis beroende på hur det

sociala samspelet är organiserat i samhället.

Utvecklingen av telekommunikationssystem är dessutom,

liksom transportsystem, beroende av den befintliga sam-

hällsstrukturen. Denna påverkar telekommunikationernas

uppbyggnad och därmed tillgänglighet och geografiska

spridning. Avgörande är bl a avgiftsstrukturen, som

är nödvändig för systemets bevarande och utveckling.

Ett exempel på detta är dagens telefonsystem. Största

tillgängligheten för flesta antalet personer till den

minsta kostnaden finns i Stockholmsområdet. För en

markeringsavgift kan en abonnent i Stockholm nå ca

1 miljon andra individer, medan motsvarande för en

abonnent i exempelvis Borgholm bara är ca 10 000.

Tillgängligheten till datacentraler kan till stor

del bestämma lokaliseringen av företagen och främst

då dess centrala och beslutsfattande funktioner. Detta

innebär att telekommunikationer/datateknik hittills

har följt den regionala och rumsliga fördelning som

för närvarande finns, d v 5 datatekniken återspeglar

till stora delar de regionala olikheternar Tätheten

och antalet datacentraler och terminaler är nästan

alltid störst i de största orterna och avtar med tät-

ortsstorleken.
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Det förhållandet att utvecklingen av datatekniken åter-

speglar den ekonomiska hierarkin/strukturen i samhället

innebär att den också kan ha en centraliserande effekt.

Överblick och central information om ett företag, or-

ganisation m fl kan effektivare hållas samman än idag,

vilket underlättar centralt beslutsfattande och stra-

tegisk planering. Detta innebär att den s k makten i

olika verksamheter kan koncentreras rumsligt. Samma

stordriftsfördelarImXirumslig maktkoncentration som

finns idag kommer troligtvis att finnas även i det

framtida datatekniksamhället. Den invändningen kan na-

turligtvis göras att tekniken för informationsöverfö-

ring medgeratt en rumslig decentralisering även av be-

slutsfattande.funktioner kan göras. Det som möjligen

talar mot detta är dels att tillgängligheten till data-

tekniska resurser ökar med tätortsstorlek, dels att

själva beslutsfattandets organisationsstruktur till

stora delar förutsätter face-to-face-kontakter. Flera

internationella studier har uppskattat att ca 40-65%

av affärsverksammanträden inte kan substitueras (se

t ex Tyler 1978). En slutsats av denna diskussion är

att själva rörligheten, d v 5 de enskilda individernas

och särskilt de enskilda beslutsfattarnas möjligheter

att förflytta sig är av vital betydelse och kommer tro-

ligtvis att fortsätta vara så under överblickbar fram-

tid.

Hur mycket av resandet som skulle kunna substitueras

med telekommunikationer har varit föremål för många

utredningar under senare år. Begränsningarna av dessa

studier har varit att de har försökt görateoretiska

maximumuppskattningar utan att göra några empiriska

utvärderingar. Dessutom har kunskaperna om vilken

typ av resor som skulle kunna substitueras varit allt-

för begränsad, eftersom en tillräcklig nedbrytning
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av tillgängligt underlagsmaterial inte låtit sig

göras. När det gäller t ex tjänsteresor vet man litet

om den betydelse den enskilde resenären tillmäter

själva resandet som sådant. En studie av Westrum (1972)

visade bl a att ca 50% av tjänsteresenärerna tyckte om

att flyga och 37% uppskattade att komma bort från kon-

toret.

Andra begränsningar i diskussionen om substitutions-

effekter utgör det faktum att det nästan alltid är

enbart efterfrågesidan som behandlas. Effekterna på trans-

portutbudet berörs sällan, d v s om 20% av tjänstere-

sorna skulle kunna föras över till telekommunikationer

så är det inte säkert att transportutbudet kan minskas

på motsvarande sätt.

Det torde också vara en relativt enad uppfattning om

att en ökning av telekommunikationerna också kan leda

till ett ökat resande. Detta skulle bli en effekt av
att organisationers och individers kontaktstruktur

vidgas och förändras genom telekommunikationernas

snabbhet och okänslighet för avstånd. Ett försök till

skattning av såväl substitutions- som genereringsmöj-

ligheter för svenska förhållanden har gjorts av Asp

(1982) och innebär i runda tal att ca 10% av det totala

resandep skulle kunna substitueras. Från detta skall

för att erhålla en nettoeffekt några procent dras av

för vissa genereringseffekter. Som en jämförelse kan

nämnas att internationella studier av samma överslags-

karaktär oftast redovisar nettoeffekter kring lO-20%.
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4 HUR KLARAS FÖRFLYTTNINGSBEHOVET?

4.1 Rörlighet och aktivitetsmönster

 

Den tilltagande specialiseringen i samhället, som

bl a har inneburit en uppsplittring av aktiviteter

från hemmet (se kapitel 3), har kunnat uppnås endast

genom ett ökat resande. Denna Ökade rörlighet har bli-

vit möjlig genom främst personbilen. De negativa ef-

fekter som bilanvändningen medfört samt det faktum

att alla individer inte har möjlighet att utnyttja

bil, har inneburit att samhället också satsat på

andra transportlösningar för att tillgodose olika

transportbehov. Äldre människor kan t ex ställa

andra krav på transportnätets uppbyggnad än unga.

Personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelsehindra-

de kräver ofta speciella transportlösningar, medan

unga friska människor har lätt för att t ex gå och

Cykla. Samtidigt har ärendekategorierna blivit allt

fler. Här framträder således ett sammanvävt rörelse-

mönster med otaliga ärendebehov och transportkrav

som skall tillgodoses.

Närhet mellan arbetsplatser, bostäder, service- och

fritidsanläggningar är ofta svårt att uppnå med den

fysiska struktur som vi har. Därför måste olikheter

i utbud och efterfrågan i många fall balanseras med

hjälp av olika transportlösningar. De många trans-

portkraven som skall tillgodoses betonar betydelsen

av att inte låta storstadsdebatten avgöra satsningar-

na inom trafikområdet. Hägerstrands varningssignaler

för 10 år sedan förtjänar att upprepas:

"Det skulle vara olyckligt, ifall den lokalt
färgade storstadsdebatten om bilism kontra kol-

lektivtrafik leder till felaktiva föreställ-
ningar om bilismens verkliga betydelse. Den är
ute i landet oumbärlig för arbetstryggheten och
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för mycket annat i en sådan bebyggelsestruktur
som Sverige har.

