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FÖRORD

Denna rapport utgör dokumentation från ett seminarium i Linköping

1982-09-15 beträffande kollektivtrafikens möjligheter och begränsningar.

Seminariet arrangerades gemensamt av kollektivtrafikberedningen (KTB)

och statens väg- och trafikinstitut (VTI). Som ett led i KTBs och VTIs

arbete inom kollektivtrafikområdet ingår att arrangera seminarieverk-

samhet inom olika delområden för att få till stånd en dialog och ett

erfarenhetsutbyte med såväl andra forskare som olika intressenter bland

företag, organisationer m fl. Syftet är därvid att dels fånga upp aktuella

problemställningar från omvärlden, dels föra ut resultat ifrån pågående

forskning. Seminariet som dokumenteras i denna rapport avsåg att täcka

in viss aktuell forskning inom områdena,

- resvanor och val av färdsätt,

- attitydpåverkande information,

- finansiering och prissättning av kollektivtrafiktjänster,

- trafiksäkerhet.

Ekonomiavsnittet består av tre uppsatser. De två som behandlar kollektiv-

trafikens samhällsekonomi och finanser skall läsas som en helhet. De har

enbart av praktiska skäl delats upp.

Denna rapport har också publicerats i KTBs informationsserie.

Kenneth Asp
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II

ABSTRACT

Papers presented at the seminar, held at the National Swedish Road and

Traffic Research Institute (VTI), were as follows: Public transport -

competitor or complement to the car, cycle or walking, Asp K; Is it

possible to influence public transport travel by information and publicity?,

Ottander C; Cost-Benefit and modal choice in urban areas, Jansson J-O;

The financing of public transport, Hansson L; Bus travel free of charge.

Effects on travel and economy of transport companies, Forsberg A; Is the

public transport passenger travelling safer than other road users?,

Forsstroem Aa; Bus safety - current issues, Turbell T; The influence of

drivers environment on traffic safety, Morén B.
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UTVECKLINGEN AV PERSONTRAFIKEN I SVERIGE

Bengt Finnveden, Transportrådet

Utvecklingen på transportområdet har sedan 1950-talet präglats av en

starkt stigande efterfrågan. Både persontransportarbetet och godstrans-

portarbetet har ökat kraftigt. Utvecklingen framåt är däremot mer

svårbedömbar. Den ekonomiska utvecklingen samt tillgången på och

därmed priset på drivmedel blir styrande för reskonsumtionens och

transporternas framtida omfattning. För persontrafiken är därjämte sys-

selsättningsgraden och bostadsbyggandets lokalisering av stor betydelse.

Godstransporternas omfattning och fördelning på transportarbetet påver-

kas av strukturomvandlingen inom industrin med koncentrering, speciali-

sering och vidgade marknader.

Reskonsumtionen och transporterna har ökat snabbt under efterkrigstiden

vilket bild 1 och 2 illustrerar. Bild 1 visar godstransportutvecklingen och

bild 2 utvecklingen av personresandet. Förklaringarna härtill är många och

väl kända. Vi ser emellertid av bilderna att utvecklingen under 1970-talet

inte är lika entydig. Det totala transportarbetet har inte ökat i samma

takt som tidigare och fördelningen mellan olika färdmedel har blivit

annorlunda. Privatbilismen har klart dämpats. Personbilsbeståndet har

legat på en i stort sett konstant nivå på 2,9 miljoner bilar i trafik sedan

1976. Bild 3. För år 1981 kan noteras att bensinförbrukningen minskat med

1,5%. Trafikarbetet på vägnätet har enligt Vägverkets trafikräkningar

minskat med 0,5%.

Järnväg och flyg har ökat bl a till följd av lågprissatsningarna. Den totala

kollektivtrafiken har haft en mer successiv ökning i takt med ökade

bensinpriset som ju främst drabbar privatbilismen.

Det här är utvecklingstendenser som kan förväntas fortsätta under

1980-talet. Transportrådet har gjort prognoser för transportarbetet fram

till 1990 med fördelning på färdmedel (bild 4). Vi räknar där med att det

totala transportarbetet kommer att öka från 87 till 96 miljarder person-

kilometer 1980-1990 med ca 10%. Det innebär en lägre ökningstakt än

under 1970-talet då det totala persontransportarbetet ökade med 23%.

Antalet personbilar i trafik beräknas öka från 2,9 till 3,1 miljoner
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1980-90. Personbilars transportarbete skulle därvid öka med 5%. Kollek-

tivtrafikens persontransportarbete beräknas öka med 30%. Detta beror

bl a på enutbyggnad av busstrafiken.

När det gäller busstrafiken sker nu stora förändringar i länen. Genom de

länshuvudmän som bildas skapas förutsättningar för en bättre planering

och en bättre resursanvändning inom kollektivtrafiken. Ett exempel från

Uppsala län kan belysa utvecklingen (bild 5). I det länet har på två år en

40-procentig ökning av resursinsatserna i form av bussar och personal gett

en 90-procentig ökning av trafikutbudet. Antalet resor med landsbygds-

trafiken har under samma tid ökat med inte mindre än 175%. Genom detta

har kollektivandelen för arbetsresor ökat väsentligt utöver den annars

normala nivån på omkring 10%. Ökningen har i första hand åstadkommits

genom en effektivare resursanvändning och i andra hand genom ett ökat

utbud. Den totala tillgängligheten till arbetsmarknaden har ökat vilket

givetvis är väsentligt för grupper som inte har tillgång till bil.

Av intresse kan också vara att studera utvecklingen av olika resbehov.

Den ojämförligt högsta ökningstakten visar arbetsresorna. Medan det

totala transportarbetet ökade med ca 20% under 1970-talet ökade trans-

portarbetet för arbetsresor med mer än 50%.

Denna utveckling har bl a sin grund i 3 karaktäristiska kännetecken för

samhällsutvecklingen i Sverige under 70-talet:

l Byte av bostad, framför allt flyttning ut till mindre tätorter med låg

självförsörjningsgrad vilket förutsätter att man arbetar i en annan

större tätort.

2 Ökning av förvärvsfrekvensen, speciellt för kvinnor.

3 Byte av arbete, underlättat av ökad rörlighet på grund av ökat

bilinnehav och ibland framtvingat av nedläggning av arbetsplatser.

Utflyttning från centralorten till omkringliggande orter eller landsbygd

illustreras tydligt av bild6 där vi ser att andelen sk regionala resor

snabbt har ökat. Lokala arbetsresor har start och målpunkt i samma ort.

Regionala arbetsresor avser resor mellan olika orter.
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Man kan konstatera att vi fått en ny typ av befolkningsomflyttningar.

Tidigare hade vi en befolkningsomflyttning från mindre tätorter främst i

Norrland till framför allt större tätorter i södra och mellersta Sverige.

Denna befolkningsomflyttning påverkade inte andelen lokala pendlare i så

hög grad. I stället för att bo och arbeta i samma tätort i Norrland (eller

som jordbrukare i glesbygden) så flyttade man till en annan tätort i södra

Sverige där man också arbetade. Vad som skett under 1970-talet är att

man flyttar från större tätorter och ut till mindre tätorter i dess närhet

men fortfarande arbetar i de större tätorterna. Detta medför att självför-

sörjningsgraden sjunker både lokalt och för riket som helhet.

Ökningen av regionala arbetsresor var särskilt markant under 1970-talets

första hälft. Utvecklingen har dock blivit lugnare under slutet av årtion-

det även om tendensen till fortsatt utflyttning från de större tätorterna

finns kvar medan befolkningsminskningen i ren landsbygd nästan upphört.

Allmänt gäller att det ökade bilinnehavet har underlättat den regionala

pendlingen. Åtminstone i början var kollektivtrafiken illa rustad att ta

hand om de regionala pendlarna varför bilandelen för regionala arbetsrrsor

har blivit hög. Figur 7 visar utvecklingen av färdmedelsfördelningen för

arbetsresor under perioden 1950-1980.

Som framgår av figuren så har sett över hela perioden 1950-1980 andelen

arbetsresor med bil ökat, kollektivreseandelen varit relativt konstant

medan gång- och cykelandelen har minskat. Under 1970-talet har emeller-

tid denna trend brutits, dels under energikrisen 1974, dels i slutet av

årtiondet bl a som en följd av oljeprishöjningar och stagnerande hushålls-

inkomster. Andelen arbetsresor med bil beräknas då för första gången ha

minskat samtidigt som kollektiv- och gång-/cykelandelen ökat.

Andelen arbetsresor med kollektiva färdmedel är högst i Stockholmsregio-

nen med 50% och lägst i glesbygd och tätorter med mindre än 25 000

invånare med omkring 5% (se bild 8). Det finns en klar gräns för

kollektivresandeandelen vid tätortsstorleken 25 000 invånare där andelen

ökar markant jämfört med mindre tätorter. Det beror på att det är först i

de större tätorterna som det finns en utvecklad stadstrafik.
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Andelen resor med bil minskat successivt med ökande tätortsstorlek först

markant i Stockholmsregionen där den är 34%. Andelen förflyttningar med

gång och cykel är över 33% i alla tätortsstorlekar utom i Stockholm och

Göteborg där den endast är hälften så stor. Det beror bl a på de längre

medelreslängderna i Stockholm och Göteborg.

Medelreslängden är dock högst för invånare i glesbygd och små tätorter

med mindre än 5 000 invånare. Medelreslängden är lägst för invånare i

medelstora tätorter med mer än 25 000 invånare beroende på en låg andel

regionala arbetsresor och korta avstånd för lokala resor.

Medelreslängden återspeglar också drivmedelsförbrukningen. Energiaspek-

ten blir allt intressantare i takt med ökade oljepriser och att bostads--

arbetsresorna står för en allt större del av transportsektorns oljeförbruk-

ning.

Därför har vi tagit fram detta stapeldiagram (bild 9) som visar drivme-

delsförbrukningen per förvärvsarbetande och år för bil och kollektivtrafik

i olika T-regioner.

Den lägsta relativa drivmedelsförbrukningen för arbetsresor finns i medel-

stora tätorter. I dessa tätorter förbrukas i genomsnitt 140 liter drivmedel

per förvärvsarbetande och år vilket kan jämföras med omkring 340 liter

per förvärvsarbetande och år i glesbygd och små tätorter. Den relativa

drivmedelsförbrukningen ligger även lågt i Stockholms- och Göteborgsre-

gionen på grund av hög kollektivandel.

Sammanfattningsvis är de medelstora tätorterna med 25 000-100 000

invånare resurssnålast när det gäller arbetsresor. De har hög självförsörj-

ningsgrad, kort medelreslängd och goda möjligheter för gång-och cykel-

trafik. Härav följer att de har låg energiförbrukning för arbetsresor och

låga kostnader som återspeglas av låga reseavdrag.

Glesbygden och de små tätorterna utgör motsatsen med låg självförsörj-

ningsgrad och långt avstånd till arbetsplatserna som ofta förutsätter

bilpendling med stor drivmedelsförbrukning och höga reseavdrag. Bakom

detta ligger utvecklingen under 1950- och 60-talen med bortfall av
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arbetstillfällen och flyttning från landsbygden och ökad pendling som

följd. Under 1970-talet har emellertid utvecklingen gått i annan riktning:

en utbyggnad av bostäderna i form av villasamhällen dock utan att

arbetsplatser tillkommit. Undantaget som bekräftar regeln är kvarvarande

enstaka bruksorter med extremt hög självförsörjningsgrad och låg resurs-

förbrukning för arbetsresor (bild 10).

Av materialet framgår även att storstäderna är relativt effektiva ur

energisynpunkt. I Stockholms tätort med 1 miljon invånare, där tunnelba-

nan utgör det huvudsakliga färdmedlet, är den genomsnittliga drivmedels-

förbrukningen och reseavdraget per person lika låg som i de medelstora

tätorterna trots avsevärt längre avstånd.

Exempel på motsatsen finns längre ut i Stockholmsregionen. I förorten

Bålsta är den genomsnittliga drivmedelsförbrukningen per förvärvsarbe-

tande fem gånger så hög som för en förort i tunnelbaneområdet och

dubbelt så hög som för en motsvarande förort med pendeltågsförbindelser.

Sammanställningen bygger i huvudsak på följande rapporter från trans-

portrådet:

1980:3 Transportsektorn. Redovisning av aktuell situation och prognos
för tiden fram till år 1990.

1982:2 Arbetsresorna i Sverige

1982:4 Transporter i Sverige. Del 1. Transportmedlens utveckling och
utnyttjande.
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KOLLEKTIVTRAFIKEN - KONKURRENT ELLER KOMPLEMENT TILL

BILISM OCH CCM-TRAFIK?

Kenneth Asp, VTI

INLEDNING

När kollektivtrafiken diskuteras och jämförs med andra färdsätt sker

detta ofta i termer av konkurrens. Företrädare för kollektivtrafik argu-

menterar för ökat kollektivt resande därför att det är billigt, energisnålt,

solidariskt för att optimera samhällets samlade resursanvändning etc.

Företrädare för bilism framhåller oftast bilens flexibilitet, dvs att kunna

åka vart man vill och när man vill, dess bekvämlighet etc. Företrädarna

för gång- och cykeltrafik är så svaga att deras synpunkter endast mer

sporadiskt når ut, men att man mår bra av GCM, får motion och kommer

"närmare" naturen är några av argumenten.

Finns det några reella konkurrensytor mellan dessa färdsätt eller är det så

att de till största delen kompletterar varandra? Dessutom, vilket färdsätt

konkurrerar med och/eller kompletterar i så fall vilket annat? För att

kunna besvara frågor av denna karaktär behövs kunskaper om själva

resgenereringen, dvs varför en resa utförs och vilka möjligheter som står

till buds att genomföra en resa. Att kunna ta sig till och från arbetet,

affären, daghemmet, släkt och vänner är av största vikt för alla individer,

men möjligheterna att göra det varierar ju kraftigt med avseende på

bostadens lokalisering, ålder, körkortsinnehav, bildisposition m m.

Den totala fördelningen av resandet på olika ärenden framgår av figur 1.
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Transportarbete (personkm) Antal resor

?65
Övrigt 8 0/0 Övrigt 8 o/o

 

Besök, fritid 29 °/o .. . .
Besok, fritid 42 °/o

 

Service 17 °/o x.

0/0 "-\ Service 0/0

  

Tjänste 9

  

xxx* Tjönste 1.2 °/:

 

Arbete, skola 37 °/o
Arbete, skola 26 °/.

     

Figur 1 Antal resor och transportarbete fördelat på ärenden.
Källa: SCB, RVU -78

Den tilltagande specialiseringen i samhället, som bla har inneburit en

uppsplittring av aktiviteter från hemmet, har kunnat uppnås endast genom

ett ökat resande. Denna ökade rörlighet har blivit möjlig genom främst

personbilen. De negativa effekter som bilanvändningen medfört samt det

faktum att alla individer inte har möjlighet att utnyttja denna, har

inneburit att samhället också satsat på andra transportlösningar för att

tillgodose olika transportbehov så långt som det varit möjligt. Äldre

människor kan t ex väntas ställa andra krav på transportnätets uppbygg-

nad än unga. Personer med nedsatt rörelseförmåga och rörelsehindrade

kräver ofta speciella trasnportlösningar, medan unga friska människor har

lätt för att t ex gå och cykla. Samtidigt har ärendekategorierna blivit allt

fler. Här framträder således ett sammanvävt rörelsemönster med otaliga

ärendebehov och transportkrav som skall tillgodoses.

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 kollektivtrafik 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 livsmedelsbutik ligger utom gångavstånd.
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Är då rörlighetsproblemen stora och vad kan göra för att förbättra

transportstandarden. Den sammanfattning som kan göras av rörligheten

uttryckt i standardtermer sammanfattas i följande tablå (källa: SMT

1981:20).

  

Kollektivtrafikstandard Tillgång till bil

Ja Nej

1) 35% 14%God
Dålig2) 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)

Tablån visar att transportstandarden uttryckt som tillgång till bil och/el-

ler god kollektivtrafikstandard gäller för drygt 90% av den vuxna befolk-

ningen.

Ca 8% har mycket dålig transportstandard. Om transportbehoven kan

uppfyllas beror dock på en rad faktorer som är k0pplade till att en individ

har tillgång till en transportresurs vid en viss tidpunkt. För att uppfylla

detta krav innebär det att individen antingen alltid har tillgång till bil

eller alltid har tillgång till god kollektivtrafik eller har sådan närhet till

service, fritid, arbete etc att GCM kan användas.

RÖRLIGHET OCH TILLGÅNGLIGHET

Genom en ökad rörlighet ökas också tillgängligheten till arbetsplatser,

serviceinrättningar m m. Det är ett välkänt faktum att individer som har

nära till t ex fritidsaktiviteter utnyttjar dessa mer än de som bor längre

bort. Engelska studier (Hillman-Whalley 1978, Mitchell-Town 1979) har

t ex påvisat att barn i åldrarna 5-14 år som bodde 0,5 km från en större

idrottsanläggning använde denna 10 gånger mer än de barn som bodde

1 km därifrån. Motsvarande värden för ungdomar i åldern 15-19 år var

6 gånger och för vuxna 3 gånger. Samma förhållande kan påvisas för andra
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typer av aktiviteter. Omvänt kan också konstateras att ett ökat utnytt-

jande av t ex en viss anläggning beror på individens rörlighet. Tillgång till

bil ger en högre rörlighet än om man enbart är hänvisad till kollektivtrafik

och GCM. Kollektivtrafikresandet påverkas också av om det finns tillgång

till bil i ett hushåll eller ej. I de flesta västeuropeiska länder har

kollektivtrafikresandet (antal resor) grovt skattats till 1:0,5:0,4 för indivi-

der som ingår i hushåll utan tillgång till bil, med en bil och mer än en bil.

Detta förhållande har konstaterats gälla oavsett om kollektivtrafiken rent

allmänt haft en procentuell uppåtgående eller nedåtgående utveckling. De

som har tillgång till bil i Sverige reser drygt femtio procent mer än de

billösa (Asp-Lundin 1982). Substituerbarheten, dvs överflyttning av bilister

till kollektivtrafik är generellt sett mycket låg. Detta trots att flera

försök gjorts under senare år att förbättra kollektivtrafikstandarden och

sänkta priset genom bl a införande av lågpriskort.

De billiga kollektivtrafikresorna har kraftigt ökat resandet, men utan att

kollektivtrafikföretagens ekonomi kunnat förbättras nämnvärt. När Paris

införde ett lågpriskort för bussresor 1975 så ökade bussresorna med 200%

i centrumdelarna fram till 1978. Detta skedde dels genom att nästan 40%

av de nya bussresenärerna kom från sådana som tidigare utnyttjat

tunnelbanan eller Metron, 30% av de nya bussresenärerna kom från sådana

som tidigare gjort korta promenader. Den övriga ökningen bestod till

största delen av tidigare kollektivtrafikresenärer som nu i stället åkte

mer än tidigare. Mindre än en tiondels procent av ökningen härrörde från

bilister som gått över till kollektivtrafik (Orski 1979).

Tillgängligheten eller avståndet kan också mätas i restid. Den tid som

individer lägger ned på att resa har visat sig relativt konstant (ca 20-40

min/resa) oberoende av färdsätt. Den tendens som under senare år kunnat

skönjas är att bilresorna blivit något kortare än resor med övriga färdsätt.

Detta innebär att de som disponerar bil förutom att de har större

aktionsradie och lägger ned mindre tid per resa än vad billösa gör, ändå

reser i en omfattning som i km/år räknat vida överstiger de billösas

resande (se t ex Asp-Lundin 1982).

Förutom tillgång till ett transportmedel och närhet till en aktivitet så

 

betyder individens ålder mest när det gäller resvanorna. Vissa primära
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resbehov, såsom dagligvaruinköp, läkarbesök m m består genom hela

livscykeln, medan andra kategorier såsom arbetsresor, barntillsyn m m

endast förekommer under vissa perioder av livscykeln. Det lägsta antalet

resor per dag och hushåll har pensionärer. Det största antalet resor per

dag och hushåll har sambofamiljer med tonåringar med upp till 10 gånger

fler resor än t ex sambo-pensionärsfamiljen.

Om man överför det förda resonemanget för att belysa konsekvenserna av

detta för kollektivtrafikens villkor, innebär det att följande karakteristika

för kollektivtrafikresandet har stor betydelse:

- närhet till hållplats är viktig,

- linjesträckningar går nära önskade slutdestinationer

- långa restider kan jämställas med långa avstånd vilka leder till en

mycket snabbt fallande attraktivitet för att utnyttja kollektivtrafi-

ken.

Om kollektivtrafiken inte kan uppfylla dessa villkor beträffande avstånd

och/eller restid så torde möjligheterna att dra till sig nya trafikanter vara

mycket begränsade. Endast pensionärer är troligen mindre restidskänsliga.