Samtidigt medför bilismen ett problem just genom
sin stora utbredning. Den ger upphov till en åter-

stående befolkningsgrupp med mycket starkt beskur-
na förflyttningsmöjligheter. Gruppen innesluter
vid sidan av de helt billösa medborgarna också
bilpendlarnas familjemedlemmar åtminstone under

dagtid. Man måste vidare ha klart för sig att en
hundraprocentig bilism inte kan uppnås. Problemet

med restgruppen växer sålunda aldrig bort av sig

självt."
(Hägerstrand 1972, s 170)

I detta perspektiv är det naturligt att som komplement

till bilism och kollektivtrafik söka andra transport-

alternativ, t ex i form av GCM-trafik.

Förutsättningarna härför varierar emellertid av-

sevärt mellan olika orts- och regiontyper. Således är

GCM-andelen låg i storstadsområdena. Avstånden mellan

t ex arbetsplatser och bostäder är i många fall allt-

för långa för att det ska vara möjligt att gå eller

cykla till arbetet. I såväl storstads- som mindre tät-

befolkade områden återstår därför ofta bilen som enda

transportalternativ. Bilens konkurrenskraft ligger bl a

i att den täcker praktiskt taget hela transportfältet

såväl i geografiskt hänseende som i fråga om transport-

uppgift.

Hägerstrand betonar dessutom människors olika förflytt-

ningsmöjligheter. Ett mått på rörligheten för olika

åldersgrupper kan vara antal resor respektive res-

längd.Figurerna 4.1 och 4.2 är bearbetningar av res-

vaneundersökningen 1978 (Thulin 1981).
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GENOMSNFFHJGT ANTAL RESOR PER
I ANTAL RESOR lNDIVID OCH DYGN
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Figur 4.1 Genomsnittligt antal resor (delresor) per

individ och dygn i Sverige år 1978 fördelade
på åldersgrupper.

Källa: Thulin 1981
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Figur 4.2 Genomsnittlig reslängd per resa i Sverige

år 1978 fördelade på åldersgrupper.

Källa: Thulin 1981
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Figurerna visar den betydligt mindre rörlighet som ut-

märker de yngsta och äldsta ålderskategorierna. Ser man

till resaktiviteten betyder bilinnehav och ålder mycket.

Av samtliga individer som 1978 överhuvudtaget inte hade

tillgång till bil (billösa) utgjordes 50% av pensionärer

(se figur 3.4). Det faktiska genomsnittliga resandet

var för de som disponerade bil 50% högre än för de

billösa (Lundin 1982).

4.2 Livscykeln och hushållens resande

 

4.2-1 êllmêaä

För att förstå och kunna analysera resbehov kan det vara

av stort värde att studera förändringar i en individs

eller ett hushålls resbeteende/resmönster över tiden,

hur detta förändras från barndomen till ålderdomen,

d v 3 för den s k livscykeln (jfr Dicken och Lloyd, 1981).

Vissa typer av aktiviteter (resor) består genom hela

livscykeln, t ex inköp, service, besök, medan andra är

begränsade till vissa delar av livscykeln, t ex arbets-

resorna. Rörligheten uttryckt i antal resor varierar

mycket med ålder och ärendekategori.

Hushåll medbarn i de övre tonåren och strax däröver

tillhör de rörligaste kategorierna i samhället. De äldre

barnen svarar för ett stort antal nöjes-, besöks- och

fritidsresor. Sambohushåll har generellt en större rör-

lighet än ensamstående genom att dessa i högre grad

disponerar bil (jfr Asp och Lundin 1980).

I en amerikansk studie har livscykelns rebehov studerats

(FHWA l981:A Life Cycle of Travel by the American Family).

Resultaten av denna studie, vilka redovisas i figur

4.3, skulle troligtvis till stora delar vara likartade

om en motsvarande svensk analys gjordes.
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Figur 4.3 Genomsnittligt antal resor/dag för sambo-
familj med barn i Förenta Staterna.

 

Källa: Zimmerman (1981)

Figuren visar att i den traditionella livscykeln ökar

resorna från ett genomsnitt på 4 resor/dag i de unga

barnlösa hushållen till 11 resor/dag för hushåll med

äldre barn (19-22 år) som bor hemma, för att sedan

åter sjunka till 0,9 resor/dag för äldre hushåll i

den senare delen av livscykeln. Hushåll med ensamstå-

ende förälder reser avsevärt mindre än sambohushåll

oavsett ärendekategori. Resandet avtar generellt med

stigande ålder för samtliga ärendekategorier utom

inköps- och serviceresor. Men även var man bor har be-

tydelse för transportbehov och transportresurser,

vilket belyses i närmast följande avsnitt.
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4-2 2 êrêsäêrsêeä

Stora skillnader föreligger i restid till arbetsplatsen

mellan olika delar av landet. Särskilt långa restider

finner man i Stockholmsområdet, där ca 35% har en res-

tid som överstiger 60 minuter. Se figur 4.4. För Göte-

borg är motsvarande andel 21% och övriga regioner ca

10%.

stockholmsregionen

E] hela riket

      

 

 

   

 

  

 

Andel %

?

30 '7

iêä

:7-13 1.8.
m 4:2: lá
li 5 i; :g

10"
i? a

3% ;2:1

0-15 16-30 31-60 61-90 >90

min min min min min

Sigur 4.4 Faktisk restid till arbetsplatsen i Stock-
holmsregionen och i hela Sverige under 1978.

Källa: Stockholms läns landsting. Trafikkontoret

informerar 1982:1.

Olika färdsätt uppvisar stora skillnader i restider

till och från arbetet. Restider för GCM samt bilrese-

närer understiger 30 minuter för ca 50% av arbetsresorna.

För kollektivtrafikresenärerna är motsvarande andel

drygt 12%. Om bilresenärerna skulle färdas kollektivt

skulle restiderna ökas till mer än 90 minuter för 24%

av arbetsresorna från nuvarande 5%. Andelen med res-

tider under 30 minuter skulle sjunka från 52% till 8%

(SM T 1981:20).
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4 2-3 lekêp§:_99h_§s5229§§§§95

De vanligaste färdsätten vid hushållens inköp är till

fots (46%) och med bil (40%).

vid inköp av ca 4% och cykel, moped och mc av ca 10%.

Kollektivtrafiken används

Beträffande tillgänglighet till service så är skill-

naderna stora i olika delar av landet. Stockholmsregionen

(T1)

Merän50% har tillgång till livsmedelsbutik inom 250

har den bästa tillgängligheten till service.

meter, drygt 36% har gångavstånd till varuhus/affärs-

centrum och nästan hälften gångavstånd till apotek-

Se tabell 4.1

     

Tabell 4.1 Avstånd till några olika typer av service.i Stock-
holmsregionen (Tl)och Sverige. Värdena anger procent
av den vuxna befolkningen i Sverige år 1978.

Livsmedels- Postkontor Varuhus/ Apotek Akut-ljour-
butik affärscentrum läkannottag-

ning
0-250 3 km 0-250 3 km 0-750 4 km 0-750 Mer än Mind- Mer än
meter eller meter eller meter eller meter 10 km re än 15 km

langre längre Iängre 5 km

Stockholms-

regionen 51,7 2,0 23,9 3,5 36,9 17,8 47,1 0,7 32,2 17,8

Riket 37,9 12,0 16,0 19,8 23,7 36,4 27,1 17,3 38,9 30,9

Källa: SM T 1981:20

4-2 4 §591§e§95_99b_§§§9§_§§§_ä§:232ll§ya

som får tillsyn utanför hemmet,

(750 m).

I Stockholm och Göteborg är motsvarande andel nästan

70%. Ca 18%

mer än 2 km

Av de förskolebarn,

har ca 60% denna tillsyn inom gångavstånd

av förskolebarnen (drygt 50 000 barn) har

till barntillsynen.

(70%

inom gångavstånd. Mer än 2 km har 17% av landets och

Av barn i lågstadiet har ca 50% i Stockholm) skolan

0/
0 av Stockholms förskolebarn.
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Lika stora regionala variationer förekommer för barn

i mellan- och högstadiet. I Stockholmsregionen (T1)

har 59% respektive 42% gångavstånd. Motsvarande för

övriga landet är 45% respektive 19%. SM T 1981:20.

4 2-5 Eriäiéêrsêer

Knappt 2,3 milj personer i den vuxna befolkningen

(39%) har tillgång till fritidsbostad. Stora regionala

skillnader finns. Av fritidshusinnehavarna i Stockholm

(T1) har ca 42 % mer än 15 mil till fritidshuset, medan

motsvarande för T2 - T5 regionerna är ca 25% och för

T6 ca 16%. Mindre än 15 km avstånd till fritidshuset

har ca 5% i T1 och T2 (Göteborg), 16% i större tät-

orter (T3) och hela 37% på landsbygden i norr (T6)

(SM T 1981:20). Det vanligaste färdsättet för fritids-

resorna är bilen. Detta bekräftas i en annan undersök-

ning av ett urval fritidshus i åtta län (Larsson et

al 1979). I undersökningen anges att nio tiondelar av

fritidsresorna sker med bil. Bussresenärerna reser i

allmänhet mellan en halv och en timma. Medianrestiden

för hela materialet ligger på cirka 50 minuter, medan

medianreselängden är något under 5 mil. Det är framför

allt fritidshuset i fjällvärlden som ligger långt från

permanentbostaden.
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5 ÄR DAGENS TRANSPORTPROBLEM OCKSÅ MORGONDAGENS?

5.1 Transportbehov och transportresurser

 

Varför behöver man resa och vilka möjligheter har man

att utföra en resa? Frågan kan tyckas vara banal men

är av största intresse då det gäller att försöka ana-

lysera resmönster och resbehov. Att kunna ta sig till

och från arbetet, affären, daghemmet, släkt och vän-

ner är av största vikt för alla individer, men möjlig-

heterna att göra det varierar kraftigt med avseende

på bostadens lokalisering, ålder, körkortsinnehav,

bildiSposition m m.

Dagens transportproblem kännetecknas i första hand av

att vissa regioner och befolkningsgrupper har dåliga

 

transportresurser 'varmed avses varken tillgång'

till bil eller god kollektivtrafikstandard (dvs kol-

lektivtrafik inom gångavstånd, 750 meter, och tur

 

minst var trettionde minut på morgnarna, 06.00-09.00).

Dessa dåliga transportresurser är ofta förknippade

med dålig dagligvaruservice, dvs närmaste livsmedels-

 

butik ligger utom gångavstånd.

Skillnader i transportresurser och transportbehov ger

en bild av vilka grupper som har transportproblem.

Dåliga transportresurser har ca 450 000 vuxna. Kom-

bineras dessa med dålig dagligvaruservice har 3%

(185 000 människor) av den vuxna befolkningen dessa

bristande resurser. Avsevärt högre andelar kan dock

avläsas för T5- och T6-regionerna där 6 respektive 8%

har dåliga transportresurser och dålig dagligvaruser-

vice. En stor del av dessa människor är pensionärer.

Av de 185 000 människorna med dåliga transportresur-

ser och dålig dagligvaruservice återfinns 75 000 bland

ålderspensionärerna i T5- och T6-regionerna. Dessutom

märks att personer med nedsatt rörelseförmåga (ca
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94 000 vuxna) och rörelsehindrade i större utsträck-

ning (13% eller 45 000 människor) än övriga har dåli-

ga transportresurser och dagligvaruservice utom gång-

avstånd (SMT 1981:20). Stora regionala olikheter före-

ligger beträffande färdtjänsttillgång. I Stockholms län

var år 1979 264 personer per 1 000 invånare fr 0 m 65

år och äldre färdtjänstberättigade. I Göteborgs och

Bohus län var motsvarande siffra 216 och för övriga

landet översteg den inte i något län 166 (SMS 1980:14).

I tabell 5.1 sammanfattas det antal personer som har

stora transportproblem.

Tabell 5.1 Antal personer i olika redovisnings-
grupper som har transportproblem.

   

 
  

 

Redovisnings- Dåliga transport- Mer än 3,5 km

grupp resurser och dålig till närmaste
dagligvaruservice varuhus/affärs-
(Definitioner se centrum och då-
föregående sida) liga transport-

resurser

T-region 5+6 142 000 177 000

Småhusboende 152 000 173 000

Småhusboende i
T-region 5+6 125 000 152 000

Älderspensionärer 100 000 105 000

Ålderspensionärer
i T-region 5+6 75 000 88 000

Ensamstående
ålderspensionärer 50 000 54 000

Personer med ned-
satt rörelseför-

måga 94 000 100 000

Rörelsehindrade 45 000 48 000

Hela riket 185 000 210 000

Källa: SMT' 1981:20

Anm: Observera att samma person kan förekomma i flera
redovisningsgrupper
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En sammanfattning av transportresursernas fördelning

Visar (ur SM'T 1981:20):

- att storstadsområdena dominerar för de grupper som

har dels mycket goda transportförhållanden (till-

gång till bil och turer var 10:e minut på morgnarna,

06.00-09.00, med kollektivtrafik), dels god till-

gång till annan service. Andelen med mycket goda

transportresurser, livsmedelsbutik och postkontor

inom gångavstånd och varuhus/affärscentrum inom

1500 meter är 13% i region T1, 16% i T2, 12% i re-

gion T3 och mindre än 0,5% i regionerna T4-T6.