De har i allmänhet mer tid till förfogande att lägga ner på resande än

övriga trafikantgrupper. Detta innebär dock inte - vilket man ofta

glömmer i diskussionen - att pensionärerna alltid är mer benägna att resa

på tider som utgör lågtrafikperioder för kollektivtrafiken.

TRANSPORTSTANDARDEN

Hur ser då möjligheterna ut att förflytta sig i landets olika delar? Genom

SCBs levnadsnivåundersökning (SMT 1981:20) kan följande bl a hämtas.

Avstånd till busshållplats

 

Som tidigare framhållits är det viktigt att ha så stor närhet som möjligt

till bussen om den skall vara ett attraktivt färdsätt. Figur 2 nedan visar

att drygt 60% av den svenska vuxna befolkningen har högst 250 m till

närmaste busshållplats och ca 84% högst 750 m. Största tillgängligheten
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finns i storstäderna. Detta mått är naturligtvis utan värde ur standardsyn-

punkt om det inte kompletteras med en viss turtäthet. Hållplats inom

gångavstånd (750 m) och minst en tur var 30:e minut på morgnarna (kl 06-

09) har som tidigare nämnts ca 49% av den vuxna befolkningen. '

      

100 o/o'l'

   

l [över 750m

'IA 251-750m

m o-zsom
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l
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Figur 2 Den vuxna befolkningens (16-74 år) avstånd till närmaste

busshållplats i olika T-regioner 1)
Källa: SMT 1981:20

Avstånd till serviceverksamheter

Följande tabell 1 redovisar hur stor andel av den vuxna befolkningen som

har gångavstånd till olika serviceverksamheter. Av denna framgår att

avståndet ökar med minskande tätortsstorlek. I genomsnitt 70% har t ex

gångavstånd till närmaste livsmedelsaffär och ca 60% i de större tätorter-

na har gångavstånd till postkontoret.

 

1) Stockholm med förorter

Göteborg med förorter
Tätorter med 250000-25000 inVånare
Tätorter med 25000-5000 invånare
Tätorter med 5000-200 invånare och södra Sveriges
glesbygd
Tätorter med 5000-200 invånare och norra Sveriges

glesbygd

Tl-regionen
T2-regionen
T3-regionen
Til-regionen

T5-regionen II
II

T6-regionen
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Procentandel av den vuxna befolkningen som har gångav-

stånd (högst 750 m) till närmaste serviceställe
Källa: SMT 1981:20

 

0-750 m avstånd

 

till närmaste T1 T2 T3 T4 T5 T6 Samtliga

Livsmedelsbutik 85 89 85 73 48 46 70

Postkontor 61 62 59 33 33 31 46

Apotek 47 41 35 22 12 14 27

Varuhus/affärs-
centrum 37 33 29 26 11 12 24

Akut/jourläkarmot-
tagning (obs! mindre
än 5 km) 32 41 69 55 9 18 39

Grönområde 76 77 76 82 92 94 83

Biograf 24 11 15 21 13 14 17

 

Avstånd till barntillsyn

 

Bilinnehavet motiveras ofta med att bilen är nödvändig för att bla klara

barntillsynen utanför hemmet. Nedanstående tabell 2 visar att ca 60% av

barnen mellan 0-6 år har gångavstånd till barntillsynen och drygt 70% av

barnen i åldrarna 7-12 år. Om man sätter gränsen för GCM vid 1500 m så

har 74% av barnen i åldrarna 0-6 år detta avstånd och ca 82% av de som

är 7-12 år. Av följande tabeller 2 och 3 framgår också att ju större

tätorten är ju kortare avstånd har en större andel till barntillsynen

utanför hemmet.
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Tabell 2 Avstånd till barntillsyn utanför hemmet för barn i åldrarna

0-6 år

Källa: SMT 1981:20

T-region 0-250 m 250-750 m 750-2500 m över 2500 m Summa

T1+T2 43,9 24,1 19,6 12,4 100,0

T3+T4 34,6 22,0 23,6 19,8 100,0

T5+T6 30,7 23,4 24,8 21,0 100,0

Summa 35,8 22,9 23,0 18;3 100,0

Tabell 3 Avstånd till barntillsyn utanför hemmet för barn i åldrarna

7-12 år

Källa: SMT 1981:20

T-region 0-250 m 250-750 m 750-2500 m över 2500 m Summa

T1+T2 51,8 26,0 17,7 4,5 100,0

T3+T4 48,3 21,0 23,1 7,5 100,0

T5+T6 39,4 25,8 14,9 19,9 100,0

Summa 46,5 24,0 18,9 10,6 100,0

 

Avstånd till arbetsplatsen

Arbetsresorna har blivit mest analyserade av alla resor. Detta är också

naturligt eftersom dessa tillhör den angelägnaste kategorin. Särskild

planering görs för att arbetsresorna skall fungera även i kristid.

Den vuxna arbetsföra befolkningen - ca 4 miljoner - har följande avstånd

enligt tabell 4 till arbetsplatserna i landets olika delar. Tabellen visar här

att ju större tätorten är desto längre är avståndet till arbetsplatsen. Om

GCM-avstånd definieras som högst 3 km så har drygt 30% detta avstånd i

Stockholmsregionen (T1) jämfört med drygt 52% i norra Sveriges gles-

bygdstätorter (T6).
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Tabell 4 Avstånd till arbetsplatsen (ca 4,2 miljoner invånare)
Källa: SMT 1981:20

   

T-region 0-750 m 1-3 km 4-10 km 11-25 km >25 km Summa

T1 10,4 20,5 25,2 30,3 13,5 100,0

T2 10,8 25,6 28,7 26,0 8,8 100,0

T3 15,2 37,3 33,5 7,2 6,6 100,0

T4 19,7 41,5 15,5 12,1 11,4 100,0

T5 33,2 '17,6 15,4 18,3 15,3 100,0

T6 31,3 21,5 13,7 17,2 16,6 100,0

Eknntüga 20,8 28,2 22,1 16,9 12,1 100,0

 

ÄR DET FAKTISKA RESANDET I ÖVERENSSTÄMMELSE MED DE BE-

FINTLIGA TRANSPORTRESURSERNA OCH TRANSPORTBEHOVEN

Den bild som målats upp här över de förutsättningar som finns i Sverige

visar i grova drag på att ca 80% har gångavstånd till busshållplats,

barntillsyn utanför hemmet, livsmedelsbutik m m. Tillgängligheten till

service ökar med tätortsstorleken. Nästan hälften av den vuxna befolk-

ningen har GCM-avstånd till arbetsplatsen, men för dessa gäller det

omvända; tillgänglighet/närhet till arbetsplatsen minskar med ökad tät-

ortsstorlek.

Samtliga resor fördelade på ärenden är enligt följande tabell 5.

VTI RAPPORT 249



15

Tabell 5 Färdmedelsval 'fördelat på olika ärenden i procent av an-
talet resor 1978
Källa: SCB, RVU-78

 

1) Totalt

  

GCM Bil Koll Övr

Arbete 24 60 12 4 100

Skola 36 25 35 4 100

Tjänste 12 78 4 6 100

Inköp 43 49 1 100

Service 39 53 7 1 100

Hälsovârd 17 66 16 1 100

Barntillsyn 46 50 4 0 100

Släkt, vänner 23 67 7 3 100

Fritid 47 44 5 4 100

Övrigt 36 59 3 2 100

Totalt 32 56 9 3 100

 

1) Buss, spårvagn, T-bana
2) Tåg, Övrigt till ungefär lika delar samt enstaka flygresor

Utvecklar man transportstandardbegreppet ytterligare i enlighet med

resvaneundersökningens definitioner erhålles följande för de olika T-

regionerna.
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Tabell 6 Antal personer fördelade på kollektivtrafikstandard och
T-region

Källa: SCB, RVU-78

   

T-region I Kollektivtrafikstandarda) för personer i resp T-region %

1 2 3 4 5 Swhma

1 77,9 2,5 0,3 17,0 2,3 100

2 75,4 5,1 0,2 16,7 2,6 100

3 79,8 6,1 0,9 9,3 3,9 100

4 24,3 32,1 9,8 16,6 17,2 100

5 7,1 26,0 16,2 15,6 35,1 100

6 8,0 22,6 24,9 9,8 34,7 100

a) 500 m till närmaste hållplats minst 2 turer i timmen
500 m till närmaste hållplats minst 4 turer dagligen
500 m till närmaste hållplats minst 4 turer i veckan
500-2000 m till närmaste hållplats 2 turer i timmen resp 4 turer
dagügen

5 = över 2000 m till närmaste hållplats

D
W
N
H

II
II

Av tabell 6 framgår att i de stora tätorterna T1, T2 och T3 är kollektiv-

trafikstandarden den högsta enligt'denna definition för 3/4 av befolkning-

en i dessa regioner. Trots detta är kollektivtrafikresandet lågt utom

möjligen i Stockholm (T1). Den fråga som kan ställas med utgångspunkt

från detta är naturligtvis varför kollektivtrafikresandet - trots att detta

prioriteras från statsmakternas sida - är så lågt. Är definitionen av

kollektivtrafikstandarden så felaktig att inga korrekta svar kan erhållas

eller är det så att kollektivtrafiken inte är och aldrig kommer att bli

något annat än ett komplement till bilen och GCM-trafiken?

GCM-resornas antal utgör ca 1/3 och kollektivtrafiken knappt 1/10 och

resten i stort sett av bilresor (se tabell 5). Studerar man resorna på olika

avstånd framgår t ex att arbetsresor under 2 km till ca 80% utförs med

GCM i T1, T2 och T3 och drygt 60% i T4, T5 och T6. Bilen används till ca

15% i T1, T2 och T3 och ca 30% i T4, T5 och T6. Kollektivtrafikresorna är

ca 13% i T1, 4% i T2, 2% i T3 och i stort sett obefintliga i övriga

regioner.
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Vad gäller övriga resor (service, besök, fritid o dyl) under 2 km så är

GCM-andelen i T1, T2 och T3 ca 95% och ca 80-85% i övriga T-regioner.

Bilen svarar för ca 5-7% i Tl-T3 och ca 15-25% i T4-T6. Kollektivtrafi-

ken är med undantag för T1 (2%) obefintlig i övriga T-regioner för dessa

PBSOP.

Det nämnda innebär således att GCM totalt dominerar de kortare resorna

och att bilen används även till de allra kortaste resorna i stor utsträckning

i de minsta tätorterna. Kollektivtrafikresandet är i stort sett obefintligt

på avstånd upp till 2 km utom i Stockholm (T1). Det bör dock observeras

att trots den höga kollektivtrafikstandarden i Stockholm, så används bilen

mer än kollektivtrafik även i denna region på detta avstånd (15% mot ca

13%). Den höga bilanvändningen i T4-T6 indikerar att de restriktioner som

vidtagits mot bilismen i de större tätorterna t ex begränsade parkerings-

möjligheter, zonindelning m m i kombination med bättre GCM-möjligheter

överfört resande från bilen till GCM. Eftersom GCM-förutsättningarna

torde vara i stort sett_ lika goda i T4-T6 som i övriga regioner, blir

slutsatsen den att det minskade bilutnyttjandet i Tl-T3 till största delen

är ett resultat av restriktioner mot bilismen snarare än ett resultat av

förbättrade GCM- möjligheter.

För längre avstånd dominerar därefter bilen helt. Enda undantaget är

Stockholm (T1) där kollektivtrafiken beträffande arbetsresor är av unge-

fär samma volym och för avståndsintervallet 5-10 km t o m större än

bilen.

En sammanfattning av de mest använda färdsätten i olika regioner är

gjort i följande tabell 7.
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Tabell 7 I första hand utnyttjat transportmedel (i andra hand inom

parentes) för antal resor fördelat på T-regioner, ärende-
typ och avståndsklasser
Källa: SCB, RVU-78

Avståndsintervall (km)

U,l-l,9 2-4,9 5-9,9 10-

Tl arbetsresor GCM (bil) koll tr (bil) koll tr (bil) bil (koll)

servioeresor GCM (bil) bil (GCM) bil (koll) bil (koll)

besök-fritid GCM (bil) GCM (bil) GCM (bil) bil (koll)

T2 arbetsresor GCM (bil) bil (GCM) bil (koll) bil (koll)

servioeresor GCM (bil) bil (GCM) bil (koll) bil (koll)

besök-fritid GCM (bil) GCM (bil) bil (GCM) bil (koll)

T3 arbetsresor GCM (bil) bil (GCM) bil (koll) bil (koll)

serviceresor GCM (bil) GCM (bil) bil (koll) bil (koll)

besök-fritid GCM (bil) GCM (bil) bil (GCM) bil (koll)

T4 arbetsresor GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM) bil (koll)

serviceresor GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM) bil (GCM)

besök-fritid GCM (bil) GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM)

T5 arbetsresor GCM (bil) bil (GCM) bil (koll) . bil (koll)

servioeresor GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM) bil (GCM)

besök-fritid GCIVI (bil) GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM)

T6 arbetsresor GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM) bil (koll)

serviceresor GCM (bil) bil (GCM) bil (GCIVI) bil (koll)

besök-fritid GCM (bil) GCM (bil) bil (GCM) bil (GCM)

 

Tabellen visar att kollektivtrafiken är det dominerande färdsättet enbart i

Stockholm för arbetsresor mellan 2 km och 10 km. För resor över 5 km är

kollektivtrafiken det efter bilen mest använda färdsättet i Tl, T2 och T3

utom för besöks- och fritidsresor mellan 5-9,9 km. I övriga regioner T4,

T5 och T6 används kollektivtrafiken mest efter bilen endast för arbetsre-

SOF.
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Denna uppsats har kortfattat försökt att peka ut några av de viktigaste

faktorerna som styr resandet och färdmedelsvalet. Dessa är

- tillgång till, dvs verklig dispositionav ett visst transportmedel

- närhet, dvs fysiskt avstånd till en viss aktivitet

- individens ålder.

Förutom dessa finns en mängd variabler som har mer indirekt påverkan på

resgenereringen och färdmedelsvalet, t ex restid (som är ett annat sätt

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

disposition av ett visst transportmedel och standard).

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

besöks- och fritidsresor, därför att arbetsresor och serviceresor är till

stora delar begränsade volymmässigt till t ex vissa åldrar i livscykeln

och/eller vissa behov. Att ha mer än enarbetsplats att färdas till är inte

troligt i så stor omfattning att det kommer att påverka den totala

arbetsresevolymen uppåt. Inte heller torde serviceresorna öka i någon

nämnvärd omfattning, möjligen med undantag för fler läkarbesök för en

växande andel av äldre. Serviceresor för dess egen skull förekommer

säkert, men knappast i någon större omfattning. Att besöka dagligvarubu-

tiken mer än nödvändigt är troligen sällsynt, men att göra en resa för att

"titta i skyltfönster", prova kläder etc, är troligen mer vanligt. Gränsen

mellan serviceresa och fritids/nöjesresa är i detta speciella fall svår att

urskilja. Den enda gruppen av resor som därför troligen kommer att öka i

framtiden på grund av kortare arbetstider och mer fritid är just besöks-

och fritidsresor. Utbyggnad av fritidsaktiviteter och fritidsanläggningar

kommer att ske, även om takten kommer att bli lägre än hittills. Det är

således ingen tillfällighet att besöks- och fritidsresandet har så stor andel

idag och en andel som troligen kommer att bli större, jfr figur 1.

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

ningen reser drygt femtio procent mer än de billösa. Bildisponerarna står

för närmare 80% av resandet. När det gäller rörligheten kan också

konstateras att närhet till olika aktiviteter ökar utnyttjandet av dessa

vilket leder till ett ökat resande.
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Vilka konsekvenser har då detta på färdmedelsvalet?

Restiden per resa har konstaterats vara relativt konstant med en tendens

till att vara något längre ju långsammare färdsättet är. Färdmedelsvalet

för bildisponerare och billösa är mycket olika. Vid arbetsresor är GCM och

kollektivtrafik lika attraktiva färdmedel för de billösa. En smärre andel

av dem åker bil (som passagerare) till arbetet. För de bildisponerande och

därmed för större delen av befolkningen är bilden en annan. Andelen

bildisponerare som åker kollektivt till arbetet är liten. En relativt stor

andel av de billösa åker dock bil till arbetet, oftast som passagerare.

GCM-andelen vid arbetsresor är lägre hos bildisponerande än hos billösa,

vilket torde bero dels på ennaturlig lättja när man har bil, dels på större

andel längre arbetsresor. Det senare kan också tolkas som att den

bildisponerande har mycket större möjligheter att ta ett för honom/henne

attraktivt arbete även om detta medför en längre arbetsresa.

GCM-trafikanterna dominerar helt över korta avstånd. Bilen kan dock nå

andelar på 25-30% av antalet resor om inga restriktioner läggs på

bilresandet. Om GCM-avståndet sätts till 3 km så kan, t ex för Stockholm

(T1), som har den högsta kollektivtrafikstandarden, konstateras att ca

30% av befolkningen i denna region har detta arbetsreseavstånd, och att

ca 75% av alla arbetsresor över detta avstånd också utförs med GCM och

resten av ungefär lika andel bil och kollektivtrafik.

Detta innebär att kollektivtrafiken trots en mycket hög standard ändå

inte kan konkurrera på dessa avstånd med GCM. När det gäller enbart

besöks- och fritidsresor har kollektivtrafiken svårigheter att konkurrera

med GCM även på långa avstånd och med bilen på i princip alla avstånd

och ärendetyper (med undantag för arbetsresor i Stockholm).

Trots att ca 49% av den vuxna befolkningen (SMT 1981:20) har en god

kollektivtrafikstandard enligt definitionen hållplats inom gångavstånd (750

meter) och minst en tur var 30:e minut på morgnarna så utgör kollektiv-

trafikresandet inte mer än ca10% av totala antalet resor.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att bildisponerarna har ett

tydligt motstånd mot att använda de kollektiva färdmedlen. Substitution
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av resandet görs mycket sällan. Troligen beror detta på att bildisposition

inom familjen för de flesta ärenden ger mycket högre resstandard. Ibland

är kollektivtrafiken den billöses sätt att kompensera avsaknaden av bil

men minst lika vanligt är faktiskt att de billösa i stället använder GCM.

Slutsatsen av denna diskussion måste därför bli att kollektivtrafiken är

och med största sannolikhet kommer att förbli endast ett komplement till

bilen och i ännu högre grad till GCM. Den sistnämnda kategorin torde

också vara den största konkurrenten. Åtgärder riktade mot att minska

bilismen ökar troligtvis GCM-andelen mer än kollektivtrafikandelen, sam-

tidigt som en absolut minskning av resevolymen kan komma att inträffa

eftersom många resor inte kommer att substitueras. Den standard som

kollektivresandet måste ha för att kunna konkurrera med andra färdsätt

är troligen ekonomiskt orealistiska att genomföra. Tills detta förhållande

ändras, så får kollektivtrafikförespråkarna finna sig i att deras "färdsätt"

får spela "andra- och tredjefiolen" efter GCM-trafikanterna och bilister-

na. I detta förhållande finns naturligtvis inget negativt, eftersom kollek-

tivtrafiken utgör ett nödvändigt komplement för att kunna erbjuda många

människor möjligheter att förflytta sig. Kollektivtrafiken utgör samtidigt

ett rättvisekrav i ett "transportsverige" där absolut jämlikhet beträffande

transportresurser och transportförsörjning aldrig kan komma att tillgodo-

ses på grund av olika handikapp, åldersrestriktioner m m. Kollektivtrafi-

ken tillfredsställer för dessa grupper om inte hela så ändock ett stort

transportbehov.
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KAN MAN PÅVERKA KOLLEKTIVTRAFIKRESANDET MED INFORMA-

TION ELLER REKLAM?

Chris Ottander, Institutet för högre reklamutbildning

Jag tänker belysa frågan genom att belysa den ur fyra olika synpunkter.

l. Först den principiella frågan vad man inte kan respektive Q

åstadkomma med information eller reklam alldeles oavsett vilket

problemområde man använder den på.

När jag talar om information eller reklam menar jag mekaniserad,

 

massdistribuerad information.

 

När jag talar om effekt och verkningar talar jag om sådant som

information och reklam ensamma d v 3 som onda påverkningsinstru-

ment kan eller inte kan åstadkomma.

 

MASSKOMMUNIKATION
som enda åtgärd

KAN INTE omvända människor

KAN i undantagsfall förändra lite
i betydelselösa frågor som ej kräver uppoffringar

(bojeffekt)

KAN konservera kunskaper, åsikter och beteenden

KAN snabba på eller bromsa påbörjade förändringar om

- bekanta bekräftar
- tiden är rätt

GRUPP-påverkan
betyder mer än massmedia

Informell närgrupp viktigare än

formell eller avlägsen.

Ju angelägnare man är att tillhöra och accepteras av gruppen
dess starkare påverkan.
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2. Det andra problemet jag vill beröra avser de speciella förutsättning-

 

ä för information och reklam som gäller på kollektivtrafikområdet.

Här finns, som bekant, viss forskning och en ganska omfattande

praktisk erfarenhet.

Ur informations- och reklamsynpunkt rör det här avsnittet letandet

efter nyckelfaktorer som skall hanteras i den argumentering som

 

sprids genom reklam via olika media.

 

ANVÄND EN

MÅNGFALD VÄGAR

Människor skaffar sig

information från många olika håll

Personliga samtal ofta avgörande
- pröva om mina argument håller

Förse de troende med bra argument

ÄSIKTSUTVECKLING BEROR PÅ

* YTTRE VERKLIGHET
- faktiska möjligheter och begränsningar

* EGEN SITUATION
- livscykeln

- nytt arbete

- ny plats

* NORMATIV ÅTERUPPFOSTRAN
- psykoterapi

- utbildning
- personlig påverkan

* GRUPPTILLHÖRIGHET
- socialt tryck
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3. Den tredje synpunkten rör frågan vad som förändrar människor (i

avseende på attityder, kunskaper och beteenden) om man egentligen

inte kan påverka dem genom reklam.

Vi vet att människor sällan ändrar sig som en följd av information

men ofta tvingas ompröva sina attityder kunskaper och beteenden

antingen när deras livsförhållanden ändras eller när verkligheten

 

omkring dem (t ex trafiken och trafikmiljön) förändras.

Detta antyder att trafikföretagen måste samverka betydligt mera

intimt med de företag som utvecklar morgondagens trafiksystem.

Information om en gemensam systemutveckling och systemimple-

mentering är väsentlig för trafikanter.

4. Den fjärde kommentaren rör problemet vad kollektivtrafik eller

rättare kollektivresandet egentligen konkurrerar med.

 

I den förefintliga forskningen och nuvarande informationspraxis är

det gemenligen så att det enda som jämföres och diskuteras är

kollektiv trafik i relation till privatresande med bil, d v 3 trafik-

formA med trafikformB som direkta konkurrenter. I all annan

marknadsföringsteori och praxis är det så att den direkta jämfö-

relsen (förutsättande enkel direkt konkurrens) ersätts med bredare

 

argumentering därför att den egentliga konkurrensen är indirekt.

Tid och "kostnader" är de två nyckelegenskaperna vid direkt konkur-

rens med bil. Här ligger kollektivtrafik i underläge.

Ett centralt informationsproblem för mig är:

existerar indirekta konkurrensområden på vilka kollektivtrafik

 

har fördelar?

Kan dessa betonas mer i informationssammanhang?
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Dåliga exempel är:

bryter isoleringen för de som är

bundna i hemarbete

Kollektivtrafik ger möjlighet till mänskligt um-

/

\gänga
ger trafiksäkrare resor

 

Tänker man i termer av indirekt konkurrens kommer man också

osökt in på produktutvecklingssidan.

Den typen av produktutveckling har bl a flygbolagen och däribland

SAS varit framgångsrika i.
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VILKA EFFEKTER HAR HITTILLSVARANDE INFORMATION HAFT PÅ

KOLLEKTIVTRAFIKRESANDET?

Ingemar Lundin, Jönköpings Länstrafik AB

Eftersom jag inte själv valt ämnesrubriken tillåter jag mig en ganska fri

tolkning av ämnet. Jag har ingen ambition att förklara informationens

effekt i form av ett matematiskt samband. Där har jag samma fördel som

våra politiker - rätten att påstå utan att alltid föra det i bevis.

Vi har informationsöverskott i samhället. Det innebär att vi konkurrerar

om budskapet. För att nå ut måste vi vara kortfattade och slagkraftiga.

Den politiska debatten kännetecknas ofta av samma förenkling. Ett

budskap som får bli symbol för ett flertal egenskaper. Genom att man

känner igen sig skall man bibringas känslan "Tro på oss - rösta på oss

så ordnar vi resten".

Vår länstrafiksymbol är en Smålandshare. Den har sin motsvarighet i alla

länsbolag. Symbolen skall ge trygghet till trafikanten. Den här trafiken

känner jag igen. Förhoppningsvis med goda erfarenheter. Men symbolen

måste följas av ett budskap för att bibehålla intresset. Informationen

måste sättas in i sitt sammanhang.

Visst finns det skillnad på information och information. Ibland får ordet

"reklam" motsvara åtgärder där ändamålet styr medlen medan "informa-

tion" betecknar en form av "hjälp till Självhjälp". När det gäller kollektiv-

trafik förväntar sig sannolikt våra trafikanter att vi alltid använder det

senare sättet att föra fram vårt budskap.

Kollektivtrafikens budskap är ofta svårtillgängligt. Det kräver intresse av

resenären. Resor säljs endast till den som har ett resbehov. Resbehov kan

sällan skapas genom marknadsföring. Däremot kan man givetvis påverka

allmänheten .att använda kollektiva färdmedel.

Är det då informationen som skapat resandet - eller resandet som skapat

behov av information?
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Under sjuttiotalet presenterades ett flertal stora trafikutredningar. De

talade sig ofta varma för en Ökad satsning på kollektivtrafiken - utan att

ange några direkta källor för att finansiera dessa framtidsvyer.

Med åttiotalet hamnade många av dessa politiker och företagsledare som

talat sig varma för ökad trafik själva i beslutandeställning. Länsbolagsre-

formen Ökade med ens både engagemanget i trafikfrågor och möjligheter-

na att finansiera verksamheten.

Att döma av diskussionerna i taxefrågan upplevde de flesta län att en

ökad satning även fick medföra ökade underskott. Även om tiderna blivit

kärvare under den senaste tiden förefaller det fortfarande som om

trafiken ändå är en prioriterad verksamhet.

När taxan sänktes ökade intresset kring busstrafiken. Nyheten spred sig

snabbt utan alltför stora satsningar på annonser. Resenärerna sökte själva

fram sin information. Tidningarna skrev om förändringen på nyhetsplats

och sist men inte minst gick ryktet. I kölvattnet efter "lågprisflyg" och

"lågpriståg" kom något som liknade "lågprisbuss".

Jönköpings Länstrafik AB uppgav ett telefonnummer i sina turlistor dit

man kunde ringa för att få information om avgångstider och taxor

(Trafikupplysningen). Veckorna efter länstrafiktaxans genomförande (1 juli

1981) och den nya vinterturlistan för landsbygdslinjerna (16 augusti 1981)

ringde 700-800 personer per dag till detta telefonnummer. När turlistorna

var ute och man blivit mer van vid linjenummer och tidtabeller sjönk

antalet samtal ganska snabbt. När det var som lägst var antalet förfråg-

ningar färre än 50 per dag. Inte helt oväntat var det mest kvinnor och

ungdomar som ringde. Ibland ställdes frågor som krävde tillgång till mer

än en turlista för att besvara. Ibland fick man känslan av att den som

ringde hade en turlista framför sig men ville kolla att man kommit fram

till rätt slutsats.

När det gäller kollektivtrafik är informationens roll inte att skapa behov

utan att härleda dessa till en viss trafikform. Den som är positivt inställd

till busstrafik förstärks i sin uppfattning. Den som är tveksam kan kanske

överväga att ge bussen en chans. För att detta möte skall sluta lyckligt
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måste den tilltänkte trafikanten känna förtroende för sitt nya trafikme-

del. I början på sjuttiotalet utlystes "Bussens dag" vid ett trafikföretag i

Norrland. Med gratisresor skulle man locka nya trafikanter. Det var bara

det problemet att bussens dag inföll en söndag -den första söndagen med

den nedbantade sommarturlistan. Följden blev att bussarna fylldes av folk

med matkassar och musikinstrument. Tidtabellerna kunde inte hållas och

kvar vid hållplatsen stod många människor som konstaterade att busstrafi-

ken sannerligen inte förbättrats på det sätt annonserna gav sken av.

Sannerligen ett dyrbart sätt att få negativ PR.

Det finns näringar som menar att negativ PR också är PR med sikte på

ökad försälning. Det gäller ej kollektivtrafiken. Där är förtroendet en

hedersak. Som trafikant är man ibland ganska utlämnad. När SJ:s tåg

lyckas bli så sena att sista anslutningståget redan lämnat stationen blir

man sällan lyckligare av att veta att man trots allt kommit en bit på väg.

Efter en natt på träbänk i Falköping undviker man att utsätta sig för

sådana risker igen. Det skapar i sin tur ett behov hos trafikföretaget att

återställa förtroendet igen. Tåget är säkert och punktligt. Budskapet "Så

skönt han tog tåget" får en ny dimension när man sitter och väntar i

natten. Det är lätt att tappa förtroende - det är dyrtd att återvinna det.

Om man skapar intresse kring kollektivtrafiken så gäller det också att

förmå trafikanten till handlande. Om budskapet är kortfattat för att inte

drunkna i informationsfloden så måste det kunna leda vidare för den som

vill veta mer (precis som valaffischen). Här kommer nästa hinder. Var

finns informationen och hur skall den tolkas?

För någon tid sedan frågade vi ett antal trafikanter om man visste vad

Länstrafiken var för något. Alla närvarande visste att man åkte med

Länstrafiken och att det fanns en speciell taxa. Däremot kunde man inte

förklara hur verksamheten var organiserad eller hur trafiken bedrevs

utanför den egna kommunen. Typiskt nog menade man att de blå bussarna

var kommunens (rätt) medan de gul-röda SJ-bussarna var Länstrafiken. På

motsvarande sätt uppfattade man hållplatstavlorna. Man kände inte heller

till att tidtabellen fanns i ett halvdussin varianter. Ingen av de tillfrågade

hade heller noterat att man kunde ringa ett visst telefonnummer för att

få ytterligare upplysningar om trafiken.

VTI RAPPORT 249



30

Tyvär är det nog så att turlistor skrivs av trafikplanerare för att läsas av

trafikplanerare.Det är inte länge sedan Sveriges Kommunikationer hade

både kors, hammare och kniv åc gaffel i tidtabellen. För den som var

tveksam om man var pårätt spår fanns det dessutom angivet vilken sida

spåret stationshuset låg och bredden på spåret där man färdades. Den blev

aldrig någon riktig bestseller.... I stället löste man frågan på ett enklare

sätt. Man frågade i luckan. På den tiden fanns det nämligen personal även

på den sidan! Sedan hade man fördelen av att turlistan låg år efter år i

ungefär samma läge. Tåget var en institution som bestämde människans

liv och som man kunde ställa klockan efter.

Dagens tidtabeller är inte alltid kundanpassade. Linjesträckningarna är

ofta traditionstyngda. Många gånger tvingas man till "onödiga" byten

därför att linjenätet inte följer resandeströmmarna. Informationsmässigt

skulle man vinna mycket på en ökad satsning på direkttabeller. Det är

svårt att få en översikt över alla förbindelser mellan två orter om man

måste slå i flera olika tabeller.

Läsanvisning saknasofta. Man tar för givet att trafikanten vet vad som

menas med "skoldagar" eller "vardagar" trots att dessa begrepp kan tolkas

på olika sätt. Vet alla att ett kryss betyder att bussen stannar "vid behov

för av- och påstigning" respektive att ett streck i tabellen innebär att

man inte kan ta bussen till den platsen.

Många tidtabeller är dessutom fyllda av fotnoter. Ibland har två sådana

fotnoter samma innebörd - eller också upphäver de varandra. Överhuvud-

taget skapar de osäkerhet. Strävan efter exakthet gör tabellen otillgänglig

och skapar nya frågetecken. Ibland har uppgifter som är oväsentliga för

trafikanten (t ex turnummer) en framskjuten plats medan andra uppgifter

som är viktiga för resan (t ex anslutningar) saknas helt och hållet.

Här får man givetvis beakta att länsbolagen övertagit en trafikstruktur

som utvecklats under lång tid av många olika företag. Taxan har varierat.

Turlistorna har varit kortfattade och enbart berört det egna företagets

bussar. Att göra en längre resa under dessa förutsättningar kräver

tålamod och frågvishet. Mycket har skett genom att lägga in all denna

trafik i en eller ett par gemensamma turlistor. Men för att turlistan skall

VTI RAPPORT 249



31

fungera som ett uppslagsverk måste vi gå vidare och skriva den med det

språk trafikanten använder och inte tynga ned den med alltför mycket

detaljer.

Visst går det. Tänk bara på hur lätt det har varit att informera om taxans

införande i de olika länen. Men så är det ju alltid lättare att sprida sådan

information som upplevs positivt.

Vad innebar själva nyheten om den billiga taxan för resandet i Jönköpings

län? Ja förutsättningarna var att Jönköpings kommun hade ungefär samma

taxenivå redan tidigare både på tätortstrafiken och landsbygdslinjerna i

kommunen. För landsbygdstrafiken i övriga delar av länet sjönk taxenivån

från att i princip ha legat kring SJ busstaxa ned till en nivå som endast

utgjorde 30-40% av denna.

Naturligtvis gav det reaktion. Den trafikräkning som ägde rum i oktober,

dvs fyra månader efter taxans införande visar att antalet resenärer med

landsbygdslinje (exkl Jönköpings kommun) ökat med närmare 100%. Tar

man hänsyn till ökad turtäthet kommer ändå beläggningen per tur att ha

ökat med ca 70%. Trafiken i Jönköping fick ingen taxesänkning. Snarare

höjd taxenivå eftersom pensionärsrabatten slopades. Där begränsades

resandeökningen till 3% på tätortslinjerna och 8% på förorts- och lands-

bygdslinjer (år 1981).

Tack vare resandeökningen blev intäktsbortfallet genom taxesänkningen

begränsat. Kostnaderna kom efter en dryg månad när tillströmningen av

bla gymnasieelever tvingade fram förstärkningsturer under dyrbar hög-

trafiktid. Förvånansvärt nog verkade resenärerna acceptera ståplats i

större utsträckning efter taxesänkningen än före. Kanske hänger detta

samman med att ju dyrare en vara är desto större krav anser man sig

kunna ställa på den.

Den trafikräkning som därefter skett (mars 1982) visar på fortsatt ökning

men inte alls i samma takt som vid det första tillfället.

Ibland är det svårt att slå en bro från intresse till handling. Jönköpings

Länetrafik var ett av de första länsbolag som träffade avtal med SJ om
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periodkortens giltighet på tåg. Det skrevs mycket om detta i tidningarna

vid tiden för avtalets undertecknande och när den nya förmånen trädde i

kraft. De första räkningarna visade upp ett relativt begränsat nyttjande.

Sannolikt därför att vi började i juli. Sedan fick vi ett ordentligt kliv

uppåt i september när gymnasieeleverna började ta tåget till och från

skolan. Resten av året skrev man inte speciellt mycket om tågen i

tidningarna. Likafullt fick vi en Ökning under de kommande månaderna av

de som tidigare aldrig funderat på att bli tågåkare. T 0 m styrelsens och

trafiktekniska arbetsgruppens sammanträden fick anpassas till tågens

ankomsttider.

Tabell Ersättning till SJ för periodkorts giltighet på tåg 1981/82

1981 Jun 93 tkr 1982 Januari 380 tkr
Augusti 187 tkr Februari 402 tkr

September 306 tkr Mars 466 tkr

Oktober 391 tkr April 416 tkr
November 332 tkr Maj 440 tkr

December 376 tkr Juni 249 tkr

Den effekt som beskrevs liknar ringar på vattnet. Den som först nyttjar

möjligheten upplever det så positivt att han/hon vill sprida informationen

vidare. Detta har två fördelar. Dels sparar det givetvis dyra annonspeng-

ar. Dels är det större sannolikhet att information från en kollega leder till

handling än ett allmänt hållet budskap från trafikbolaget.

På motsvarande sätt kan även ett negativt budskap sprida sig från mun till

mun. Många utgår från att SJ tåg skall vara försenade och att restaurang-

vagnens smörgåsar skall vara insvetsade i plast. Man behöver inte själv ha

drabbats av det. Man har hört det från säker källa...

Massmedia fyller en viktig funktion när det gäller att påskynda informa-

tionsspridningen. Någon måste sätta igång snöbollen som beskrevs tidiga-

re. Ju fler som nås av en tidnings information - desto fler kan föra det

vidare.

Dturligt nog har våra vinterturlistor kommit för sent från tryckeriet tVå

säsonger i rad. Av reaktionerna från kommunerna fick vi veta att många

nyinsatta turer gick relativt tomma. Ingen kände till dem utom de som
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själva tog sig tid att undersöka saken. Det gick så långt att resenärerna

stal anslagstidtabeller på löpande band för attinformera sig om trafiken.

Men i ett par fall hade tidningarna skrivit om ändringarna i den egna

kommunen. Dessa nyheter på trafikområdet kan i de flesta fall inte räknas

upp på dyrbar annonsplats. Likafullt var det information om trafiknyheter

som givetvis var av stort värde för dem de berörde.

Liksom de flesta länsbolag har satsningen i första hand gällt arbetsresor.

En av dessa turer var anpassad till arbetstiderna vid husfabriken i

Landsbro och gick dessutom en slinga på fabriksområdet. Från att i

princip varit tom första dagen fick den ett dussintal resenärer sedan

nyheten speglats i lokalpressen. Den verkliga skjutsen kom sedan efter två

veckor. Nytt månadsskifte innebar att många tog steget över till buss-

pendlare med månadskort. Idag en månad efter det att turen startades är

alla sittplatserna i bussen fyllda med nöjda resenärer.

Liknande erfarenheter har vi fått från försök med arbetsturer i Nässjö.

Där kommer bussar in från sex olika riktningar (plus fyra tätortslinjer). De

samlas alla vid järnvägsstationen (trångt) utbyter trafikanter och går

sedan till var sitt industriområde. Motsatt riktning på eftermiddagen.

Från en något tveksam inledning har resandet nu utökats så att vissa av

dessa turer måste dubbleras. Särskilt tydlig är effekten på arbetsplatser

där man har mycket kontakt med varandra, har enhetliga arbetstider och

bor i ungefär samma relationer.

En positiv följdeffekt av detta vaknade intresse är att företagen själva

tagit initiativ till åtgärder för att underlätta resorna till och från arbetet,

t ex ändrade arbetstider och möjlighet att få angöra lämplig grind vid

arbetsplatsen. I många fall kommer förslag till förändringar i trafiken

direkt från de anställdas representanter.

Mot bakgrund av dessa erfarenheter upplever jag det angeläget

- att nyttja positiva nyheter som "draghjälp" för information om
trafiken

- att hålla kontakt med press och radioför att få ut informationen i
artikelform - gärna med en i förväg skriven pressrelease
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- att delegera informationsspridningen så att lokala reportrar kan
skriva om "nyheter" för sin ort

- att anpassa budskapet till mediet och målorterna - lokal prägel på
budskapet

- att ta vara på kommunala och landstingskommunala informationska-

naler

- att komplettera mede lokala informationsblad - som bär trafikföre-
tagets profil - med uppgifter om trafik och taxa som rör just denna
ort.

Spridningen av information till tidningarna sker så att pressinformation

ordnas vid tidtabellsskriften och andra tidpunkter när större händelser

drar intresse till trafiken. Denna information blir ofta ganska allmänt

refererad. Det är då till fördel om man på ortsidorna belyser samma

material nedbrutet till uppgifter om exempelvis enskilda turer. Här har

kommunernas representanter i vår trafiktekniska arbetsgrupp en viktig

uppgift att hålla kontakten med pressen. Samma kontaktpersoner hjälper

oss även att få in nyheter om trafiken i de lokala tidskrifter som delas ut

med jämna mellanrum till kommunens invånare.

Annonserna varieras efter vilken tidning de skall införas i. På det sättet

får man större utrymme för information till just den tidningens läsekrets.

Lokala informationsblad (folder) har prövats med framgång. Information

om de linjer som berör orten. Linjekarta med hållplatser. Exempel på

avgifter. Biljettförsäljning. Trafikupplysning. Tiderna anges ibland som

direkttabell. De orter som fått denna typ av information ligger i storleks-

ordningen 1 000 - 4 000 inVånare i tätorten. Utdelning som direktreklam

till hushållen samt tillgängliga i särskilda "informationshållare" i bussarna.

Vad kan man då önska sig av åttiotalets informationsinsatser?

- Ett mer komplett informationssystem

 

Varje handling i avsikt att skapa intresse eller kunskap om trafiken
måste verka i rätt riktning. Trafikanten skall käna igen sig oavsett

om det gäller en lokal insats eller en mer allmän aktivitet. När väl

turlistorna fått en lämplig utformning bör man undvika alltför

radikala ändringar av utförandet. Kanalerna att nå ut med budskap
om trafiken måste samtidigt breddas. Det gäller attfå trafikanten
intresserad av att själv söka ytterligare information om trafiken.
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- Informationen måste vara trafikantanpasssad

Vi bör sätta oss in i den tilltänkte resenärens situation när vi formar
vår information. Vad vill trafikanten veta. Hur kan vi säga detta så

enkelt och entydigt som möjligt. Om vi samlar en grupp människor
för att diskutera turlistor och annan information skulle vi sannolikt
bli förvånade över att få veta vilka brister som upplevs i detta
material. Det kan också vara skäl att göra förändringar i det
traditionella linjesystemet för att underlätta resandet. Även om vi

inte alltid kan skapa nya direktlinjer bör det vara fullt möjligt att
göra direkttabeller som komplement till linjetabellerna. Det måste
dessutom alltid finnas möjlighet att gå vidare till en trafikupplys-

ning för att få svar på frågorkring trafiken.