- att även kombinationen goda transportresurser (till-

gång till bil och turer var 30:e minut på morgnarna

med kollektivtrafik) och nära till dagligvarubutik

är vanligare i regionerna T1-T3 än i övriga regio-

ner (28% av T1-regionens vuxna, 32-35%i T2-T3, 6%

i T4 och endast 1% i T6).

- att dåliga transportresurser kombinerade med livs-

medelsbutik inom nära gångavstånd (250 meter) har

1% i regionerna T1-T3, 6% i region T4 och 3% i re-

gionerna T5 och T6. De dåliga transportresurserna

vållar för denna grupp (ca 150 000 vuxna) inga pro-

blem med inköp, men de kan ändå ha problem med ar-

bets- och besöksresor.

- att dålig dagligvaruservice har ca 30% av den vuxna

befolkningen (ca 1,8 milj). 90% av denna grupp har

dock goda eller mycket goda transportresurser.

Tillgång till bil och god kollektivtrafikstandard är

för den enskilde individen av stort värde, oavsett

tillgänglighet till de här nämnda servicefunktionerna

(livsmedelsbutik, post, apotek). Goda transportresur-

ser ger möjligheter till en hög rörlighet som ofta är
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nödvändig för att nå även andra servicefunktioner,

besöka släkt och vänner samt ett meningsfullt fritids-

utnyttjande.

Vilka förutsättningar finns då för att lösa dagens

transportproblem? I princip kan tre olika sätt identi-

fieras, nämligen:

- att människorna flyttar tillsammans mer så att

underlag kan erhållas för en differentierad service,

- att service och arbetstillfällen "flyttar ut" dit

människorna finns,

- att öka rörligheten genom förbättrade transportmöj-

ligheter. Därigenom skulle bådade andra nämnda

riktningarna kunna substitueras.

Det är framför allt det sistnämnda sättet som under

de senaste decennierna eftersträvats mer eller mindre

målmedvetet. Genom en ökad transportstandard har män-

niskors valmöjligheter att bo, arbeta och utöva fri-

tidsaktiviteter avsevärt förbättrats. Den dekoncentra-

tion, som utmärkt 1970-talet, har ännu inte avslutats

(jfr t ex Asp och Lundin 1980, Forsström 1981 och

Transportrådet 1982:2). En ökad rörlighet kan

ske antingen genom att ett större antal resor kan gö-

ras eller att möjligheter att göra längre resor ska-

pas. En sådan utveckling får dock såväl transportpoli-

tiska som transportekonomiska konsekvenser beroende på

vilket sätt som den ökade rörligheten uppnås på.

Det är ett välkänt faktum att individer som har god

tillgång till olika serviceinrättningar och fritids-

verksamheter besöker dessa oftare än de som inte har
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samma tillgång. Engelska undersökningar (Hillman-

Whalley 1978, Mitchelerown 1979) har t ex visat att

barn i åldern 5-14, som har 0,5 km till en idrotts-

anläggning,utnyttjar denna ca 10 gånger mer än de som

bor 1 km bort. Motsvarande siffra för barn i åldern

15-19 var 6 gånger och för vuxna 3 gånger. Liknande

relationer mellan avstånd och utnyttjande kan konsta-

teras för andra typer av aktiviteter. Detta ökade ut-

nyttjande är också beroende av rörligheten. En indi-

vid som har tillgång till bil reser mer överhuvud-

taget, men betydligt mindre om samma individ måste

anlita buss eller förflytta sig till fots, dvs det

sker inte någon substitution av resandet fullt ut

utan i stället avstår individen från vissa resor. På

samma sätt kan konstateras att män kör oftare bil än

kvinnor, ett förhållande som gäller även i tvåbils-

hushållet. Vid familjens gemensamma resor kör oftast

mannen. Se figur 5.1.

    

  

   

  

 

      

   

E Other Car Passenger

En] Bike Cardriver

Bus D Walk
5 I_

Men16-64

" < Women 16-59

4 _.
Children Men 65+

3 "- 15.:-,:5353535 Women 60+

2 _ ä

1 .-

0 ,

O 1 2+ 0 1+

Household cars

Figur 5.1 Barn, aktiva män och kvinnor, samt pension-
erade män och kvinnor i England fördelade
pa antal resor med olika färdsätt per person
och dag samt på bilinnehav.

Källa: Mitchell 1981
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Den svenska SCB-undersökningen om transportresurser

och transportbehov (SMT 1981:20)studerade just möjlig-

heterna för bilhushållsmedlemmar med körkort för var

och en att själv disponera bil. Resultatet visade att

69% av männen och 34% av kvinnorna nästan alltid dis-

ponerade bil oavsett veckodag och tidpunkt. Samboende

har i genomsnitt större tillgång till bil än ensam-

stående och samboende disponerar i större utsträckning

bil på vardagskvällar och veckosluten. Detta beror till

största delen på att ena partnern (i regel mannen) an-

vänder bil till och från arbetet. Möjligheterna att

själv disponera bil ökar med minskad urbaniserings-

grad, dvs i Stockholm kan 41% nästan alltid själva

disponera bil. På landsbygden i södra Sverige (T5) är

motsvarande siffra 59%. Av de hemarbetande disponerar

ca 25% nästan alltid själva bil och 35-40% på vardags-

kvällar och helger.

Är då rörlighetsproblemen stora och vad kan göras för

att förbättra transportstandarden? Den sammanfattning

som kan göras av rörligheten uttryckt i standardter-

mer sammanfattas i följande tablå,

 

 

Kollektiv- Tillgångtill bil

trafikstandard Ja Nej

God 1) 35% 14%

Dålig 2) 44% 8%

   

1) Hållplats inom gångavstånd (750 meter) och minst
en tur var 30:e minut på morgnarna (06-09)

2) Hållplats utom gångavstånd och/eller turtäthet
glesare än var 30:e minut på morgnarna (06-09)

Källa: SM T 1981:20

Tablån visar att transportstandarden uttryckt som

tillgång till bil och/eller god kollektivtrafikstan-

dard gäller för drygt 90% av den vuxna befolkningen,

medan resten har en mycket dålig transportstandard.
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Om transportbehoven kan uppfyllas beror dock på en rad

faktorer som är kopplade till att en individ har till-

gång till en transportresurs vid en viss tidpunkt. För

att uppfylla detta krav - vilket inte torde vara möj-

ligt - innebär det att individen antingen alltid har till-

gång till bil eller alltid har tillgång till god kollek-

tivtrafik. Som redan framgått finns en rad restriktioner

beträffande tillgång och val av ett visst transport-

medel.

5.2 Har kollektivtrafiken någon framtid?

Persontransporter med kollektiva färdmedel utvecklades

under l900-talets första hälft i takt med inflyttningen

till städerna. Omkring år 1950 började antalet person-

bilar att växa och därmed inleddes nedtrappningen av an-

talet kollektivtrafikanter. Som framgår av figur 5.2

fortsatte denna utveckling fram till den första oljekri-

sen 1973. Därefter bröts trenden och en återhämtning

ägde rum. I Göteborg var denna förändring mindre tyd-

lig.

Personiransportufveckling

(antal resor per inv. 0. år)
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Figur 5:2 Persontransportutvecklingen med kollektiva
färdmedel i Göteborg, Malmö, Norrköping och

Linköping under perioden 1950-1980
Källor: Bearbetning av statistiska årsböcker för resp

städer
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Tabell 5.2 Subventioneringsgraden hos kollektiva trafik-
system i relation till totala driftskostnaden
i Vissa städer åren 1970 och 1975/76.

   

 

 

Stad Subventioneringsgrad i % av totala drifts-
kostnaderna

1970 1975/76

Wien 6,8 21,3

Antwerpen 30,0 70,0

Århus 16,2 25,3

Grenoble 30,4 50,0

München 57,0 56,0

Turin 1,1 1,5

Kobe 26,5 36,3

Arnhem 32,2 55,2

Stockholm 30,0 51,0

Västerås 1,0 25,0

USA (totalt) 9,7 43,4

'Källaz OECD (1979)

Subventioneringsgraden har ytterligare ökat mycket

kraftigt efter det år (1975) som redovisas i tabell 5.2.

Detta innebär stora problem för bl a den kommunala

ekonomin, en belastning som kan komma att ta sig ut-

tryck i försämrad standard.

Införande av det s k lågpriskortet/månadskortet är

till stor del orsak till de stora subventionerna. De

billiga kollektivtrafikresorna har kraftigt ökat re-

sandet, men utan att ekonomin kunnat förbättras. När

Paris införde ett lågpriskort för bussresor 1975

ökade bussresorna med 200% i centrumdelarna fram till

1978. Detta skedde genom att nästan 40% av de nya

bussresenärerna kom från sådana som tidigare utnyttjat

tunnelbanan och 30% av de nya bussresenärerna kom från
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sådana som tidigare gjort korta promenader. Den övriga

ökningen bestod till största delen av tidigare kollek-

tivtrafikresenärer som nu i stället åkte mer än tidigare.

Mindre än en halv procent härrörde från bilister som

gått över till kollektivtrafik (Orski 1979).

Denna kostnadsutveckling har t ex medfört en förändrad

inställning till kollektivtrafiksystemen i Förenta

Staterna. Planer på pendeltåg inriktas i stället på

transportsystem av spårvägskaraktär, som i sin tur i

förekommande fall omplaneras till bussystem. Med undan-

tag för de stora städerna är "most conventional trans-

it service ... a mode whose time has past and values

to society are increasingly overshadowed by its cost"

(Hartgen 1978 p 259). Den är ingen generallösning för

orter av alla storlekar, ännu mindre för områden av

landsbygdskaraktär.

Åtskilliga åtgärder har under senare år vidtagits för

att förbättra kollektivtrafiken, t ex organisatorisk

samordning genom bildande av länsbolag och trafiksaner-

ingar i tätorters centrumdelar, som underlättar fram-

komligheten. Inom trafikpolitiken har också ökade an-

strängningar gjorts att anlägga en helhetssyn på trans-

portområdet där bl a energi- och miljöaspekter beaktas,

Vilket kan gynna kollektivtrafiken (jfr Wedin 1982).

Den tendens till ökat befolkningsunderlag som kan

skönjas i storstädernas centrala delar kan likaså

stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft (jfr Fors-

ström och Olsson 1982).

Det har ofta hävdats att kollektivtrafiken är billigare

än framför allt biltrafiken, därför att man kan utnyttja

stordriftsfördelar. Det visar sig emellertid att energi-

effektiviteten under lågtrafiktid, som ju omfattar större

delen av trafiktiden, är lägre för kollektivtrafikresan

än för bilresan - d v 5 det går åt fler kilowattimmar

per personkilometer för kollektivtrafiken under
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lågtrafiktid (TFD 1979:1). Orsaken härtill finns in-

bäddad i tidtabellsystemet samt att bussars m m åter-

resor under högtrafiktid sker med mycket låg belägg-

ning. En möjlig utvecklingsriktning är att närma sig

de transportsystem som kallas paratransit. Med detta

avses olika mellanformer av kollektivtrafik från färd-

tjänstservice i taxibilar till "vanlig" kollektivtrafik

med minibussar eller anropsstyrd kollektivtrafik med

bl a konventionella bussar. Målet med sådana tranSport-

system är att uppnå hög flexibilitet. Det innebär att

man frigör sig från den fastlagda ruttens och den fast-

ställda tidtabellens stelheter. De använda fordonen är

genomgående konventionella bussar.

I Sverige har vi vanligen associerat paratransit med

samåkning i personbilar. De organiserade försök som har

gjorts hos oss har haft ringa framgång. Däremot är s k

spontan samåkning desto vanligare. Bilpassagerarna är

vid arbetsresor nästan lika många som kollektivtrafik-

resenärerna (Asp och Lundin 1980).