- Information skall skapa förtroende

Informationen måste vara varudeklarerad. Vad hjälper det med
skönmålning om verkligheten'inte stämmer överens med denna bild.
Den information som lämnas i tidtabeller eller via en trafikupplys-
ningscentral måste hålla. När trafikanten påbörjat sin resa har han

gett oss förtroendet för en trygg och säker transport ända till
resmålet. Bryter vi detta förtroende riskerar vi inte blott att förlora

en trafikant utan även att föregås av ett misstroende som kan bli
svårt att bryta i framtiden.

- Information skall vara öppen för problem

Vi upplever paradoxen att kollektivtrafiken ökar samtidigt som
antalet försålda bilar når nya höjder. Det är tydligt att dessa
trafikformer kan leva i samexistens även om de är alternativ till
varandra. Kanske bör vi tona ner kampen mellan färdmedlen och
undvika att göra alltför många jämförelser. Vi kan aldrig forma
kollektivtrafiken så att den får både bilens tillgänglighet och
komfort. Det har ju visat sig att bilresenärer är vanemänniskor.

Kollektivtrafiken har sin egen profil, sina egna fördelar..... och sina

egna problem. Vi kommer att leva med kapacitetsproblem och
ekonomiska begränsningar även i framtiden. Vi får skapa förståelse

kring detta och försöka påverka samhällsplaneringen i rätt riktning.

Med förståelse kommer även förtroende.

- Alla är vi informationsbärare

 

Vi bygger upp trafiksystem där vi får många led mellan länshuvudm-
annens kansli och föraren i bussen. Alla måste känna delaktighet och

stimulans att delta i detta trafiksystem. Eftersom vi har en positiv
trend i trafiken finns det goda förutsättningar för samarbete.
Bussföraren är trots allt vår viktigaste informationskälla - och

samtidigt ansiftet utåt. God service ger positiva resenärer. Vilket i
sin tur ger mening åt arbetet. En nöjd trafikant blir i sin tur en
budbärare.

Syntes. När det gäller information är innehållet viktigare än mängden.

Budskapet måste läggas upp i flera steg där det första steget avser att

skapa intresse att själv ta reda på mer information om trafiken. Utfallet
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beror på vilket intresse och vilket förtroende man lyckas skapa. Det är

givitvis viktigt med en profil för att inte drunkna i informationsfloden.

Men denna profil måste vara saklig och samtidigt visa ödmjukhet för de

problem trafiken trots allt har. Vi får inte svika våra trogna trafikanter i

förhoppning att ständigt nå nya grupper.

Sist men inte minst. Information är ett helt system där det är den samlade

effekten som avgör. Där måste vi verka i samma riktning och skapa

förutsättningar för god samverkan inom hela organisationen. Då kommer

vi att vara till störst nytta - både för oss själva och för våra trafikanter!
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FÃRDMEDELSFÖRDELNINGEN I TÄTORTER FRÅN SAMHÄLLSEKO-

NOMISK SYNPUNKT

Jan Owen Jansson, VTI

Frågan om vad som utgör den Optimala färdmedelsfördelningen i olika

tätorter har diskuterats flitigt under lång tid. Fortfarande råder dock

högst delade meningar därom såväl bland politiker och andra beslutsfat-

tare som bland transportforskare. I denna uppsats har problemet avgrän-

sats till frågan om bil kontra buss. Det är väl fortfarande den centrala

frågan, men det skall villigt erkännas att förbigåendet av GCM-trafiken i

analysen lämnar en stor lucka. Det kan också påpekas att för enkelhets

skull diskuteras endast konventionella busstransporter när det gäller

kollektiva transporttjänster.

Uppsatsen består av två huvudkapitel. I kapitel 1 görs ett försök till

kartläggning av de totala samhällsekonomiska kostnaderna per personkm

för bilresor respektive bussresor i nuläget. Kunskap om dessa kostnader i

nuläget är dock ett otillräckligt underlag för att rekommendera en

förändring i den ena eller andra riktningen av existerande färdmedelsför-

delning. Det är nödvändigt att beräkna kostnadskonsekvenserna av

förändringar av färdmedelsfördelningen. Dylika marginalkostnader kan

 

dock skilja sig mycket mellan olika individer, och dessutom måste man

komma ihåg att större delen av marignalkostnaden i vardera fallet bärs

direkt av trafikanterna själva i form av restid. Den enda säkra lösningen

på problemet att finna den optimala färdmedelsfördelningen är att

medelst prissystemet tillse att varje enskild trafikant blir direkt medvet-

en om samtliga kostnader som dennes resande tillfogar övriga samhälls-

medlemmar. I kapitel 2 anställes därför en jämförelse mellan existerande

priser på bussresor och bilresor (vägtjänster) och de prisrelevanta kostnad-

erna. Eventuella diskrepanser däremellan avslöjar var inoptimalitet före-

ligger, och indikerar hur man skall åstadkomma optimalitet. Avslutnings-

vis diskuteras de finansiella konsekvenserna och inkomsfördelningseffekt-

erna av att medelst prissättning uppnå den Optimala färdmedelsfördel-

ningen. Det kan konstateras att en mycket betydande inkomstomfördel-

ning till förmån för kollektivresenärer skulle bli följden.
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JÄMFÖRELSER AV KOSTNADER FÖR BIL- OCH BUSSRESOR

Generaliserade genomsnittkostnader

 

Låt oss först titta på en kostnadsjämförelse som gjorts från den enskilde

trafikantens synpunkt på så sätt att dennes samtliga uppoffringar för

resor med alternativa färdmedel monetäriserats. Därmed erhålles s k

generaliserade reskostnader. De flesta jämförande kalkyler av de totala

kostnaderna för resor med bil kontra buss, som de Uppfattas av de enskilda

trafikanterna, ger till resultat att bussresor är betydligt dyrare än bilresor

framför allt p g a den betydande restidsdifferensen.

Nedanstående generaliserade kostnader ger en representativ bild av

engelska genomsnittliga tätortsförhâllanden.

      

Tabell 1 Generaliserade genomsnittskostnader för resor till och från

arbetet i engelska städer (1976 års priser)

Färdsätt Kostnadskomponent (generaliserade reSkPStnader i
pence for resor av längderna

2 km 5 km 15 km

Färdtid 6 ,7 9,3 17 ,3

Övrig tid 2,1 2,1 2,1

Bil Fordonskostnader 5,0 12,5 37 ,5

Totalt (exkl parke-
ringsavgifter) 13 78 2399 56 ,9

Gångtid 12, 1 12 ,4 13 ,3

Väntetid 10 ,8 11,1 11 ,7

Buss Färdtid 11 ,0 14,5 26 ,3

Biljettpris 9,3 15,9 37 ,6

Tid för byte 1,0 1,2 2,2

Totalt 44,2 55,1 91,1

  

Källa: Webster, "Urban Passenger Transport: Some Trends and Pro-
speots". Transport and Road Research Laboratory, LR 771, 1977.
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Samhällsekonomiska genomsnittkostnader

I en samhällsekonomisk kalkyl skall först och främst biljettprisposten

bytas ut mot en realkostnad för busstransport. Det kan dock påpekas att

de engelska biljettprissifforna torde var hyggligt representativa för kost-

naderna. Subventioneringsgraden för kollektivtrafiken var obetydlig i

England 1976. Vidare bör eventuella externa kostnader inkluderas, d v 3

kostnader som drabbar varken trafikföretag eller trafikanter utan "tredje

man".

I några svenska kalkyler av en tänkt överflyttning av resor från bil till

buss som gjorts nyligen av Bo Björkman och Ove Krafft, Johnny Lind-

ström 8: Göran Celander, och som vi skall titta lite på, har man vinnlagt

sig om att jämförelsen skall vara samhällsekonomisk. I dessa kalkyler har

Trafikpolitiska utredningens externa kostnader (se tabell 2 nedan) lagts

till kostnaderna för trafikanter och trafikföretag, vilket innebär en knappt

10-procentig ökning av bilisternas "privata" kostnader respektive 2-

procentig ökning avbusstrafikanternas kostnader.

    

Tabell 2 Externa eller "samhällsekonomiska marginalkostnader" 1976

enligt Trafikpolitiska utredningen (TPU), öre perfordonskm.

Fordonsslag Pb lätt lb tung lb tung lb buss

+ släp

Vägunderhåll 0,4 0,4 5,1 10,2 5,1

Trafiköver-
vakning 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Trängsel 0,5 0,5 1,0 1,5 1,0

Olyckor 8,0 9,0 11,0 15,0 18,0

Miljö-
störningar + + + + +

Summa

avrundat 10 11 18 28 25

Källa: Proposition 1978/79:99 (Trafikpolitiska prop) och
SOU 1978:31 Trafikpolitik - kostnadsansvar och avgifter
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Det tycks dock oriktigt att göra externkostnadstillägget i 1976 års priser.

Dessutom har man förmodligen misstolkat TPUs siffror p g a den något

förvirrande terminologi som utredningen använde: De externa kostnad-

erna per fordonskilometer, dvs de kostnader som inte den enskilde

trafikanten direkt bär, benämndes "samhällsekonomiska marginalkost-

nader", och dessa kostnader bör vara prisgrundande enligt TPU. När det

gäller olyckskostnaderna innebär det att inga kostnader som bilisterna

själva bär är inkluderade. De s k humankostnaderna för trafikolyoksfall är

således inte medtagna. Vi anser att i en presentation av de _maila_

kostnaderna per personkm bör olyckskostnaderna vara med i sin helhet. I

tabell 3 nedan har den sista posten "Dlyckskostnader och kostnader för

Vägunderhåll och trafikövervakning" beräknats genom att först TPUs

siffror inflaterats till 1982 års priser och sedan humankostnaderna lagts

till. De senare grundas på 1981 års olyckstal och de av Vägverket år 1982

tillämpade humanvärdena - 2,1 miljoner kr per trafikdödad, 430 000 kr per

invalidiserande skada och 43 000 kr per svår personskada. Övriga poster i

tabell 3 sammanfaller i stort sett med vad som angavs i ovannämnda

svenska kostnadskalkyler under vissa förutsättningar beträffande belägg-

ningsgraden (1,3 per bil, 15 per buss), medelreslängden (10 km), och

tidskostnaden per timme (20 kr för gångtid och väntetid; 8 kr för åktid).
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Tabell 3. Genomsnittskostnader för arbetsresor med bil resp buss i
svenska tätorter år 1982 under förutsättning av givet bilin-

nehav, öre per personkm.

   

Kostnadsslag Bil Buss

Fordonskostnader

Driftkostnad 40 10

Kapitalkostnad 0 10

Förarkostnad 0 20

"Overheads" 0 20

Restidskostnader

Gångtid (5 min per bussresa) 0 17

Väntetid " 0 17

Åktid " 13 40

Parkeringskostnad 10

Olyckskostnader och kostnader 27 5

för Vägunderhåll och trafik-
övervakning

Totalt 90 139

  

Källa: Egna beräkningar delvis baserade på Bo Björkman: Sam-

hällsekonomiska effekter av en reducering av person-
bilstrafiken. 1980, och Ove Krafft, Johnny Lindström,
Göran Celander: Effekter av reduktion av biltrafiken
(allmän del, samt fallstudier från Skövde, Kalmar, Troll-
hättan, Olofström) SAM, 1982.

   

Som synes är det med dessa antaganden drygt 50 % mer kostsamt i

samhällsekonomisk mening att färdas med buss som med bill).

Det måste dock sägas att det finns motsägande kostnadskalkyler. I en av

senare års mest omfattande studier av tätortstrafik nämligen Nordkolt2>

gjorde man kalkyler för åtta nordiska medelstora städer av några alterna-

 

1) En ännu större relativ skillnad - 43 öre per personkm med bil och 84
öre per personkm med buss - har framkommit i en dansk prisvinnande
studie ("Asfaltindustriens prisopgave 1982: 1. praemie") av professor
Bent Elbek betitlad "Danmarks transportomkostninger -totalt sett".

2) Trafik i Nordisk Tätort. En framtidsstudie med tonvikt på kollektiv-
trafiken i medelstora tätorter. NU A 1978: 14, 15 och 16.
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tiva trafiksituationer år 2000. Isamtliga fall drog man slutsatsen, att ju

lägre biltrafikandelen och ju högre busstrafikandelen blir, ju lägre blir de

samhällsekonomiska kostnaderna för respektive städers transportförsörj-

ning. Med siffrorna i tabell 3 för Ögonen kan den slutsatsen vara svår att

förstå. Det motsatta slutresultatet i Nordkolt beror inte på att, som man

först skulle kunna tro, miljökostnaderna för biltrafiken inkluderats i

kalkylen. Två andra tillkommande poster har svällt bilkostnaden så att

den överstiger busskostnaden. För det första har man inkluderat hela

kapitalkostnaden för personbilarna i fordonskostnaderna, vilket motsvarar

ungefär 35 öre per personkm och för det andra har man tagit med en

ganska betydande parkeringskostnad motsvarande ungefär 25 öre per per-

sonkm.

Den senare siffran förefaller överskattad som genomsnittskostnad betrak-

tad, men det är helt klart att gapet mellan de totala genomsnittskostnad-

erna för bussresor kontra bilresor är betydligt mindre än vad som framgår

av tabell 3. Det är emellertid inte de totala genomsnittskostnaderna som

vi är intresserade av för att bedöma effekterna av en överflyttning av

resor från bil till buss.

En marginalistisk syn på frågan om optimal färdmedelsfördelning

 

När det gäller förändringar av färdmedelsfördelningen t ex överflyttning

av resor under högtrafiktid från bil till buss, är det de samhällsekonomiska

marginalkostnaderna snarare än genomsnittskostnaderna som är relevanta.

I så fall är det i och för sig riktigt att man räknar med kostnaden för att

köra ytterligare 1 km (som i tabell 3) snarare än den totala genomsnitts-

kostnaden för bilresor. Om det vore så att en viss överflyttning av resor

till och från arbetet från bil till buss skulle leda till en proportionellt lika

stor reducering av bilinnehavet, så får man inte uppfatta den totala

kapitalkostnadsbesparingen som en nettovinst. Den nyttoförlust som skulle

uppstå genom att vissa resor då helt skulle bortfalla, eller skulle komma

att bli utförda till väsentligt högre kostnader än när de gjordes med bil*,

måste man ta hänsyn till. Denna nyttoförlust kan antas vara nästan lika

stor som kapitalkostnaden för avskaffade bilar, så nettoresultatet torde
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bli i stort sett plus minus noll, vilket innebär att det är riktigare att räkna

fordonskostnaderna för arbetsresor med bil som kostnaden för att köra en

kilometer mer eller mindre.

Därmed är det dock inte sagt att siffrorna i tabell 3 kan uppfattas som

samhällsekonomiska marginalkostnader. De representerar precis som sägs

i tabellhuvudet genomsnittskostnader för bil- och bussresor under förut-

sättning av givet bilinnehav, d v 3 fordonskostnaderna för bilresosr utgör

genomsnittliga körsträokberoende kostnader.

Detta är synnerligen viktigt att ha klart för sig, ty även om genomsnitts-

kostnaderna i tabell 3 ovan - 90 _ öre/personkm för bilresor och 139

öre/personkm för bussresor - vore någorlunda representativa för nuläget i

vissa tätorter, så följer intenödvändigtvis att man gör en samhällsekono-

misk vinst genom överflyttning av resor från buss till bil, eller en

samhällsekonomisk förlust genom överflyttning av resor från bil till buss.

Endast om det kan antas att genomsnittskostnaderna för båda färdmedlen

är konstanta med avseende på trafikvolymen kan man utgå från genom-

snittskostnaderna i nuläget vid en bedömning av de samhällsekonomiska

effekterna av en förändring av färdmedelsfördelningen. Nedanstående

figur ger ett konkret exempel på hur kostnadsbilden kan se ut beträffande

persontransporter i tätort under högtrafik. Den övre kurvan, som skall

avläsas i "fel" riktning från höger till vänster, anger genomsnittskostnaden

per personkm för bussresor och den nedre kurvan som skall avläsas från

vänster till höger, anger genomsnittskostnaden för bilresor. Nuläget är

avpassat så att totalsiffrorna i tabell 3 ovan blir skalenligt representera-

de.

* När det gäller fritidsresor t ex, kan man i allmänhet räkna med att

bussresor är ett betydligt sämre alternativ till bilresor, än när det
gäller resor till och från arbetet.
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Figur 1. Typisk genomsnittskostnadsbild för persontransporter i tätort.

Låt oss först bekanta oss lite med de två kurvorna. Som synes är

kostnadsgapet till förmån för bilresor stort för varje fördelning mellan

bilresor och bussresor. Trots detta är det, med den kurvatur som antagits,

fördelaktigt från samhällsekonomisk synpunkt att röra sig åt vänster från

nuläget. Det beror på, att busskostnadskurvan är fallande med ökande

busstransportvolym, medan bilkostnadskurvan är konstant och/eller stig-

ande med ökande biltrafikvolym. Varför har kostandsfunktionerna helt

olika karaktär?

En första antydan om varför busskostnaderna är fallande erhålles om man

går tillbaka till tabell 3. Behandlingen av bilars och bussars kapitalkost-

nader där är onekligen slående inkongruent. För bilresor är det satta lika

med noll- helt riktigt enligt tidigare resonemang- och för bussresor är

de till fullo beaktade. Inkongruensen är motiverad av att högtrafikvolymen

är kapacitetsdimensionerande för busstransportutbudet. Men borde man

VTI RAPPORT 249



45

inte också, i omvänd analogi till argumentet ovan om nyttoförlusten av

bilavskaffning, ta hänsyn till att högtrafikbussar kan göra nytta även

under lågtrafikperioder? Det ligger en del i det resonemanget, men

pudelns kärna är dock en annan: Ytterligare högtrafikbussar som krävs för

att möta en ökad efterfrågan ger också upphov till restidskostnadsbe-

sparingar för de ursprungliga högtrafikresenärerna.

Dessa kostnadsbesparingar av att fler bussar verkar i trafiksystemet kan

uppkomma på flera olika sätt:

- genom att linjenätet blir finmaskigare och följaktligen gångav-

stånden kortare,

- i genom viss uträtning av linjerna i systemet medförande fram-

för allt kortare restider

- genom att turtätheten ökar med kortare väntetider som följd

Om vi tittar på den ena extrempunkten i figur 1, där färdmedelsfördel-

ningentär 0/100, så kan det antas att i det läget skulle, jämfört med

nuläget i diagrammet, tre till fyra gånger fler bussar krävas. Det skulle

kunna medföra en halvering av gångavstånden, en halvering av väntetid-

erna, liksom en betydande minskning av åktiderna med buss. Den sist-

nämnda effekten kan uppstå dels genom uträtning av busslinjerna, och dels

genom att bussarna inte behöver konkurrera med bilar om gatuutrymmet.

Man kan också tänka sig att vissa stordriftsfördelar kommer till uttryck i

trafikföretagets kostnader.

Allt detta motiverar att kostnadsniVån för bussresor i läget 0/100 lägges

(som i diagrammet ovan) nästan 30 0/o lägre än i nuläget (75/25). Busskost-

nadsnivån i den motsatta extremsituationen kan antas vara bestämd av

vad det kostar per personkm att åka taxi.

Medan busskostnadskurvan har en typisk form (som inte varierar alltför

mycket beroende på tätortens struktur) finns ingen generellt representativ

bilkostnadskurva. I en mångmiljonstad som t ex London är kurvan mycket

kraftigt stigande när biltransportandelen överstiger 50 %, och i extrem-

situationen lUO/O ligger kostnaden på en mångdubbelt högre niVå än under

normala förhållanden, vilket framgick med all önskvärd tydlighet i juni
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1982 då London Transport lamslogs av strejker. Å andra sidan, i en

amerikansk, mindre tätort som planerats och byggts efter bilismens

genombrott, är det möjligt att bilkostnadskurvan ligger på en konstant

niVå i hela intervallet 0/100-100/0.

I vissa mindre svenska tätorter är det förmodligen också rimligt att anta

att i det hela intervallet är biltrafikens kostnader per fordonskilometer

approximativt konstanta. När det gäller städer som Stockholm och

Göteborg däremot kan ett sådant antagande inte försvaras. Under

högtrafiktid är mer eller mindre långvariga bilköer vanliga på de flesta

in/utfartsleder, och i city flyter trafiken stundtals ganska trögt under

dagen. Om man, som man bör, inkluderar parkeringskostnaderna (söktid +

parkeringstid + gåtid) i kostnaden för bilresor är det troligt att också i

mindre tätorter genomsnittkostnaden är stigande.

Givet genomsnittskostnadskurvorna i figur 1 ovan, vad är det optimala

läget för färdmedelsfördelningen? Den lägsta totalkostnaden är antingen

förbunden med en "hörnlösning", eller också finner man den där marginal-

kostnadskurvorna har en skärningspunkt. Det kan till en början vara

intressant att (med ögonmått) konstatera att om alla åker buss, skulle

totalkostnaden bli av samma storleksordning som summan av totalkost-

naderna för bilresorna och bussresorna i nuläget. Det motsatta extrem-

läget är orealistiskt genom att många trafikanter inte har tillgång till bil,

och även om man någon gång skulle uppnå en sådan biltäthet att alla resor

kunde ske med bil, är det ingalunda säkert att det vore önskvärt.

I figur 2 nedan är de till genomsnittskostnaderna i figur 1 motsvarande

marignalkostnaderna utritade (jämte genomsnittskostnadskurvorna) och

totalkostnadsminimum inträffar där marginalkostnadskurvorna skär var-

andra, som synes en god bit till vänster om det hypotetiska nuläget. Det

behöver väl inte särskilt tilläggas att detta inte är ett generellt "bevis"

för att färdmedelsfördelningen överallt är inoptimal genom att bilresan-

delen är för stor. Detta resultat beror naturligtvis helt på den antagna

kurvaturen på genomsnittskostnadsfunktionerna i figur 1 och 2. Syftet har

främst varit att illustrera vad en marginalistisk syn på frågan om optimal

färmedelsfördelning innebär.
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Figur 2. Komplettering av kostnadsbilden i figur 1 med marginalkostna-
derna (MCbil och MCbUSS).
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Hur skall den Optimala färdmedelsfördelningen (a) beräknas och (b) åstad-

 

kommas?

Ovanstående grafiska presentation av problemet att finna den sam-

hällsekonomiskt riktiga uppdelningen av trafiken mellan olika trafikslag

har pedagogiska förtjänster, men är otillräcklig, när det gäller att faktiskt

finna optimum. För att dra slutsatser av diagram av ovanstående slag

måste man ju strängt taget kunna anta, dels att varje bilresenär har

samma reskostnad per km, och dels att varje bussresenär har samma

kostnad per km för resor som företas under en viss tidsperiod. Dessa

förutsättningar kan dock aldrig vara strikt giltiga av åtminstone två skäl:

För det första är tidsvärderingen i vardera trafikantgruppen mer eller

mindre olika hos olika individer, och för det andra är utbudet av

kollektiva transporter i en viss tätort ganska heterogent, vilket innebär

att väntetider och framför allt gångavstånden till närmaste hållplats kan

vara högst olika för olika individer. Det finns alltid ett visst antal

människor för vilka kollektivtransport råkar vara synnerligen fördelaktigt

genom att bussen stannar "nästan utanför porten", eller för vilka det är

jämförelsevis ofördelaktigt att ta bilen till jobbet genom att P-platser

nära arbetsplatsen inte finns eller är avskräckande dyra.

Man kan inte utgå från några slags genomsnittliga förhållanden när det

gäller att bestämma en Optimal färdmedelsfördelning. Full hänsyn måste

tagas till varje individs egna värderingar och individuella situation för att

ett samhällsekonomiskt Optimum skall bli rådande.

Hur skall man då finna detta optimum, och hur skall man praktiskt

åstadkomma att det Optimala läget uppnås? Med ett ekonomiskt synsätt

är svaret givet: Varje människa må själv fatta beslut om vilka resor hon

skall företa, och på vilket sätt de skall göras på villkor att hon också

 

kalkylerar in alla (eventuella) kostnader hon därvid tillfogar övriga

 

samhällsmedlemmar bland de kostnader hon själv direkt bär. Detta villkor

 

uppfylles endast om priserna på olika transporttjänster tillfullo reflekte-

rar dessa kostnader.

Det kan observeras att den ekonomiska lösningen på problemen (a) att

finna optimum och (b) att bringa det till stånd är en och densamma. Först
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när ovannämnda villkor är uppfyllt vet man med säkerhet exakt hur

optimiläget ser ut, ty man befinner sig i det. Detta kan kontrasteras mot

de dubbla svårigheter som möter när man bedriver trafikpolitik och

trafikplanering utan att på riktigt sätt eller fullt ut utnyttja prissystemet.

Även om aldrig så stora resurser läggs ner på att åstadkomma ett gott

beslutsunderlag i form av individuella kostnader och "nyttor" av alla

tänkbara resor, kommer man med stor sannolikhet ändå att göra flera

missar. Och när det sedan gäller att styra utvecklingen från "är-läget"

till det beräknade "bör-läget" (utan hjälp av prissystemet) kan man vara

övertygad om att man drar på sig betydande styrmedelskostnader framför

allt i form av trafikantkostnader.*

Det understrukna villkoret ovan kan omformuleras som en generell princip

för prispolitiken på alla berörda områden:

Först krävs mer precisa definitioner av den enskilde trafikantens "privata"

marginalkostnad respektive samhällets marginalkostnad.

Privat marignalkostnad

po + ACtrafikant

Samhällets marginalkostnad

 

r_ o á a. .c o \

MC:trafikant + MCforetag + MCovriga

där

P0 = existerande pris på transporttjänsten ifråga (busstaxa, bensinskatt,

parkeringsavgift, 0 s v).

ACtraflkant : restidskostnad för enskild trafikant (genomsnittkostnaden
för trafikantkollektivet uppfattas som marignalkostnad av den enskil-
de trafikanten).

 

* Se vidare J.O. Jansson åc G. Tegnér: "Kostnaderna för styrning av
biltrafik i tätort", i M Johannesson (red.): Nationalekonomiska analys-
metoder i°samhällsplaneringen. BFR Rapport R65: 1982, samt _B_o
Björkman, op.cit.
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MCtrafikant: marginalkostnad för samtliga trafikanter

MCföretagz "transportföretagets" (busstrafikföretagets, väghållarens,
P-husägarens o.d.) marginalkostnad

MCövriga: marginalkostnader för övriga samhällsmedlemmar

Vi skiljer alltså mellan tre grupper i samhället då vi betraktar produktion

och konsumtion av bil- och busstransporttjänster - (1) transporttjänstkon-

sumenterna, dvs trafikanterna, _(2) transporttjänstproducenten indicerad

med "företag", och (3). alla övriga i samhället bland vilka man i detta

sammanhang speciellt bör uppmärksamma GCM-trafikanter, boende och

verksamma på arbetsplatser nära trafikleder.

Villkoret ovan för optimalitet är att varje enskild trafikants privata

marginalkostnad skall vara lika med samhällets marginalkostnad. Detta

är uppenbarligen inte nödvändigtvis gällande i nuläget. Endast om

rådande pris (P0) råkar sammanfalla med den "prisrelevanta kostnaden" P

enligt nedan är optimumvillkoret uppfyllt. Den prisrelevanta kostnaden

utgörs av skillnaden mellan samhällets marignalkostnad och den privata

marginalkostnaden exklusive rådande pris(er).

p _ MCtrafikant + MC:företag + MCövriga _ ACtrafikant

I dagsläget kan P och P0 förhålla sig till varandra på alla möjliga sätt:

>
Po-<- P

En slutlig omformulering av den prisrelevanta kostnaden (P) kommer att

bli utgångspunkt för den följande diskussionen.

trafikant trafikant
Skillnaden mellan MC och AC

när det gäller att beräkna den prisrelevanta kostnaden. Det är ofta den

är särskilt betydelsefull

viktigaste komponenten i P. Om man betecknar den totala transport-

volymen med G), och antar att den genomsnittliga trafikantkostnaden

Actraflkant är en funktion av Q, kan det lätt visas att följande gäller:

trafikant
trafikant _ ELAEtrafikant _ G

dG
MC AC
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Skillnaden mellan den marginella och genomsnittliga trafikantkostnaden

är lika med den totala förändring avkostnaderna för trafikanterna i ett

visst utgångsläge orsakad av tillkomsten av ytterligare en trafikant, eller

av konsumtion av ytterligare en enhet av den ifrågavarande transport-

tjänsten, för att uttrycka sig mer formellt. En alternativ formulering av

den prisrelevanta kostnaden P är således:

p : MC:företag + MCövriga + Qçäçtrafikant

Vad vi nu tänker göra i fortsättningen är helt enkelt att undersöka om

existerande priser på transporter i tätort avviker från de prisrelevanta

kostnaderna. Om vi skulle finna att så inte är fallet, är det bara att

konstatera att allt är gott och väl från samhällsekonomisk synpunkt. I

motsatta fallet erhålles en indikation om såväl var felet ligger som hur

felet i princip bör rättas till.
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JÄMFÖRELSE AV PRISRELEVANTA KOSTNADER OCH PRISER

I föregående kapitel har vi diskuterat först de generaliserade genom-

snittskostnaderna för bil respektive bussresor, och sedan de motsvarande

marginalkostnaderna. I detta kapitel tar vi upp de prisrelevanta kostnad-

erna och dessa jämförs med existerande priser på vägtjänster respektive

busstransporter. För att full klarhet skall råda om vad det är vi skall

göra, kan det vara på sin plats att ånyo påpeka skillnaden mellan den

prisrelevanta kostnaden (P) och marginalkostnaden (MC).

.. .. . trafikant
p : MC:foretag + MCovriga + Qájåc

MC _-_ Mcföretag + Mcövriga + MC:trafikant

Marginalkostnaden består av tre komponenter, av vilka de två första

återkommer i den prisrelevanta kostnaden. Den tredje komponenten i MC

skiljer sig ifrån den tredje komponenten i P. Som påpekades ovan är den

tredje komponenten i P lika med skillnaden mellan MCtraflkant och

ACtraflkant. P understiger således MC med ACtrahkant.

En annan skillnad som också förtjänar att påpekas är att, i den föregående

jämförelsen av biltrafikens och busstrafikens genomsnittskostnader res-

pektive marginalkostnader, det var självklart att uttrycka alla kostnader-

na per resa eller pe_rsgnkm. När vi kommer till de prisrelevanta

kostnaderna är detta inte självklart. Eftersom priserna som de prisrele-

vanta kostnaderna skall jämföras med lämpligen uttryckes per fordonskm

när detgäller biltrafik, och per resa när det gäller busstrafik, kommer de

prisrelevanta kostnaderna att uttryckas på samma sätt. Det innebär

följaktligen att biltrafikens och busstrafikens prisrelevanta kostnader inte

blir direkt jämförbara. Det är dock ingen nackdel. Det är inte den

jämförelsen som frågan nu gäller, utan jämförelsen mellan kostnad och

pris för vardera trafikslaget.
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Prisrelevanta kostnader för biltrafiken

Den senaste "auktoriserade" kalkylen av de prisrelevanta kostnaderna för

biltrafiken utfördes av Trafikpolitiska utredningen (TPU) i betänkandet

om kostnadsansvar och avgifter år 1978, och resulterade i de siffror som

presenterats i tabell 2 på sid

Med den terminologi som här används motsvarar TPUs samhällsekono-

miska marginalkostnader för personbilar de prisrelevanta kostnaderna. I

tabell 2 ser vi att dessa består av fem poster, av vilka den sista ej kunnat

uttryckas i pengar. De två första posterna - Vägunderhåll och Trafiköver-

vakning - motsvarar MCföretag, den tredje posten - Trängsel- motsvarar
dACtrafikant

dQ
Miljöförstöringar - motsvarar M

, och den fjärde och femte posten - Olyckor och

Covnga. Vi tar upp samtliga dessa kostna-

der nedan, och börjar med den helt dominerande posten - olyckskostnader-

na.

Olyckskostnader

Av den 10-öring som TPU angav som riksgenomsnittlig "samhällsekono-

misk marginalkostnad" per personbilskilometer år 1976 utgörs som fram-

går av tabell 2 ovan, 8 öre av Olyckskostnader. I 1982 års penningvärde

motsvaras det av 14,5 öre/fordonskm. I de Olyckskostnader som av TPU

uppfattades som prisrelevanta ingår sjukvårdskostnader, administrations-

kostnader, vissa kostnader för egendomsskador samt produktionsbortfall,

men ingen komponent som representerar det s k humanvärdet. Det kan

försvaras (som TPU gjorde) vad beträffar olyckor som drabbar bilister,

eftersom ytterligare en bil på vägarna inte ökar olycksrisken för övriga

bilister, men knappast när det gäller olyckor (med motorfordon inblanda-

de) som drabbar oskyddade trafikanter. År 1981 dödades 238 GCM-

trafikanter, 1755 blev svårt skadade, och 2706 lindrigt skadade i trafik-

olyckor med motorfordon inblandade. Dessa siffror, som är hämtade från

den officiella olycksstatistiken, underskattar det verkliga antalet avsevärt

(ungefär hälften av de svårare personskadefallen och endast en fjärdedel

av de lindrigare fallen polisrapporteras). Vägverkets olycksvärden är dock

uppjusterade för att täcka detta bortfall. Applicerar vi Vägverkets
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nuvarande humanvärden per polisrapporterat skadeutfall så erhålles en

total humankostnad för (ECM-trafikanter på 822 milj. kronor. Totala

personbilstrafikarbetet är för närvarande drygt 40 miljarder fordonskm

per år, så ett hänsynstagande till humanvärdet för oskyddade trafikanter

skulle addera 2 öre per fordonskm till olyckskostnaderna när det gäller

personbilar.

En differentiering av olyckskostnaderna mellan tätbebyggda områden och

övriga riket ger en viss nyansering av kostnadsbilden. Drygt hälften av

dödsolyckorna och merparten av olyckorna med personskada, som drabbar

oskyddade trafikanter inträffar i tätbebyggda områden. År 1981 dödades

144 GCM-trafikanter, 1378 blev svart skadade, och 2310 lindrigt skadade i

olyckor med motorfordon inblandade i tätbebyggda områden. Det totala

årliga trafikarbetet för personbilar i tätorter är ungefär 15 miljarder

fordonskm. Det innebär att 4 öre bör läggas till de av TPU framräknade

olyckskostnaderna när de gäller tätortstrafik, och 1 öre för personbilstra-

fik på landsbygdstrafik.

Vi har inte nämnt något om vad som kan betecknas som "otrygghets-

kostnader". Även de (ECM-trafikanter och andra som lyckligtvis inte råkar

ut för några olyckor känner ofta större eller mindre otrygghet i trafiken.

Dagens fordon är potentiella "mordredskap", och redan behovet att alltid

vara på sin vakt i tätortstrafiken är en uppoffring som borde uttryckas

som en monetäriserad kostnad och lägges till övriga prisrelevanta olycks-

kostnader.

Trängselkostnader

Med TPUs terminologi kan man säga att "trängselkostnader" uppstår så

snart den genomsnittliga trafikantkostnaden för biltrafiken (ACtrafikant)

är stigande med ökande trafikvolym. Trängselkostnaden motsvaras alltås

av komponenten GgaA-å- i den prisrelevanta kostnaden. Storleksordningen

på trängselkostnadskomponenten är helt beroende av graden av kapaci-

tetsutnyttjande påvägen respektive i gatunätet i en tätort.
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I tabell 4 redovisas några samband typiska för storstäder, som tydligt

illustrerar högtrafikproblematiken. Vid en trafikvolym på 50 % av maxi-

mal kapacitet är restiden omkring 40 % högre än under "lätt trafik",

medan en trafikvolym på 98% av maximal kapacitet innebär 7 gånger så

lång restid.

Varje extra fordon i trafiken bidrar således till att genomsnitthastigheten

i trafiksystemet sjunker. Av tabell 5 framgår den tidsförlust som varje

extra fordon tillfogar övriga trafiken tillsammans. Vid "lätt trafik" är

denna tidsförlust obetydlig. Vid en trafikträngsel som innebär att man kör

i 21 km/h förorsakar en extra bil övriga trafiken exakt lika lång restidsök-

ning som den egna resan tar. Vid 16 km/tim är denna extra restid för

övriga trafiken 2 ggr så stor, och vid 8 km/h 10 ggr så stor! Det innebär

att en sträcka på 1 km, som tar 7,5 minuter förorsakar övriga trafiken en

restidsökning med 1 tim 15 min. Med två personer i genomsnittlig belägg-

ning per fordon (inkl bussresenärer) skulle det göra 2,5 timmar för varje

km.

Tabell 4. Sambandet mellan kapacitetsutnyttjandegrad och restid.

 

Aktuell trafikvolym/ Restid (min/km)
/max trafikvolym

 

Lätt trafik 1,6

25 % 1,9

50 0/0 2,3

75 % 3,3

93 0/0 6,2

98 0/0 11,5

 

Källa: Smeed: Traffic Studies and Urban Congestion. Journal of
Transport Economics and Policy 1968.
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Tabell 5. Tidsförlust som varje extra fordon tillfogar övriga trafiken.

 

Tidsförlust för övriga fordon i

relation till det aktuella for-

donets restid

Hastighet på trafik-
strömmen (km/tim)

 

37 0
32 0,15
21 1,0
16 2,0
8 10,0

 

Källa: Smeed: Traffic Studies and Urban Congestion. Journal of
Transport Economics and Policy 1968.

TPU tog upp frågan om det fanns några nämnvärda trängselkostnader på

det svenska vägnätet. Svaret blev till sist ett nej tycks det - som synes i

tabell 2 angav TPU i sin priskalkyl en komponent på 0,5 öre representer-

ande trängselkostnaderna. Vid närmare studium av motiveringen av den

siffran blir man något konfunderad: Alla övriga siffror avser riksgenom-

snitt, men trängselkostnaden 0,5 öre gäller enbart landsbygdsvägarna. Man

anger ändå särskilt att "för tätortsvägar blir trängselkostnaderna

betydligt högre, nämligen 5-17 öre/personbilskilometer" (Sid 70 i SOU

1978:31). Detta är ju siffror av en helt annan storleksordning. Trafikvo-

lymen i tätort är i stort sett densamma idag som för sex år sedan. Med

hänsyn till penningvärdeförsämringen sedan 1976 blir följaktligen TPUs

intervall för trängselkostnaden i tätort 9-31 öre per personbilskilometer.

Miljökostnader

Kostnaderna för avgasemissioner och buller gavs inget utslag i TPUs

kalkyl. Värderingen i pengar ansågs alltför osäker för att man ens skulle

Våga sig på en gissning. Läget är väl inte så annorlunda idag vad gäller

möjligheterna att fullständiga priskalkylen, men något slags "genombrott"

på kunskapsområdena ifråga under den närmaste framtiden kan dock anas.

Knäckfrågorna är av olika karaktär för bullerrespektive för avgaser. När

det gäller bullerkostnaderna tycks man vara på god väg att kunna ge en
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monetär värdering inom rimligt snäva gränser av skillnaden mellan

närvaro och frånvaro av trafikbuller, genom studier av fastighetsvärden.l)

Vägverket använder sedan 1980 en dylik bullervärdering, vilken är knuten

till förändringen i antalet störda personer. En individ som genom t ex en

förbifartsled slipper buller åsätts ett värde på 17 000 kr/år (vilket är en

sammanvägning av personekvivalenter; en nivå > 71 dB (A) ger vikten 1

och en niVå < 55 dB (A) ger vikten 0).

Problemet är sedan att uppskatta hur den totala bullerkostnaden påverkas

av mer eller mindre marginella förändringar av trafiken. Om en minsk-

ning med, säg 20% av trafiken vore likgiltig för de kringboende ur

bullersynpunkt, är det omotiverat att göra ett mer betydande bullerkost-

nadspåslag på priset på vägtjänster, även om totalkostnaderna för trafik-

buller på vissa trafikleder uppgår (som är troligt) till stora belopp. Mer

effektfulla marginella förändringar än generella trafikminskningar vore

säkert att söka eliminera de enstaka exceptionella fridstörarna som vissa

motorcyklar, utslitna bussar, och bilar med bristfälligt avgassystem.

Avgaskostnaderna är av en helt annan karaktär såtillvida att varje enskild

bilists bidrag till totalkostnaderna är fullt möjligt att beräkna, medan

värderingen i pengar av de totala kvantiteterna av avgaser i olika miljöer

är synnerligen besvärlig. Om man bestämmer sig för att bilavgasproble-

met i våra tätorter är allvarligt - den sittande bilavgaskommitténs slutbe-

tänkande kanske kommer att tvinga de styrande till det- är frågan om

inte bilskattekonsekvensen torde (borde) bli selektiv snarare än generell.

För det första så gäller det att undvika stora koncentrationer av krypkö-

rande fordon - bilköer helt enkelt -och mycket "stopp och gå". När

trafiken flyter hyggligt är avgasutsläppet per fordonstimme betydligt

mindre än när svår trafikträngsel råder.