I Förenta Staterna används ofta en småbuss med plats för

12 till 15 personer (van). I OECD-området förekom 500

startförsök fram till år 1974. Under de tre följande åren

tillkom ytterligare 200 projekt (Paratransit. Changing

perceptions of public transport 1980). Department of

transportation i USA organsierar samåkningskontor i

vissa delstater. Företag med anställda i samåkningspro-

jekt är organiserade i the National Association of Van

Pool Operators, som administrerade ca 12 000 samåknings-

pooler år 1980. Denna siffra beräknas stiga till 100 000

år 1985. Tendensen är att "van pooling" ökar mycket

snabbare än "car pooling". Företrädare för tunnelbanor

i USA ser med viss fruktan på denna utveckling (Baehr

1981).

Det största problemet med paratransit är dock, liksom

för linjebundna system, de höga kostnaderna samt opti-
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meringen mellan linjetrafik och anropsstyrd trafik.

De paratransitförsök som har genomförts hittills i

Sverige hari stort sett upphört p g a de alltför

höga kostnader som uppstått. Från standardsynpunkt

har de dock inneburit en klar förbättring jämfört med

linjetrafiken.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att de prob-

lem kollektivtrafiken har idag, med största sannolikhet

kommer att bestå inom överblickbar framtid och kommer

att accentueras ytterligare i vissa delar av landet.

5.3 Har bilen någon framtid?

Bilismens expansion har sedan 1950-talet inneburit ett

sju- till åttafaldigande av resandet. Under 1970-talet

har en viss stagnation inträffat. Bilismens negativa

sidor såsom trafikolyckor, miljöstörningar och låg

energieffektivitet kvarstår fortfarande, trots att bi-

len funnits sedan början på seklet. Bilen har på gott

och ont blivit en del av den livsstil vi har idag och

till stor del bidragit till att forma samhällsstruktu-

ren. Men insatser under främst 1970-talet, för att

bromsa bilanvändningen i hårt trafikerade områden, har

medfört att en del långtidseffekter börjat Visa sig.

Således har medelstora tätorters (i internationellt

perspektiv ca 250 000 - 500 000 inv) centrala delar

börjat minska i betydelse. En förklaring torde vara

att utestängning av bilar genom trafiksaneringar för-

svårat framkomligheten till främst centralt belägna

affärer. Trots att kollektivtrafikens framkomlighet

och standard ökat i centrumdelarna så har denna stan-

dardökning inte kunnat fullföljas i hela tätorten,

bl a beroende på vikande befolkningsunderlag ju längre

från centrum man kommer.
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EurOpeiska erfarenheter har visat att restriktioner mot

bilism i tätorternas centrala delar är tekniskt lätta

att genomföra och samtidigt p0pulära. De har också

visat att bakslag kan erhållas genom att centrala delar

utarmas om inte bilrestriktionerna genomförs som delar

i en heltäckande stadsbyggnadsplanering, där bilen ut-

gör en del i en integrerad transportplanering med goda

parkeringsmöjligheter och god framkomlighet för varu-

distribution kombinerat med en noga genomtänkt kollek-

tivtrafikutformning. Erfarenheterna visar också att de

bästa resultaten erhålls om biltrafikrestriktioner

endast omfattar mindre delar av centrum snarare än hela

centrumbildningen (OECD 1979, Lundin 1982).

En konsekvens av detta skulle kunna vara att bilägandet

i framtiden kommer att få en än mer differentierad bild

än idag. Kanske kommer bilägandet för dem som bor i

framtida centrumdelar att bli ännu mindre än idag, medan

bilägandet för dem som bor i tätorternas periferi och

på landsbygden kommer att bli ännu större än idag. Här

bör dock observeras att ett minskat bilägande inte

behöver innebära minskad bilanvändning. Således kan

t ex hyrbil i olika former bli allt vanligare, vilket

kan komma att innebära ett bättre utnyttjande av

bilparken (jfr Nerman och Sjödell 1982). De verkliga

effekterna på användningen vid ett utökat hyrbilssystem

har man ännu alltför dåliga kunskaper om och erfaren-

heter av.

En sammanfattning av den i detta kapitel förda diskus-

sionen indikerar att vi under tiden fram till sekel-

skiftet i stort sett kommer att brottas med samma trans-

portproblem som idag. På ytterligare lite längre sikt

kan dock, bl a via :ny teknik, vissa strukturförändringar

komma att ske, som resulterar i en förbättrad transport-

standard för vissa eftersatta grupper i samhället.

VTI RAPPORT 247



61

6 SLUTSATSER OCH UTBLICKAR

Bilsamhällets framtid beror på många olikafaktorer.

Kan bilismens negativa effekter bemästras, dvs kan tra-

fikolyckor, buller och avgaser minskas? Kommer bilismen

att klara sin energiförsörjning? Kommer bilismen att

ersättas med ny teknik för överföring av information?

Blir kollektiva transportlösningar framtidens färdsätt?

Frågorna återspeglar några av de aspekter som kan läggas

på bilsamhällets framtid. Några fullständiga svar finns

inte i dag. För detta behövs ökad forskning. Rapporten

syftar till att dels ge en sammanfattande överblick av

de förutsättningar, restriktioner och problem som känne-

tecknar persontransporterna i Sverige, dels identifiera

några viktiga forskningsområden.

De viktigaste faktorernasom bestämmer resandet och färd-

medelsvalet är

- tillgång tilL d v 5 verklig disposition av,ett visst

transportmedel (bil, buss, cykel etc),

- fysiskt avstånd till en viss aktivitet (påverkar bl a

restid),

- individens ålder (påverkar bl a körkortsinnehav).

Förutom dessa finns en mängd variabler som har mer eller

mindre direkt påverkan på resgenereringen och färmedels-

valet, t ex restid (som är ett annat sätt att uttrycka

avstånd), reskostnad (som är ett annat sätt att uttrycka

disposition av ettvisst transportmedel) och standard.

Den typ av resor som kommer att öka i framtiden är till

största delen besöks- och fritidsresor, därför att ar-

betsresor och serviceresor till stora delar är begränsade

volymmässigt till t ex vissa åldrar i livscykeln och/el-

ler vissa behov. Att ha mer än en arbetsplats att färdas

till i framtiden är inte troligt i så stor omfattning att
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det kommer att påverka den totala arbetsvolymen uppåt.

Inte heller torde serviceresorna öka i någon nämnvärd

omfattning, möjligen med undantag för fler läkarbesök

för en växande andel äldre. Serviceresor för dess egen

skull förekommer säkert, men knappast i någon större

omfattning. Att besöka dagligvarubutiken mer än nödvän-

digt är troligen sällsynt, men att göra en resa för

att "titta i skyltfönster". prova kläder etc, är tro-

ligen mer vanligt. Gränsen mellan serviceresa och fri-

tids-/nöjesresa är i detta speciella fall svår att ur-

skilja.