 

En färsk översikt av amerikanska studier är: Jon P, Nelson: Highway
noice and property values; a survey of recent evidence. Journal of
Transport Economics and Policy. May, 1982.
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Biltullar för att minska trycket på vissa flaskhalsar och/eller ransonera

gatuutrymmet i känsliga innerstadsmiljöer är en riktig medicin. För det

andra bör man med hjälp av differentierade fordonsskatter styra efterfrå-

gan och därmed produktionen av bilar mot modeller (existerande men

framför allt icke-existerande) som emitterar relativt lite avgaser. Det

kan vara en alltför grovt tillyxad metod att komma till rätta med

avgasproblemet, att höja bensinskatten så kraftigt att en betydande

allmän reducering av biltrafiken åstadkommes, när det finns möjligheter

att styra utvecklingen mot radikalt "renare" bilmotorer som elmotorn, för

att ta det mest slående exemplet.

Det kan också erinras om att överflyttning av biltrafik till kollektivtrafik

med nuvarande bussar inte nödvändigtvis innebär en stor positiv netto-

effekt. Bussarna är notoriska avgasemitterare ofta i de mest utsatta

miljöerna.

Sammanfattning av de prisrelevanta kostnaderna

Med utgångspunkt från TPUs siffror har vi i tabell 6 nedan dels justerat

dessa med hänsyn till inflationen, dels gjort de ovan motiverade tilläggen

till olyckskostnaderna, och dels differentierat de prisrelevanta trängsel-

och olyckskostnaderna med avseende på tätort och landsbygd. Problemet

är förstås att trängselkostnaderna i tätortstrafiken är synnerligen varier-

ande i tid och rum och varje "genomsnittsnivå" eller antaget intervall blir

ganska godtycklig utan mycket omfattande beräkningsarbete. I nedan-

stående tabell har vi bibehållit det intervall för trängselkostnaden i tätort

som angavs av TPU med hänsyn tagen förstås till penningvärdesförsäm-

ringen.
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Tabell 6. Prisrelevanta kostnader för personbilstrafiken år 1982, öre per

        

fordonsk m.

I TPUs

Kostnadskom- TÃTORT LANDS- RIKS- siffror i
ponenter BYGD GENOM' 1982 års

SNITT priser

Vägunderhåll 1 1 1 1

Trafikövervakning 2 2 2 2

Trängsel 9-31 1 4-12 1

Olyckor 19 15 17 14

Miljöförstöringar +++ + ++ +

Summa 31-53 19 24-32 18

       

En avslutande kommentar till de justerade siffrorna kan vara på sin plats.

Avvikelsen från TPUs beräkning när det gäller tätortstrafik beror (för-

utom inflationen) på att trängselkostnaderna beaktats och på uppskriv-

ningen av olyckskostnaderna, som i sin tur är en följd av att humanvärdet

för trafikdödade och -skadade GCM-trafikanter har inkluderats i priskal-

kylen. Det kanske kommer att möta invändningar från olika håll, men vi

tycker att det är att "ställa kyrkan mitt i byn". Bilismens värsta avigsida,

som i tätorterna är speciellt påtaglig och skrämmande, är dess farlighet

för liv och lem. Varje ytterligare bilresa i tätorterna ökar risken för de

oskyddade trafikanterna att råka ut för en olycka. För den majoritet som

lyckligtvis aldrig råkat riktigt illa ut i trafiken, eller ens på nära håll

bevittnat de fruktansvärda och oundvikliga "bieffekter", som blandningen

av bilar och oskyddade människor för med sig, är det kanske svårt att

uppfatta humanvärderingen i vägtrafikekonomiska kalkyler på annat sätt

än som en ganska godtycklig sifferlek. Vägverkets uppskrivningar av

humankostnaderna under senare år ärnog ändå ett utslag av enbetydande

attitydförändring i samhället. Internationellt ligger Sverige i t0ppen vad

gäller trafikolycksvärdering. Det skall inte ses som en avvikelse i negativ

bemärkelse, utan som ett tecken på civilisation.
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Hur skall priserna på väg-och gatutjänster fås att sammanfalla med de

prisrelevanta kostnaderna

Drivmedelskatten bör uppfattas som nuvarande pris på väg- och gatu-

tjänster. Fordonskatt och aocis är numera snarast att betrakta som

fiskala pålagor, och inte direkt avsedda att påverka transportefterfrågan.

Nuvarande bensinskatt är 164 öre per liter, varav 34 öre är särskild

energiskatt. Den genomsnittliga bensinförbrukningen per 10 km kan

uppskattas till 1,13 liter*. Om man, som man bör, utgår ifrån bensinskat-

tesatsen exklusive energiskatt finner man att priset på vägtjänster i

genomsnitt uppgår till knappt 15 öre per fordonskm.

Om man jämför detta med TPUs beräkning av den prisrelevanta kostnaden

för personbilar för riket som helhet justerade för inflationen d v 3 18 öre

per fordonskm (se av tabell 6 ovan), är man synbarligen inte så långt från

den rätta nivån. Utgår man istället från våra beräkningar är diskrepansen

högst slående. På landsbygdsvägar är nuläget nära idealet, men när det

gäller priset på gatutjänster är gapet så stortatt man kan misstänka att

en allvarlig felanvändning av resurserna i tätortstrafiken föreligger. Som

synes i tabell 6 är det tänkbara intervallet för den prisrelevanta kostnaden

mycket brett. Om man lägger sig vid den undre gränsen skulle det ändå

innebära en höjning av bensinskatten med 1,60 kr per liter. Preliminärt

kan man se saken på följande sätt: De prisrelevanta kostnaderna för

biltrafiken i tätorter varierar stort i tid och rum genom att trängselkost-

naderna är så känsliga för kapacitetsutnyttjandegraden. Den ideala

prisstrukturen skulle uppnås om bensinskatten höjdes till en "basnivå" för

tätorter motsvarande ca 30 öre per fordonskm. Sedan gäller det att med

punktinsatser av typ biltullar se till att hårt belastade trafikleder avlastas

under högtrafiktid. Det totala trafikarbete som skulle beröras av sådana

punktinsatser är förhållandevis begränsat. Volymmässigt sätt skulle bas-

nivåhöjningen genom ytterligare 1,60 kronor på bensinen bli det stora

numret. Är det då möjligt att differentiera bensinskatten mellan tätort

* Den siffran har beräknats genom division av totala bensinförbruk-

ningen med totala personbilstrafikarbetet.
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och landsbygd? Denna fråga har diskuterats en hel del, bla av den

trafikpolitiska utredningen. Olika principer för hur en skattedifferen-

tiering skulle kunna genomföras är tänkbara. De praktiska problemen får

inte underskattas, men någon av följande vägar - (a) respektive (b)- kan

kanske var framkomlig:

(8) Två typer av bensin - dyr "tätortsbensin" och billigare "landsbygdsben-
sin" utbjudes. I tätorterna finns bara den dyrare att köpa. Det måste
vara möjligt att skilja de två typerna åt vid kontroll. En attraktiv
tanke är att tätortsbensin bestäms vara lika med blyfri bensin. Man

skapar på så sätt ett socialt tryck mot att fuska, och förgifta

tätortsluften med blyhaltiga avgaser.

(b) Den dyra tätortsbensinen och den billigare landsbygdsbensinen är
densamma, men en cirka 10 mil bred zon ligger mellan dyra tätortsom-
råden och de billigaaste landsbygdsområdena. I den mellanliggande

zonen trappas priset av i steg om 25 öre eller så, när man förflyttar

sig ut från tätorterna. För att ett sådant system skall kunna fungera,
d v 3 för att "bensinresor" skall undvikas, krävs först och främst att

bensinpåfyllning i lösa tankar förbjudes, och kanske också att en övre

gräns sätts för hur mycket bensintanken får fyllas. Det kan aldrig
undvikas att bilresor med startpunkt i billiga zoner och mål i tätorter
kommer att utföras med billig bensin som drivmedel hela vägen. En
viss rättvisa skipas dock genom att det mesta av sådana resor ändå
genomförs 1 zoner där priset på vägtjänster ej borde överstiga den

lägsta nivån.

Det skulle föra alldeles för långt att ta upp alla de praktiska problemen

som en prisdifferentiering skulle för med sig. Syftet härär att diskutera

vad som i princip vore Optimala priser på väg- och gatutjänster. Det är nu

istället dags att undersöka hur priserna på bussresor förhåller sig till de

prisrelevanta kostnaderna. Därefter tar vi upp de totala konsekvenserna,

inklusive de finansiella konsekvenserna, av optimal prissättning av tät-

ortstrafiken i ett sammanhang.

Prisrelevanta kostnader för busstrafiken

På motsvarande sätt som i avsnitt 2.1 gäller det nu att undersöka om

förekommande priser på kollektiva transporttjänster avviker från den

optimala nivån. För överskådlighetens skull begränsar vi den följande

diskussionen till linjebusstrafik i tätorter.
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Det går att direkt peka på gt_t betydande missförhållande. Den största

avvikelsen från en optimal taxa i dagens busstaxor är att det kostar lika

mycket att färdas under högtrafiktid som under lågtrafiktid. Som

kommer att framgå bör den avvikelsen rättas till inte i första hand genom

att höja priset under högtrafiktid, utan genom en kraftig sänkning av

lågtrafikpriset. Under lågtrafiktid är den prisrelevanta kostnaden så pass

låg att det från ren resursallokeringssynpunkt står och väger mellanatt

erbjuda transporttjänsterna gratis, eller att ta ut en närmast nominell

avgift - motsvarande ett månad'skort giltigt endast under lågtrafik som

kostar 15 - 25 kr. Under'lågtrafik är den enda prisrelevanta kostnaden de

2-4 sekunders fördröjning som, under förutsättning att ingen kontantbe-

talning sker, varje påstigning och/eller avstigning åsamkar övriga passa-

gerare på bussen*. Under högtrafiktid är denna prisrelevanta kostnad mer

än dubbelt så hög p g a att beläggningsgraden är mer än dubbelt så hög. En

potentiellt betydligt intressantare prisrelevant kostnad under högtrafiktid

är dock själva kapacitetskostnaden. Det är ju efterfrågan under

högtrafiktid som är kapacitetsbestämmande, och det borde ju ta sig

uttryck i prisstrukturen.

Det underlättar diskussionen om vi åtskiljer den del i den optimala

busstaxan som beror på av- och påstigningskostnaderna och den kapaci-

tetskostnadsbetingade delen, som normalt är relevant endast under hög-

trafiktid. Med ett i grunden mycket enkelt resonemang kan storleksord-

ningen på den prisrelevanta kostnaden för högtrafikresor inringas relativt

snävt.

Den prisrelevanta kostnaden för högtrafikresenärer

Den stora stötestenen i diskusssionerna - bland ekonomer såväl som icke-

ekonomer-av samhällsekonomiskt baserad prissättning av kollektiva

* Vid hållplatser där sannolikheten att en viss av- eller påstigning ensam
är orsak till att bussen stannar blir fördröjningskostnaden betydligt
högre. Hur det bör påverka prisstrukturen är dock en mycket

komplicerad fråga. En diskussion därav återfinns i Jan Owen Jansson:
Transport system Optimization and pricing. EFI, 1980. Slutsatsen av
den diskussionen är, att detta inte är en faktor av väsentlig betydelse

för den Optimala prisstrukturen.
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transporttjänster har länge varit att relevansen av trafikanternas egna

kostnader för prissättningen missuppfattats eller helt glömts bort.

Det teoretiskt mest fullödiga försöket att besvara frågan hur en optimal

busstaxa skall bestämmas som gjorts tidigare är redovisat i en artikel från

1975 av Ralph Turvcy och Herbert Mohring benämnd "Optimal bus

fares"*. Det är en tillämpning av den allmänna principen för kortsiktig

marginalkostnadsprissättning. Turvcy åc Mohring definierar "kort sikt"

genom att anta att det totala antalet busstimmar som kan utnyttjas på en

viss busslinje är givet. På så sätt kommer det optimala priset enbart att

bestå av två kostnadskomponenter, som båda bärs av trafikanterna själva,

nämligen (1) den ytterligare "kökostnad" som en ökning av beläggningsgra-

den kan leda till, och (2) den fördröjning för passagerarna på bussen som

varje ytterligare av- och påstigning ger upphov till.

Enligt vår åsikt är dock en formulering av teorin för optimal prissättning

på medellång sikt mer ändamålsenlig när det gäller busstransporter - inte

därför att resultatet kommer att bli annorlunda, utan därför att en

operationalisering av teorin väsentligt underlättas.

Genom att uppfatta bussflottans storlek som variabel slipper man ifrån

beräkningsproblemen med kö- och fördröjningskostnaderna, och den pris-

relevanta kostnaden kan formuleras så enkelt som: "Kostnaden per passa-

gerare för en marginell buss". Det måste dock observeras att denna

kostnad består av två komponenter - en "självklar" kostnad för busstrafik-

företaget, och en mindre uppenbar kostnadsbesparing för trafikanterna.

Som nämnts i avsnitt 1.3.2 om orsaken till att busstransport är en

verksamhet karaktäriserad av fallande styckkostnader, kan trafikantkost-

nadsminskningen uppkomma på flera olika sätt:

- genom att linjenätet blir finmaskigare och följaktligen gångavstånden

kortare,

* Ralph Turvcy åc Herbert Mohring Optimal bus fares. Journal of
Transport Economics and Policy. Sept 1975.
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- genom viss uträtning av linjerna i systemet medförande framför allt

kortare restider

- genom att turtätheten ökar med kortare väntetider som följd

I kostnadsmodellen nedan kommer bara sistnämnda fall att behandlas,

genom att vi endast betraktar en viss busslinje med given sträckning.

Den samhällsekonomiska merkostnaden för ytterligare en buss

 

Precis som marginalkostnaderna för persontransporter med bil egentligen

är marginalkostnader för "billaster" (bestående av i genomsnitt knappt 2

personer) dividerat med det genomsnittliga antalet personer per bil, kan

busstransportkostnaden lämpligen uppfattas som kostnaden för busslaster

dividerat med ett visst antal passagerare. I praktiken representerar det

trafikarbete som en buss kan prestera per dag den minsta dagliga

utbudsökning/minskning som kan komma ifråga. Det gäller alltså att först

beräkna merkostnaden för att sätta in en buss till på en viss linje och

sedan dividera denna kostnad med det tillämpliga antalet "kostnadsansva-

riga" passagerare.

Merkostnaden per dag (Y) för insats av ytterligare en buss för att möta en

motsvarande ökning av efterfrågan under maxtimmen kan tecknas på

följande sätt:

  

n
Y = a + b - n - V -%N --§(%:T7 j§1 81 + e n (1)

\_.,,_.rL v IL; V 1\_V_/

samhällsek merkostn minskade kost- extern
merkostnad för före- nader för rese- merkostnad

taget närerna

a = fast kostnad per buss : lönekostnad per dag för förare + busskapital-
kostnad per dag + (eventuella) garageringskostnader och fordonspark-

proportionella "overheads"

b : driftkostnad (drivmedel m m) per varv

n : antalet varv per dag (ovanstående formulering av merkostnaden

förutsätter att n Z 2)

v : kostnad per timme för väntetid vid hållplatser för bussresenärerna
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omloppstiden (restiden per varv)_.
|

II

N : antalet bussar på linjen i utgångsläget.

: halva turintervallet = genomsnittliga väntetiden vid hållplats per

resenär i utgångslägetl -n
a
l
-
1

2

T : dito, sedan ytterligare en buss satts in.

?i N+ )
Bi : antalet påstigande 'på izte varvet; i = 1... n

e : extern kostnad (för bilister, (ECM-trafikanter, väghållare, kringboen-

de m fl) per varv

Första frågan vid beräkningen av Y gäller hur många varv (n) den

nyinsatta bussen skall antas göra per dag? Om vi utgår från att varje

högtrafikbuss måste göra åtminstone två varv under dagen - ett på

morgonen och ett på eftermiddagen - för att uppfylla kapacitetskraven,

och att två olika förare måste användas under de två högtrafikperioderna,

så är svaret närmast givet från samhällsekonomisk synpunkt: Bussen bör

köra så många varv som två halvtidsanställda förare hinner med under

sina respektive pass. Bortfallskostnaden för trafikföretaget av att köra

ett varv mindre, än vad som är maximalt möjligt, d v 3 b, understiger med

stor sannolikhet värdet för bussresenärerna av ytterligare ett varVZ). Det

kan observeras att om bussen ifråga kör färre varv än vad som är

samhällsekonomiskt motiverat , så blir den totala merkostnaden Y Egg

än i optimum.

1) Detta samband överskattar väntetiden vid hållplatser mer och mer, ju

längre turintervallet blir fr 0 m ett turintervall på 10-12 minuter. Den
s k dolda väntetiden tillkommer dock när turerna är så glesa att
resenärerna börjar göra sig besvär att konsultera en tidtabell innan en

resa företas.

2) Frågan är snarare om inte varje buss borde utnyttjas betydligt mer än
vad två halvtidsarbetande förare kan göra. Det skulle innebära att
inga renodlade högtrafikbussar används, utan alla bussar körs så
mycket som två heltidsarbetande förare hinner med, vilket innebär att
tidtabellen är densamma under hela dagen. En samhällsekonomisk
analys av detta alternativ under brittiska förhållanden finns i _Ja_n
Owen Jansson: A simple bus line model for Optimization of service
frequency and bus size. Journal of Transport Economics and Policy.

Jan,l980.
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Hur skall man från merkostnaden Y komma fram till den prisrelevanta

kostnaden per passagerare?

Nämnaren i uttrycket för den prisrelevanta kostnaden: antalet kostnads-

ansvariga" passagerare

 

Trafikflödet i den "kritiska sektionen" på linjen under högtrafiktid in mot

centrum på morgonen och ut från centrum på eftermiddagen är dimensio-

nerande för transportkapaoiteten på linjen. Något förenklat kan det

symboliseras på följande sätt:

Qzâêü (2)

Q : trafikflödet i den kritiska sektionen under maxtimmen

(P = maximal dräglig beläggningsgrad i den kritiska sektionen

S : busstorleken (mätt som maximala antalet passagerare)

T : omloppstiden

N : antalet bussar på linjen.

Den insats av ytterligare en buss som vi diskuterar kan antas vara orsakad

av en ökning av trafikflödet i den kritiska sektionen under högtrafiktid,

som kräver varken mer eller mindre än ytterligare en buss. Om vi antar

att högtrafikperioden - på morgonen liksom på eftermiddagen - varar t

timmar, så är det alltså 2 t - dD passagerare som kan sägas ha

"kostnadsansvar" för den nyinsatta bussen ifråga, där

dQ :93%- dN (3)

och där dN sättes : 1. Den trafikökning som vi skall slå ut merkostnaden

på utgörs således av 2 t S/T, eller med andra ord: Den prisrelevanta

kostnaden i högtrafiktid för passage av den kritiska sektionen, på morgon-

en liksom på eftermiddagen, är lika med Y dividerat med 2 t S/T

YTP=m (4)
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Sifferexempel

Från (1) ser vi att Y består av två komponenter av vilka en är negativ. Låt

oss först undersöka storleksordningen av den positiva komponenten i den

prisrelevanta kostnaden, dvs merkostnaden för busstrafikföretaget utsla-

gen per passagerare i den kritiska sektionen under högtrafiktid.

Merkostnaden för företaget per högtrafikpassagerare

Företagets merkostnad för ytterligare en buss består under ovanstående

förutsättningar av först lönekostnaden för två halvtidsanställda förare,

vilken sammanlagd kan antas uppgå till 400 kr per dag. Om vi sätter

bussens inköpspris till 600 000 kr, och antar en livslängd på 15 år, blir med

6 % diskonteringsränta kapitalkostnaden per bussår 61 775 kr och utslaget

per vardag ungefär 250 kr. Driftkostnaden per dag, dvs de milberoende

kostnaderna för de n varv som bussen kör varje vardag, kan uppskattas på

följande sätt: Bussen är i trafik under 8 timmar, och medelhastigheten

(inklusive hållplatsuppehåll) antas vara 25 km/timme. Totalt körs alltså

200 km per dag. Med en total driftkostnad på 1,20 kr/km blir driftkostna-

den 240 kr per dag. Så långt uppgår alltså den sammanlaga merkostnaden

per dag till 400 + 250 + 240 = 890 kr.

Frågan är sedan om några ytterligare kostnader för trafikföretaget bör

ingå i merkostnaden för ytterligare en buss. Garageringskostnaden är en

närliggande kandidat, men också en ansenlig andel s k "overhead costs"

skulle kunna inkluderas. Som framgår av fig 3 finns klara indicier på att

den totala "overhead"-kostnaden är proportionell mot bussflottans storlek,

och flera trafikföretag kalkylerar med att en stor del av kostnaderna för

personal utöver förarpersonalen bestäms av antalet bussar. Det är alltså

fullt tänkbart att till ovannämnda 890 kr lägga ytterligare 200 - 300 kr för

att få en mer rättvisande siffra för merkostnaden för ytterligare en buss.

Nämnaren i uttrycket (4) ovan för den prisrelevanta kostnaden P utgörs

av 2 (135 t/T. Låt oss för exemplifieringen anta att 5 : 60,<I>ar/och att t och

T är i stort sett lika, dvs högtrafikperioden antas vara lika lång som

omloppstiden på linjen. Merkostnaden för en buss skall alltså divideras

med 120 för att den första (positiva) komponenten i den prisrelevanta
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kostnaden per passagerare skall erhållas. Resultatet blir 7.50 - 10 kr,

vilket således representerar merkostnaden per högtrafikpassagerare i den

kritiska sektionen för busstrafikföretaget.

Den externa merkostnaden per högtrafikresenär

 

Helt schablonmässigt antar vi att de relationstal som TPU angav för olika

externa kostnader förorsakade av personbilar respektive bussar (se tabell

2) är gällande även efter den justering av personbilssifforna som gjorts här

(tabell 6). Det innebär att den externa kostnaden per busskm i tätortstra-

fik antas ligga i intervallet 72-116 öre. Om vi vidare antar enligt ovan att

bussen kör 200 km per dag, så blir alltså den externa kostnaden per

bussdag (e - n) inte mindre än 144-232-kronor. I likhet med vad vi gjorde

beträffande personbilar tar vi försiktigtvis fasta på den undre gränsen. Vi

dividerar följaktligen 144 kr med 120 för att erhålla den externa merkost-

naden per "kostnadsansvarig" högtrafikresenär i vårt sifferexempel, och

slutresultatet blir 1,20 kronor.

Det torde ha framgått att denna siffra inte är särskilt säker, utan har

framkommit på ett mycket scablonmässigt sätt. Kunskapsbristen är

besvärande, och betydande forskningsinsatser på detta område synes

angelägna.
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Figur 3. Samband mellan "overhead costs" and "fleet size" för 63 lokala

Brittiska busstrafikföretag.

Väntetidsbesparingen av en ytterligare buss per högtrafikpassagerare

Det finns också en negativ komponent i den prisrelevanta kostnaden,
N _ dACtrafikant . __

namligen den term som motsvarar G -dö 1 ovannamnda

generella uttryck för den prisrelevanta kostnaden.

Låt oss titta lite närmare på uttrycket för väntetidsbesparingen, dvs den

negativa'termen i uttrycket (1) för Y ovan. Vi kan utveckla det uttrycket

efter följande resonemang.

Vi inför beteckningen B för det totala antalet påstigande under samtliga

varv som bussen ifråga gör per dag. (B = Bl +...+Bn). Ett relativt
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konstant förhållande torde gälla mellan B och maxtimmens flöde Q. Vi

introducerar proportionalitetskonstanten d , och antar alltså:

Bde (5)

Om vi sedan utför subtraktionen inom parentesen i (1) erhålles följande

uttryck för den totala väntetidsbesparingen av ytterligare en buss på

linjen:

T _ T
V2N 2(N+1)

_ TOLQ
Bi'V'Z'WWi - (6)

H
M
S

1 1

Detta uttryck skall sedan divideras med "nämnaren" (i den prisrelevanta

kostnaden) 2d>St/T. Kapacitetsrestriktionen (2) gör det därefter möjligt

att eliminera Q. Slutresultatet för väntetidsbesparingen av ytterligare en

buss per "kostnadsansvarig" högtrafikresenär blir följande:

VG$T (7)
4th+1)

d v 3 turintervallet efter insats av ytterligare en buss multiplicerat med

voo/4t

Om vi sätter in typiska värden för parametrarna v, , och t, kan vi bilda

oss en Uppfattning om storleksordningen för "avdraget" från summan av

företagets merkostnad och den externa merkostnaden per högtrafikresa

genom kritiska sektionen. Sätter vi v till 20 kr/tim, till 9, och och t

till knappt ett, blir uttrycket (7) lika med 45 T/(N+1). (Observera att

sorten för turintervallet T/(N+1) är timmar).

Vi har tidigare påpekat att giltighetsområdet för tumregeln "genomsnitt-

liga väntetiden : halva turintervallet" upphör när turintervallet är 10-12

minuter eller längre. Som synes blir värdet på avdraget lika med 9 kr när

turintervallet är 12 minuter. På en linje med dubbelt så hög turtäthet blir

avdraget bara hälften så stor, d v 3 4:50 kr, etc.
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Den prisrelevanta kostnaden

Kombinerar vi nu resultatet ovan med resultatet beträffande trafik-

företagets merkostnad per högtrafikresa blir slutresultatet att den pris-

relevanta kostnaden för en resa genom kritiska sektionen under högtrafik-

tid kan ligga inom ett mycket brett intervall beroende dels på behandling-

en av "overheads" och dels på turtätheten på linjen.

Tabell 7. Sifferexempel: Prisrelevanta kostnaden för resa genom kri-

tiska sektionen under maxtimmen (kronor).

 

exklusive inklusive

"overheads" "overheads"

 

Trafiksvag linje

 

med relativt låg 0 2:50

turtäthet

Trafikstark linje

med mycket hög . 6 8:50

turtäthet '

 

Ett av de ovan angivna parametervärdena bör också tas upp i detta

sammanhang. Vi satte högtrafikperiodens längd t till knappt 1 timme utan

vidare kommentar. I praktiken skulle_ t säkerligen definieras som högtra-

fikavgiftsperiodens längd. Hur lång bör denna avgiftsperiod väljas? För

närvarande är den kapacitetsbestämmande högtrafiktiden i allmänhet

ganska kort, och om man utgick från dagens läge skulle t normalt

understiga ett. Efter införandet av "peak-load pricing" är det dock

möjligt att en sådan nedpressning och utvidgning av trafiktoppen sker, att

värdet på t stiger till långt över ett. Det kan visa sig nödvändigt att

införa två avgiftsperioder under högtrafiktid - "period I" och "period II".

Avgiftsperioden t i modellen representerar summan av period I och period

II, och den beräknade prisrelevanta kostnden utgör medeltalet av PI och

PH. Om två avgiftsperioder är motiverade skall man eftersträva (genom

lämplig prisdifferentiering) fullt kapacitetsutnyttjande under bägge peri-

oderna. Det innebär att PI sättes högre än PH, eftersom förutsättningen

är att efterfrågan under period I är intensivare än under period II. Hur

mycket högre går inte att uttala sig om utan kännedom om korselastioite-
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ten för efterfrågan mellan perioderna. Den genomsnittliga prisnivån skall

dock sammanfalla med den prisrelevanta kostnaden, d v 3

tP+t P
P:IIIIII (8)T

Den prisrelevanta kostnaden är omvänt proportionell mot t, så en ut-

sträckning av den totala avgiftsperioden från knappt 1 timme till kanske 2

timmar skulle få en mycket stor effekt på den optimala prisnivån. Man

bör dock samtidigt nämna att antalet högprisbetalande passagerare är

proportionellt mot t. Den totala effekten på intäkterna blir således plus

minus noll av variationen av t.

Det står klart (från tabell 7 och resonemanget om högtrafikavgifts-

periodens längd) att det möjliga intervallet för P är så otillfredsställande

brett som från 0 till drygt 8 kr per resa.

Med fortsatt analys kan dock det intervallet krympas betydligt. Om man

beräknar den prisrelevanta kostnaden under förutsättning att samtidig

optimering görs av antalet och storleken på bussarna på linjen ifråga, kan

det visas att den prisrelevanta kostnaden är oberoende av trafikunderlaget

för linjen.

2.2.3 Den prisrelevanta kostnaden i "optimum Optimorum"

På annat håll har visatsl) vad som här skulle föra alldeles för långt att gå

in på i detalj, nämligen att under den plausibla förutsättningen att

trafikföretagets merkostnad för ytterligare en buss - a + bn enligt (1) ovan

- är linjärt växande med busstorleken 5, så erhålles följande enkla, men

ändå generellt giltiga uttryck för den prisrelevanta kostnaden för passage

av den kritiska sektionen under högtrafiktid.

CT
*_-

p *cht

där

1) Jan Dwen Jansson: Transport System Optimization and Pricing, EFI,

1980.
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P* : prisrelevanta kostnaden under förutsättning att bussinsatsen är

optimalt dimensionerad även med avseende på busstorleken 8,

c : busstorleksproportionell komponent i merkostnaden per dag för

ytterligare en buss1 ,

och som tidigare

T
omloppstiden.

'E II högtrafikavgiftsperiodens längd.

högsta acceptabla beläggningsgrad i den kritiska sektionen

Det är värt att notera, att den prisrelevanta kostnaden P* är beroende av

ett mycket begränsat antal parametervärden. Förutom trafikvolymen

spelar busslinjens sträckning, hållplatsavstånden, värderingen av restid

och väntetid, m m ingen roll för värdet på P*. Om man kan anta att

overhead-kostnaderna är oberoende av busstorleken (givet antalet bussar)

kan intervallet för den prisrelevanta kostanden krympas betydligt. Viss

osäkerhet råder dock, såväl om sambandet mellan kapitalkostnaden för en

buss och busstorleken, som om sambandet mellan driftkostnaden och

busstorleken. Dessutom kan kvoten T/t, som vi diskuterat ovan, variera

en hel del från omkring 1 och neråt. Någonstans i intervallet 2:50 till

3:50 kr torde dock den prisrelevanta kostnaden P* återfinnas. Om man

sedan lägger på ca 50 öre representerande fördröjningskostnaden vid

påstigning blir slutresultatet beträffande den prisrelevanta kostnaden för

en bussresa under högtrafiktid i den kritiska sektionen 3-4 kronor. Det är

en prisniVå som något understiger nuvarande biljettprisnivå, och något

överstiger prisnivån för periodkortinnehavare som regelbundet använder

bussen.

 

l) Merkostnaden per buss är, givet busstorleken, lika med a + bn, där

antalet varv per dag (n) kan betraktas som givet. Både a och b växer

(så sakteliga) med busstorleken:

8:051 +315, och b: 32+ 52 5.

Den ovan angivna konstanten o är således : 1 + zn
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De finansiella konsekvenserna av Optimal prissättning_ay_b_ussresor

Det är intressant att konstatera att värdet påt, T och (i) spelar ingen roll

för kostnadstäckningsgraden, dvs för förhållandet mellan de totala biljett-

intäkterna som skulle erhållas om priset sätts lika med den prisrelevanta

kostnaden och de totala kostnaderna för busstrafikbolaget. Om antalet

bussar på den ifrågavarande linjen under högtrafiktid är N, så är trafik-

företagets totala buss- och förarkostnaderna lika med kN + CSN (där alltså

k är den S-oberoende komponenten i busskostnaden). De totala intäkterna

under högtrafiktid erhålles genom att multiplicera ovanstående värde för

P med det totala passagerarflödet under högtrafiktid i den kritiska

sektionen, vilket är detsamma som antalet bussar som passerar den

kritiska sektionen under högtrafiktid 2Nt/T multiplicerat med belägg-

ningen per buss 5:

2Nt <1>S _
T

 

. .. c T
Totalintakterna _ m _ c SN

De totala intäkterna kommer således att täcka endast de totala "busstor-

leksberoende" kostnaderna för busstrafikföretaget.

Andelen cS/(k+cS) är uppenbarligen stigande allteftersom busstorleken

ökar. Det absolut högsta rimliga värde som denna andel kan anta

understiger 1/2. Detta maxvärde motsvarar ett värde på S omkring 120

1)
passagerare På linjer med mer normalstort trafikunderlag där busstor-

leken 60 passagerare är optimal, blir kostnadstäckningsgraden 1/3, och på

trafiksvagare linjer där minibussar under 30 passagerare är optimala,

understiger kostnadstäckningsgraden 1/4, exklusive overhead-kostnader.

Det finns en ekonomisk övre gräns för busstorleken, nämligen det värde på

5, som om det överskrides resulterar i en total kostnadsökning, även under

den extrema förutsättningen att turtätheten redan är så stor att vänte-

tiderna för passagerarna vid hållplatserna är negligerbara. Det som i ett

sådant läge ändå sätter en övre gräns för den optimala busstorleken är den
totala fördröjning som varje av- och påstigning åsamkar busspassagerarna.
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Sammanfattande översikt av de totala konsekvenserna av Optimal pris-

sättning av tätortstrafiken

Nu kan det vara dags att sammanfatta analysresultaten, och försöka ge en

översikt av de totala konsekvenserna såväl för de offentliga finanserna

som välfärdsfördelningen mellan medborgarna av en prissättning av tät-

ortstrafiken som avspeglar de prisrelevanta kostnaderna. Låt os i grova

drag sammanfatta den prisbild som skulle uppstå. Först och främst borde

man differentiera bensinskatten så att vid tankning i och i den närmaste

grannskapen av tätorternaen bensinskatt som är ca 1:60 kr högre än för

närvarande skulle utgå, medan en obetydlig eller ingen höjning av bensin-

skatten är motiverad för landsvägstrafiken. Kompletterande biltullar vid

t ex infarterna till de största tätorterna är önskvärda men naturligtvis

förenat med ytterligare betydande praktiska problem. PrisniVån för buss-

transporter skulle kunna vara i stort sett oförändrad (mycket grovt sett)

vad gäller högtrafikresor och i det närmaste lika med noll under lågtrafik.

Hur stor skulle överflyttningen av tätortsresor från bil til buss bli under

sådana förhållanden? Det är svårt att med ledning av estimerade

elastioitetstal för bensinpris och bussbiljettpris sia om effekten av en så

pass stor samtidig. prishöjning på bilresor, prissänkning för bussresor under

lågtrafik och radikal förbättring av busstransporternas kvalitet. (Den

sistnämnda förändringen följer naturligtvis av att antalet bussar i trafik

kommer att ökas mycket kraftigt.) Det vore naturligtvis lämpligt att

skilja mellan åtminstone fyra grupper av tätorter-(l) Stockholm (2)

Göteborg, (3) tätorter med mellan 25 000 och 250 000 invånare, och (4)

mindre tätorter. I Stockholm är kollektivresornas andel av högtrafiken

50 % (när också GCM-trafiken medräknas) tack vare förortståg och T-

bana såväl som bussar. I Göteborg är andelen omkring 35 0/0, och i medel-

stora tätorter är kollektivtrafikandelen bara drygt 20 %. I de mindre

tätorterna understiger bussandelen 10 0/0. Det är uppenbart att effekterna

av optimal prissättning av gatutjänster och kollektiva transporttjänster

kan bli högst olika i dessa tätortsgrupper.

Det skulle dock föra alldeles för långt att göra en motsvarande differen-

tiering av analysen. Med risk att göra betydande orättvisa åt de största

liksom de mindre tätorterna utvidgar vi vårt medeltätortsresonemang till

hela rikets tätorter och konstaterar följande: I grova tal är idag
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transportarbetet utfört med bil i tätorter knappt 20 miljarder personkm

och med kollektiva färdmedel knappt 5 miljarder personkm per år.

Försiktigt räknat skulle en höjning av bensinpriset med 1:60 kronor i

kombination med busstrafikens ökade attraktionskraft kunna leda till 25 0/0

minskning av biltrafiken. Intäkterna från bensinskattehöjningen skulle då

stanna vid ca 2 miljarder kronor per år. Om alla de bortfallna resorna med

bil skulle företas med buss istället, skulle naturligtvis kostnaderna för

kollektivtrafiken öka synnerligen kraftigt. Man kan kanske anta att av de

5 miljarder ytterligare personkm som kollektivtrafikapparaten måste sörja

för, kommer 2 miljarder att företas under högtrafik och 3 miljarder under

lågtrafik (då noll-taxa tillämpas). Kostnaden för den erforderliga kapaci-

tetsökningen under högtrafiktid kan uppskattas på följande sätt: 2 miljar-

der personkm under högtrafiktid motsvaras av ungefär 400 miljoner resor

med kollektiva färdmedel. Kanske så mycket som hälften av dessa resor

ställer krav på ökad kapacitet, d v 3 passerar den "kritiska sektionen"

under avgiftsperioden t. Som vi har funnit ovan är trafikföretagets

merkostnad per dylik högtrafikresa mellan 7:50 och 10 kronor (beroende

på behandlingen av overhead-kostnaderna). Den totala merkostnaden för

trafikföretagen skulle följaktligen kunna uppgå till 1,5 till 2 miljarder

kronor. Intäkterna från trafikökningen skulle bli omkring 0,5 miljard

kronor. Man måste också räkna med ett betydande intäktsbrotfall genom

införandet av nolltaxa under lågtrafiktid, kanske nästan hälften av nuvar-

ande intäkter, vilket vore ungefär 1 miljard kronor. Summa summarum

skulle alltså bidragsbehovet till kollektivtrafiken öka med mellan 2 och

2,5 miljarder kronor. Det är alltså troligt att merintäkterna från bensin-

skattehöjningen plus intäkterna från de biltullar, som borde införas på

hårt utnyttjade länkar i de större tätorternas gatunät, skulle i stort sett

kunna finansiera den ytterligare erforderliga subventioneringen av kollek-

tivtrafiken.

Optimal prissättning av tätortstrafiken skulle alltså innebära ett avsevärt

ingrepp i nuvarande inkomstfördelning. Drygt 2 miljarder kronor skulle

tas från tätortsbilisterna och ges till kollektivresenärerna, dels i form av

nolltaxa under lågtrafiktid, och dels i form av en betydande kvalitetshöj-

ning. Även (ECM-trafikanterna och de boende och verksamma i tätorterna

(oavsett om de är bilinnehavare eller ej) skulle få ett välfärdstillskott i

form av ökad trafiksäkerhet, och bättre miljö. Frågan är om det finns
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politisk vilja att genomföra en sådan omfördelning av välfärden mellan

dessa olika grupper?

Avslutningvis kan vi återknyta till diskussionen i kapitel 1, och gå tillbaka

till figur 1 på sid 7. Den figuren har visserligen underkänts av oss när det

gäller att finna den Optimala färdmedelsfördelningen, men den har peda-

gogiska förtjänster. I figur 4 nedan återkommer de två genomsnittskost-

nadkurvorna representerande bussresor respektive bilresor. En förflytt-

ning från nuläget till Optimum kan tänkas få ungefär det resultat

beträffande förändringen av de samhällsekonomiska kostnaderna som

antyds i figuren. De mörkt skuggade ytorna representerarkostnadsminsk-

ningar, dels för den ursprungliga busstrafikvolymen, och dels för den i

optimumläget kvarvarande biltrafikvolymen, medan den ljust skuggade

ytan representerar en kostnadsökning för de resande som övergår från bil

till buss. Att det blir en samhällsekonomisk nettovinst framgår av att

summan av de två mörka ytorna är större än den ljusa ytan. Kan man

gissa sig till hur stor denna nettovinst skulle bli? Om man gör det

heroiska antagandet att kurvorna i figuren representerar hela tätortstra-

fiken, kommer man fram till att nettovinsten skulle kunna bli av storleks-

ordningen % till 1 miljard kronor. Det är ett stort belopp, men med tanke

på att det totala persontrafikarbetet i tätorter är omkring 25 miljarder

personkilometer är det klart att kostnadsbesparingen per personkm är i

och för sig ganska liten. Det ger anledning till en avslutande reflektion:

Det är ingalunda kostnadsfritt att styra färdmedelsförändringen från

nuläget till optimum. Vi tror att prissystemet är det klart billigaste

styrmedlet, som också ger garanti för att man till slut hamnar rätt. Att

med hjälp av regleringar, som faktiskt innebär att man förlänger resvägar,

ökar restider och/eller försvårar finnandet av parkeringsplats för bilister-

na, åstadkomma den "optimala" färdmedelsfördelningen kan inte rekom-

menderas från samhällsekonomisk synpunkt. De totala styrmedelskost-

naderna (i form av ökade biltrafikantkostnader) skulle med stor sannolik-

het mer än väl äta upp omallokeringsvinsten.
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KOLLEKTIVTRAFIKENS FINANSERD

Lars Hansson, Lunds universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Kollektivtrafik och "ekonomi"

Begreppet ekonomi innebär att hushålla med begränsade resurser, d v 3 att

utnyttja dessa så att man erhåller största möjliga utbyte. Detta gäller

oavsett om den ekonomiska kalkylen görs m 8 p ett företags eller samhäl-

lets intresse. Det som skiljer kalkylerna ifråga är med vilket syfte de

görs. Görs den för företaget är i regel målet att det finansiella resultatet

(vinsten) skall bli så stort som möjligt, d v 3 att man försöker maximera

skillnaden mellan kostnader och intäkter. I en samhällsekonomisk kalkyl, i

motsats till en företagsekonomisk kalkyl, är de finansiella transaktionerna

i sig inget kriterium på att vi får det bättre eller sämre. Om t ex en taxa

höjs innebär det att trafikföretaget får en extra intäkt vilken samtidigt är

en extra kostnad för resenärerna. Samhället (: vi alla tillsammantaget)

har varken fått det bättre eller sämre genom att ta pengar från en ficka

och st0ppa i en annan ficka". I stället är det de förändringar i

resursutnyttjandet som taxeförändringen åstadkommer, som vi skall ut-

värdera.