De investeringar som gjorts i bl a bostäder, verksamhe-

ter och infrastruktur kommer under lång tid att be-

gränsa möjligheterna till framtida förändringar av be-

byggelsemönstret. Samtidigt kan konstateras att korta

perioder med intensivt nybyggande kan omforma bebyg-

gelsen. Exempel härpå är bostads- och vägbyggandet

under 1960-talet och början av 1970-talet. I före-

liggande rapport bedöms bebyggelseförändringarna bli

små även om ett behov av andra bostäder än nu befint-

liga kan komma att medföra vissa inomregionala för-

ändringar i främst storstadsområdena.

De framtida persontransporterna kan, mot bakgrund av

den diskussion som förts i denna rapport, antas karak-

teriseras av följande utvecklingstendenser fram till

sekelskiftet:

- En ökning av transportvolymen kan förväntas mot bak-

grund av enrelativt stor ökning av befolkningen i

åldergruppen 35-64 år. Från färdsättsynpunkt har

VTI RAPPORT 2 4 7



63

redan observerats möjligheterna att genom väl ut-

byggda gång- och cykelvägar kunna tillgodose olika

förflyttningsbehov hos många av dessa i allmänhet

lättrörliga människor.

- Utvecklingen av ny datateknik kan komma att leda

till såväl ökade som minskade transporter. För in-

dustrin kan datatekniken komma att leda till kon-

centrationstendenser vilket kan medföra en ökad

transportvolym. Vad gäller tjänsteproduktion kan

datatekniken å andra sidan bli ett medel för att

kunna decentralisera vissa funktioner, vilket kan

komma att minska transportbehoven. Tendenserna är

dock svåra att urskilja.

- De transportmedel som kan förväntas stå till för-

fogande fram till sekelskiftet torde vara desamma

soulidag. Bilen, som såväl i geografiskt hänseende

som vad gäller transportuppgift kan tillgodose högt

ställda transportkrav, kan väntas behålla sin ställ-

ning som viktigaste transportmedel. En bidragande

orsak härtill är en successivt förbättrad fordons-

teknik, vilket kan väntas öka bilarnas energieffek-

tivitet. Man bör dock inte bortse från att dess

konkurrenskraft gentemot andra färdsätt kan minska.

Med bilexpansion har följt miljöproblem och för

många människor utgör trafiklederna barriärer. Det

kan således bli svårt att hos allmänheten få gehör

för ytterligare investeringar som främjar bilismen.

Därför är det troligt att intresset ökar att lösa

olika individers transportproblem på annat sätt.

Möjligheterna härför är dock begränsade. En utveck-

ling som kan bli följden av en sådan transportpoli-

tik är att biltätheten i tätorternas centrumområden

sjunker, dels på grund av en förbättrad kollektiv-

trafikstandard, dels på grund av trafiksanerande åt-
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gärder och miljöhänsyn. Samtidigt kan biltätheten

utanför tätorternas centrumområden komma att ytter-

ligare öka.

Antalet personer i förvärvsarbetande åldrar antas

öka fram till sekelskiftet. I områden med stort be-

folkningsunderlag är det naturligt att undersöka

möjligheterna att med kollektiva trafiklösningar

söka tillgodose transportrelationen arbete - bostad.

Därvid bör möjligheterna att via matartrafik öka

underlaget för reguljära förbindelser särskilt be-

aktas. Bättre framkomlighet i innerstäderna, bättre

komfort under hela transportkedjan och tätare för-

bindelser är andra åtgärder som kan stimulera en

ökad kollektivtrafik. Här bör dock uppmärksammas

att olika kollektiva trafiklösningar måste diskute-

ras utifrån de speciella geografiska och mänskliga

aspekter som karakteriserar olika delar av vårt

land. Den storstadsorienterade synen på trafikfrå-

gorna har annars en benägenhet att alltför kraftigt

dominera debatten. Ett av de stora framtida proble-

men beträffande kollektivtrafiken har att göra med

finansieringen av denna.

Transportbehoven hos det ökande antalet riktigt gamla

människor (äldre än 80 år) och rörelsehindrade per-

soner kommer att öka kraven på transportresurser och

acceptabla trafikmiljöer för dessa grupper. Svårig-

heter kommer att uppstå beträffande Vilken kravnivå

som kan anses vara rimlig att tillgodose. Möjligheter

att t ex genom olika anpassningsåtgärder i omgivningen

dämpa vissa krav kommer naturligtvis att finnas. Så-

ledes kan de förflyttningshandikappades situation för-

bättras genom tekniska men kanske framförallt sociala

förändringar såsom ökat ansvarstagande och hjälpsam-

het från friska människor. För de förflyttningshandi-

kappade bör således hänsyn tagas till de svårigheter

som dessa har när det gäller att använda nuvarande

transportsystem.
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Ett av de största problemen när detgäller de handi-

kappades möjligheter att få en god transportstandard

är av finansiell natur. Stora regionala olikheter

finns t ex vad gäller färdtjänstservice. Svårigheterna

att upprätthålla en godtagbar standard är stora t o m

i landets befolkningstätaste områden. Som exempel på

kostnaderna för denna typ av transportservice kan

nämnas att Stockholms Lokaltrafik har ungefär 1% av

sin trafik i form av färdtjänstservice, men denna drar

ca 10% av de totala kostnaderna. I glesbygden torde

kostnadsrelationerna vara ännu större. Likväl är det

där de troligtvis största framtida behoven kommer att

finnas för denna typ av service.

- Trafiksäkerhetsproblemen kommer till stor del att

ändra karaktär. Antalet trafikolyckor totalt och av

allvarlig karaktär kommer troligen att minska, medan

oskyddade trafikanter visar fler skadefall. De blir

i högre grad bestående av skador i samband med gång-

och cykeltrafik. Motorcykelolyckornas utveckling är

ett speciellt problem. Den kraftiga ökningen fram

till sekelskiftet av åldersgruppen 35-64 år kan even-

tuellt bidraga till en förbättrad trafiksäkerhet,

eftersom denna grupp statistiskt sett har en lägre

olycksrisk än andra grupper. Detsamma kan gälla för

de yngsta åldersgrupperna som kommer att minska fram

till sekelskiftet, samtidigt som dessa har bland de

högsta olycksriskerna. Den kraftiga ökningen av per-

soner över 65 år inger vissa farhågor för framtiden

därför att just denna åldersgrupp uppvisar höga

olycksrisktal. Det vanligaste färdsättet för denna

grupp är som fotgängare eller bilpassagerare.

Den här gjorda redovisningen betonar betydelsen av att

öka kunskapen om framtida transportbehov och möjlig-

heterna att tillgodose dessa samt vilka konsekvenserna

blir. De forskningsinsatser som identifieras som sär-
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skilt angelägna i den närmaste framtiden bör ha följ-

ande inriktning, nämligen bevakning och forskning

kring bl a:

§99l9225999glêåê_âêEEQEêäê_EEYêêåll99_§å§9@3

utvecklingen av olika befolkningsgrupper (ålder,

civilstånd etc),

- analyser över tiden av resvanor, resmönster och

rörlighet, vilka i sin tur kräver kontinuerliga res-

vaneundersökningar,

- utveckling av prognosmetoder för resande,

- bilinnehavets respektive kollektivtrafikstandardens

utveckling speciellt i glesbygd,

- sambandet mellan arbetslöshet och trafiksäkerhet,

- arbetstidsförkortning respektive fritidens påverkan

på resandet och dess effekter på trafiksäkerheten,

- transportefterfrågans och transportresursernas ut-

veckling med avseende på olika befolkningskategoriers

behov t ex förflyttningshandikappade och billösa,

- transportpolitik och resande

- transportkonsekvenser av flerbilsinnehav

Ekeaemiêkêlzskai§5§-99b_9§9§22§§2922§52-f§k§9§§5§_92-

yeskliag_§å§9m=

- kollektivtrafikens finansieringsproblem och prissätt-

ningsprinciper,

- reskostnadsutveckling och färdmedelsval,

- bilens tekniska utveckling,

- effekter på persontransporterna av datateknikens ut-

veckling

- möjligheterna att använda nuvarande trafikorganisa-

tioner (t ex taxi och s k paratransit) för att till-

godose framtida transportbehov

- nya trafikorganisationsformer t ex avgiftsbelagd

och/eller elektronisk liftning.
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êêggrêfiêkê_§§E§9:§:§_922§95l229_§êêem=

- bebyggelseutvecklingens betydelse för resandet,

- tillgänglighet, rörlighet och resande,

- avstånds- och restidsutvecklingens betydelse för

resandet.

ngizaisgê§§EEQE§§§-2§Z§§ELigg_§å§99=

- energi- och miljöaspekternas påverkan på bilismens

utveckling, främst i tätorter,

- trafiksäkerhetens utveckling för olika befolknings-

grupper t ex äldre GCM-trafikanter, äldre bilförare

och billösa,

- konsekvensanalyser av olika trafiksäkerhetsåtgärder,

- utveckling av modeller som beskriver hur vägytans

tillstånd förändras i tiden för olika beläggnings-

strategier,

- vägbeläggningens tillstånd och dess inverkan på trafik-

säkerheten

- vilken storleksordning som miljöproblem haeruller

och vibrationer)som orsakas av vägar och vägytan.

Denna lista, som kan göras mycket längre, tjänar bara

syftet att vara en exemplifiering av vissa angelägna

FoU-områden och projekt. Den pekar på att ökad forskning

behövs för att förbättra förutsättningarna att tillgodo-

se olika människors transportbehov samtidigt som icke

önskvärda trafikmiljöer kan undvikas och krävande in-

vesteringar inom transportområdet minskas. Det idag

dominerande färdsättet - bilen - torde dock under alla

händelser vara detsamma vid sekelskiftet. Därmed inte

sagt att bilen kommer att ha samma starka ställning som

fortskaffningsmedel i framtiden som idag. Den mång-

fasetterade bild som således framträder, när hänsyn tas

till alla transportbehov, betonar betydelsen av att öka

kunskapen om transportmöjligheterna för människor bo-

satta i olika delar av vårt land.
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lated to life cycle changes (age and
marital status).

One-person households in Sweden during
1975 distributed by region (per cent
of households in T-regions).

One-person households in Sweden during
1978 distributed by age (below the age
of 65 and between 65-84 years of age
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Socio-economic changes during the period
1950-1980.

The population in Sweden in 1980, 1990
and 2000 distributed by age (frequency

and per cent). The changes of the age
distribution during 1980-1990 and 1990-
2000 are also illustrated.

The number of journeys in Sweden during
one week in 1978 made by unprotected
road-users distributed by age and mode
(per cent).

The share of killed and injured road-
users involved in police-reported road
traffic accidents with personal injuries
in Sweden during 1978.

The distance from residence to some
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and in Sweden in 1978. The grown-up po-
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T-Regioner - Vad är det?
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För att bättre än vad som är möjligt med administrativa

indelningar (län) beskriva bl a rörelsemöjligheterna för

människor bosatta i olika delar av landet används i det

följande främst funktionella avgränsningar. Med hänsyn

till tidigare redovisat material (jfr Asp-Lundin 1980,

Lorentzon 1982) är det naturligt att använda Tdregioner.

Dessa är uppbyggda med församlingen som basenhet. Klassi-

ficeringen av regionerna grundas på invånarantalet på

följande sätt:

Tl - Stockholm med förorter (Stockholm, Lidingö, Roslags-

Näsby, Sollentuna, Tumba, Upplands-Väsby, Björknäs,

Märsta, Vallentuna, Västerhaninge, Åkersberga m fl).

T2 - Göteborg med förorter (Göteborg, Mölnlycke, Glös-

torp, Lindome, Nolered, Kållered m fl).

T3 - Tätorter med mer än 25 000 invånare.

T4 - Tätorter med 5 000 - 25 000 invånare.

T5 - Tätorter med 200 - 5 000 invånare och glesbygd i

södra Sverige.

T6 - Tätorter med 200 - 5 000 invånare och glesbygd i

norra Sverige.

I figur l.l återges de sex T-regionerna. Genom att an-

vända T-regionerna är det möjligt att jämföra olika

orter i landet vid exempelvis diskussioner kring ut-

byggnaden av kollektivtrafiken. Vad gäller glesbygden

är dock denna, som följd av stora olikheter, delad i

en nordlig och en sydlig del (jfr Asp-Lundin 1980).
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Figur 1.1 Indelning av Sverige i T-regioner.

 

Källa: Nelldahl (1978)

VTI RAPPORT 247