Under "ideala förutsättningar" baseras kollektivtrafikens taxor på sam-

hällsekonomiska marignalkostnader. Detta medför att existerande inves-

teringar i den kollektiva transportapparaten utnyttjas samhällsekonomiskt

effektivt, samtidigt som man får ett riktigt underlag för investeringsbe-

dömningar. "Baksidan" av denna prissättningsprinoip är (normalt) att det

krävs skatter för att täcka resulterande finansiella underskott.

1) Vid en företagsekonomisk utvärdering av kollektivtrafiken är det
viktigt att åtgärder i syfte att minska behovet av subventionering vägs
mot de samhällsekonomiska effekter detta innebär. Jan Owen
Janssons uppsats om "Färdmedelsfördelningen i tätorter från samhälls-
ekonomisk synpunkt", som föregår denna, bör därför betraktas som ett

inledande avsnitt till föreliggande analys!
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Kollektivtrafiken bedrivs redan idag med stora finansiella underskott.

Innebär då detta att de samhällsekonomiska prissättningsnormer som

rekommenderas redan praktiseras idag? Med tanke på de enhetstaxor som

idag i stort sett gäller kan man inte tolka underskottet som en medveten

samhällsekonomisk taxesättning! Snarare är det så att målsättningen om

en högre självfinansiering av den kollektiva trafiken dels går stick i stäv

mot målsättningen att minska den privata biltrafiken, dels anses motverka

fördelningspolitiska målsättningar. I båda fallen förväntas låga taxor

påverka de senare målsättningarna positivt.

Kollektivtrafikens företagsekonomiska begränsningar

De lokala kollektivtrafikföretagens ekonomi har kraftigt försämrats under

senare årl). 1970 täcktes ca 20 % av de rörliga kostnaderna med

skattemedel, medan siffran idag är ca 60 0/0. Denna utveckling gäller inte

bara för Sverige utan även för en rad andra länder. I en internationell

studie2> granskades nyligen kollektivtrafikens situation i 15 industriländer,

däribland Sverige. 1965 redovisades mer än hälften av länderna att deras

kollektivtrafik bar sig företagsekonomiskt, medan bidragsandelen var ca

10 % i de länder därskattemedel användes för att täcka underskott. 1975

subventionerar samtliga 15 länder den lokala kollektivtrafiken, och bi-

dragsandelen uppgick i genomsnitt till 50 0/0 av företagens kostnader.

Två huvudorsaker kan utpekas till den finansiella krisen:

- snabbt ökande kostnader (som inte uppvägs av en tillräcklig produktivi-

tetsökning)

- företagsekonomiskt sett alltför låga taxor

1) Svenska Lokaltrafikföreningens ekonomiska statistik för trafikföre-

tagens verksamhet 1980 (39 företag) visar att taxeintäkterna detta år

uppgick till 1,8 miljarder kr, medan ersättningar och bidrag uppgick

till 2,6 miljarder kr. Detta innebär en genomsnittlig skattefinansiering

på 59 0/0. SL-koncernen i Stockholm står för merparten av ersättning-
arna (1,6 miljarder kr), och redovisar en genomsnittlig skattefinansie-

ring på 66%. För övriga trafikföretag är siffran 49 0/0.

2) TRRL (1980)
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Utvecklingen över tiden illustreras t ex i Stockholm, där kostnaderna för

kollektivtrafiken ökade med 134 0/o mellan 1973 och 19791). Konsument-

prisindex steg under samma tid med 86%. Kollektivtrafiken kostar

således realt sett närmare 50 % mer 1979 än 1973. I denna kostnadsök-

ning ingår dock en ökad produktion på 22 %, varför den verkliga kostnads-

ökningen är motsvarande mindre, dvs 28%. Samtidigt med denna

kostnadsökning steg 50-kortet i pris till 70 kr, vilket realt innebär en

prissänkning på 25 0/o.

Busslinjer med låg täckning av kostnaderna är ett problem som tilltagit

med tiden. Samtidigt som nya förortsområden växt upp har busslinjerna

"tvingats" följa efter en mer spridd befolking, vilket inneburit en lägre

genomsnittlig beläggning. Till detta kommer att taxorna idag är mer

utpräglat regressivt avståndsberoende än tidigare. Tillsammans innebär

detta att förutsättningarna för en finansiellt lönsam kollektivtrafik lång-

samt urholkas.

När kollektivtrafiken väl drivs med finansiellt underskott innebär en real

kostnadshöjning speciella problem. Det räcker nämligen inte med att höja

taxorna i samma takt om man vill ha en oförändrad real skattefinansie-

ring. Detta illustreras i följande exempel där kollektivtrafikföretaget i

utgångsläget skattefinansieras med ca 40 0/0:

Kostnader 22 mkr

Intäkter 13mkr

Nödvändig skattefinansiering 9 mkr

Antag nu att kostnaderna ökar med 15 0/0. Om denna ökning endast är

nominell, d v 3 i paritet med inflationen, kan taxan höjas med 15 0/0 och vi

erhåller följande nya läge:

Kostnader 25,30 mkr

Intäkter 14,95 mkr

Nödvändig skattefinansiering 10,35 mkr

1) Stockholms Läns Landsting, trafikkontoret meddelar, 1980:6.
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Om kostnadshöjningen är real och taxan höjs realt med lika mycket, d v 8

15 0/0, kommer inte längre intäkterna att öka med 15 0/0. Vid en priselasti-

citet på tex -0,3 kommer resandet att minska med 4,1 0/0 (4,5 % vid

shrinkage-elasticitet). Detta innebär att intäkterna endast ökar med

10,3 0/0, och vi erhåller i stället följande nya läge:

Kostnader 25,30 mkr

Intäkter 14,34 mkr

Nödvändig skattefinansiering 10,96 mkr

Genom kostnadsökningen på 15 0/0 och motsvarande höjning av taxorna har

den nödvändiga skattefinansieringen ökat med närmare 22 0/0. För att

realt sett ha kvar samma skattefinansiering, d v 3

Kostnader 25,30 mkr

Intäkter 16,30 mkr

Nödvändig skattefinansiering 9,0 mkr

krävs att biljettintäkterna ökar med 25,4 0/0. För detta krävs en taxehöj-

ning på ca 38 % (vilket ger en resandeminskning på 9,2 0/0)

Prognoserna visar på ytterligare underskott. Vilka förutsättningarl)

föreligger då att minska de finansiella underskotten? Den ekonomiska

balansgången innebär "ett triangulärt val" mellan avgiftspolitik, service-

nivå och finansiellt underskott. Vill man minska underskottet tvingas man

att höja den genomsnittliga taxan samtidigt med att busslinjer med låg

efterfrågan skärs bort. Under nuvarande omständigheter är dessa förut-

1) Vi behandlar här inte den i och för sig intressanta frågan huruvida den
kollektiva tätortstrafiken bedrivs effektivt eller ej (s k X-ineffektivi-

tet, som innebär att resurserna utnyttjas dåligt, i jämförelse med

ineffektivitet i allokeringen av resurser, som innebär att man p g a

prisstörningar har en felaktig avvägning mellan privattrafik och kol-

lektivtrafik). Vid verksamheter som (finansiellt) subventioneras/skat-

tefinansieras är detta en inte oviktig frågeställning. En "carte

blanche" till ett företag, d v 3 att eventuella underskott kommer att

täckas med skattemedel, riskerar ge försvagade incitament till effek-

tivisering. Förutom frågan om på vilka kriterier förväntade under-

skott skall täckas, inryms i frågeställningen också huruvida några

skillnader i effektivitet beror på om kollektivtrafiken bedrivs i privat

eller offentlig regi.
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sättningar små av den anledningen att kollektivtrafikföretagen inte tillåts

agera inom samma ramar som övriga verksamheter där företagsekonomisk

lönsamhet är ett marknadskrav. Med restriktioner på såväl prissätt-

ning - både med avseende på nivå och differentiering-som utbud, åter-

står endast handlingsparametrar som är av relativt mindre betydelse i

sammanhanget. Till detta kommer sedan de prisstörningar som gäller

relativt biltrafiken, vilket ytterligare försämrar förutsättningarna!

En anpassning av kollektivtrafiken till företagsekonomiska villkor kommer

axiomatiskt att resultera i lägre underskott. Genom att tillåta pris och

utbud som helt fria handlingsparametrar i en marknadsekonomisk avväg-

ning anpassas taxorna och turerna till en nivå där intäkterna (maximalt)

överstiger kostnaderna. Om kostnadstäckning inte är möjlig läggsförlust-

linjer ner. Detta är de enkla företagsekonomiska spelreglerna. Om

slutresultatet varken är önskvärt eller acceptabelt bör man inte heller

bedöma verksamheten utifrån det företagsekonomiska resultatet.

Genom att tillämpa ett samhällsekonomiskt marginalkostnadsansvar ut-

nyttjas den existerande transportapparaten på bästa sätt, samtidigt som

"trafikkonsumenternas" val ("behov") utgör ett riktigt beslutsunderlag. De

totala fasta kostnaderna måste naturligtvis täckas på något sätt, vilket

innebär avvägningar mellan abonnemangsavgifter, "felaktig" prissättning

och "kostnader" för skattefinansiering. I dettasammanhang gäller att den

företagsekonomiska lönsamheten är av lika stort eller litet intresse som

är fallet med våra simhallar, bibliotek, muséer, teatrar m m. Är dessa

olönsamma?

Det företagsekonomiska resultatet är trots allt viktigt i sammanhanget,

eftersom de politiska möjligheterna att öka skatterna eller minska på

annan offentlig konsumtion är små. Liksom många andra verksamheter

fungerar emellertid kollektivtrafiken bäst om restriktionerna ges i_ bud-

geten, inte i handlingsparametrarna. Genom att ange budgetrestriktioner

inom vilka de finansiella underskotten måste hålla sig, _ka_n_l) taxor och

1) Vi berör här emellertid inte de "marknadsimperfektioner" som inslag
av monopolsituationer utgör.
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utbud anpassas till nivåer som ger ett gemensamt bättre utfall för varje

given nivå på underskotten. Detta gäller både för olika slag av taxediffe-

rentieringar som ändringar i taxenivâer i syfte att finansiera en bättre

service.

Taxenivå och intäkter

Matematiken för taxeförändringars effekter på intäkterna är enkel men

ändå obarmhärtigt avslöjande: En allmän sänkning av biljettpriset med

t ex en tredjedel kräver en 50 0/o-ig resandeökning enbart för att bibehålla

oförändrade intäkter. Då en sådan resandeökning dels är osannolik, dels

torde kräva förstärkningskörning, kan vi med detta exempel som utgångs-

punkt konstatera de begränsade förutsättningar som gäller för att man

genom lägre taxor skall kunna förbättra ekonomin. Detta konstaterande

gäller alldeles särskilt mot bakgrunden av att prisdifferentiering tex

mellan högtrafik och lågtrafik är politiskt svårgenomförbar.

Sambandet mellan priset på kollektiva resor och konsumenternas utgif-

ter/trafikföretagets intäkter kan vi studera i figur 1 a. För biljettpriset

högre än 4 kronor gäller att en (liten) prissänkning leder till ökade

intäkter. En prissänkning från 6 kr till 5 kr ökar biljettintäkterna med

450 kr (5 x 450 - 6 x 300). För biljettpriser under 4 kr gäller att en

prissänkning leder till lägre intäkter. En prissänkning från 3 kr till 2 kr

minskar biljettintäkterna med 250 kr (2 x 900 - 5 x 750).

Vid priset 6 kr gäller följande priselasticitet (för ytterligare diskussion se

appendix (1)):

§9_ +139
e - _êB _:l 3

q 6

Aq = förändring

Aq = 450 - 300 = +150

Ap = 5 - 6 = -1
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För priset 3 kr kan man visa att elastioiteten är -U,6. För priset 4 kr är

elasticiteten -l. Utifrån detta finner vi lätt följande samband: Vid

elasticiteter större än 1 Ökar intäkterna om vi sänker priset. Vid

elastioitet mindre än 1 ökar intäkterna om vi ökar priset (se appendix (2))

Sambandet mellan pris, kvantitet och intäkter vid en konvex efterfråge-

kurva med konstant elastioitet ger naturligtvis samma resultat. Genom

att elastioiteten inte förändras, som är fallet vid en linjär efterfrågekur-

va, ökar intäkter alltid vid en taxehöjning (figur 1 b)

C1/ linj'cir efterfrågekurvo b) konvex efterfrågekurva

EJ 0

ml 1.5fx

9- 1.0*

35'

304

25

 

   

 

       

201-------- --

| 15 -------- ---1
I I

i 10* | |
I 5. | |

l ' 'l 1 >

I 50 100 I 1 150 200 250
- M |
1 A I
I I |
I 1 I
| I |

Intäkter | | |

(pqul I | |

i 3000- | |
| |

_ _ - _- _ --_ |

2000- I |
20004_ _ _ _ _ _ _ --+

_07
1000'

pxqz300xp '

1000*

   

I
I
l
l
I
I
|
1

6 0 1200 122 133 '

Figur 1. Sambandet mellan avgifter/elastioiteter och intäkter.
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Efterfrågan på kollektiva transporter

 

En mängd studier visar att den direkta reskostnaden är av relativt låg

betydelse vid val av transportmedel. Ett typiskt resultat är följande

redovisning av olika faktorers relativa vikt vid val av färdmedel.

  

Tabell 1. Viktigaste faktorer vid val av färdmedel.

FAKTOR INDEX

Restid 10,0
Turtäthet 8,5

Gångavstånd 5,8
Bekvämlighet 5,0

Säkerhet 4,3

Regularitet 4,3
Kostnad 4,0

Omstigning 2,5

Behov av bil i arbetet 2,0

Renlighet 1,7

Buller 1,0

Känsla av oberoende 1,0

Nytt, modernt fordon 0,8

Regn- och vindskydd 0,5
Möjlighet till förströelse 0,3

 

Källa: Holmberg (1977), "Standard i lokal kollektivtrafik - Metod-
er för mätning och beskrivning", Nordplan, R 1977:1, sid
24.

Den direkta avgiften för kollektiva resor utgör således bara en del av den

totala reskostnaden, den s k generaliserade reskostnaden, som kan formu-

leras enligt följande.,

GK : ao + p + thV + bgtg + brtr

där

p : biljettpriset (kostnaden i pengar)

80 : en konstant

tV : väntetid

tg .-. gångtid

bi : tidsvärden för respektive tidskomponent
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Samtliga faktorer utöver den direkta avgiften påverkar de olika tidsvär-

dena. I princip mäter dessa tidsvärden en betalningsvilja för att minska

på tidsåtgången. Denna betalningsvilja uttrycker vi normalt inte explicit i

pengar. praktiken däremot ställs vi ofta inför alternativa färdmedelsval

och färdvägar, där vi avväger direkta kostnader mot olika restider,

bekvämlighet, säkerhet etc. Förändringar i de övriga faktorerna kan få

oss att välja annorlunda, vilket innebär att förändringarna kan göras

jämförbara med de alternativa biljettprisförändringar- värderade i kro-

nor-som skulle ge samma resultat. Det är på detta sätt begreppet

"betalningsvilja" och generaliserade reskostnader skall tolkas.

Den relativa betydelsen av biljettpriset i den generaliserade reskostnaden

illustreras tydligast vid de experiment man gjort på olika håll med

nolltaxor. Resandet har inte ökat med mer än 20-40 0/0, medan biltrafiken

i regel påverkats ännu mindre, 10-15 0/0.

Sammanställningen i tabell 1 på andra sidan i Janssons föregående uppsats

av generaliserade reskostnader för arbetsresor, baserade på ett antal

engelska städer, visar att avgiften bara utgör en fjärdedel av de generali-

serade reskostnaderna. Sammanställningen visar klart att för de som har

bil är konkurrensen från bussen inte särskilt stor. Detta gäller även om en

nolltaxa införs. Det är först på längre sträckor som kollektivtrafikens

prissättning blir av större betydelse.

Ett omfattande antal studier har gjorts av avgiftselasticiteterl). Elasti-

citetsberäkningar med avseende på serviceniVåförändringar är inte lika

omfattandez). Till stor del beror detta på att de senare sker mer

kontinuerligt i olika delar av trafiksystemet och att vissa mätproblem

föreligger. Servicenivå är inte heller något entydigt begrepp (vilket i

ochför sig inte heller något biljettpriset är). Dessutom kan det rent

statistiskt vara svårt att skilja mellan orsak och verkan, d v 3 huruvida

resandet minskat för att sevicen blivit sämre eller tvärtom.

1) För studier av översiktskaraktär se t ex Bly (1976), Bruzelius (1978),
TRRL (1980) och Hansson (1980).

2) En omfattande översikt av servicenivåelasticiteter ges i Lago et al

(1981).
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En tumregel för avgiftselasticitet för kollektiva tätortsresor med buss,

som varit mycket vanlig i USA, och som det ofta hänvisas till i olika

sammanhang är Curtins regel. Denna regel säger att efterfrågan på

  

kollektiva resorsjunker med 1/3 0/0 för varje procents höjning av biljett-

priset. Den genomsnittliga avgiftselasticiteten är emellertid ett grovt

mått, vilket framgår av figur 2.

Serviceelasticiteterna är i allmänhet några gånger större (absolut sett) än

avgiftselasticiteterna. Ett mycket stort antal studier av avgiftselastici-

teter indikerar ett intervall från -0,1 till -D,6 med -0,3 som genomsnitt.

Serviceelasticiteter med avseende på antalet busskm placerar sig i ett

bredare intervall, från +0,2 till +1,1 med +0,7 som ett typiskt värde. Detta

innebär att resandet är mer känsligt för servicenivåförändringar än

avgiftsförändringar, vilket också attitydstudier visar.

Förändringar i den kollektiva trafikens service är inget entydigt begrepp.

Service kan mätas genom turtäthet, busstimmar, busskm, gångavstånd,

område som täcks, tillförlitlighet i tidtabell etc. Enklast och därmed

mest förekommande är att elasticiteten för busskm beräknas. Förändring

i busskm kan bero på ändrad turtäthet, nya eller ändrade busslinjer samt

tidsperiod inom vilken trafik upprätthålles. Det föreligger mycket lite

kunskap om eventuella skillnader i elasticiteten för busskm för de olika

komponenter som utbudet utgörs av. Storleken på elasticiteten med

avseende på turtäthet varierar beroende på den turtäthet som gäller i

utgångsläget. För såväl lågtrafik som högtrafik gäller en korrelation

mellan låg service och hög elasticitet, d v 3 ju lägre turtäthet förändring-

en vidtages utifrån, desto högre är elasticiteten.

I tabell 3 redovisas en jämförelse av avgifts- och serviceelasticiteter,

baserad på ett antal studier av samma kollektivtrafikföretag i respektive

studie. Trots att jämförelsen mycket klart visar på större känslighet för

servicenivåförändringar, är det befogat med en varning: Elasticiteterna

är i regel baserade på tidsseriedata och innebär svårigheter att urskilja

orsak och verkan. Antalet busskm ökar t ex om nya bostadsområden växer

upp. Förlängning av en busslinje innebär då att både täljaren och nämna-

ren ökar, medan det för policyåtgärder naturligtvis inte är antalet busskm
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absolut sett utan per km2 som är av intresse. Liknande reservationer kan

göras för flertalet beräkningar!

Tabell 3. Några jämförelser av avgifts- och serviceelasticiteten.

  

Studie (Anm.) Avgiftselasticitet Serviceelasticitet

J. (kort sikt) - 0,475 + 0,764

(lång sikt) - 0,533 + 0,765

2. - 0,38 + 0,56

3. - 0,31 + 0,62

4. (restid) - 0,29 - 1,26

5. (resor t o fr arbetet) - 0,19 + 0,58

(övr. resor) - 0,49 + 0,76

6. - 0,18 + 0,55

7. - 0,31 + 0,71

8. - 0,30 + 0,67

9. - 0,51 + 0,85

10. - 0,15 + 0,30
11. (väntetid) - 0,15 - 0,54

(restid) - 0,15 - 0,27

 

Källa: Hansson (1982), sid 44-45.
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General

measurements

Size of town

Type of
transport

 

\ I Longer-distance rail ?

(wPeak travel/work trips

Time of day
and trip purpose

i- »2

H Off-peak travel and weekend/

W non-work trips

Evening travel .7

wCar-available
> work trips?

©3» 'Captive' passengers (no car available)

5' Passengers with car available

wElderly passengers

| I (retired, pensioners) ?

WShort-distance trips
l (1-2km)

Length of journey Medium distances

- Long inter-urban trips .7
(15-30km)

0 -0.2 . -O.4 -O.6 -0.8 -1.0

Overall average

 

Type of passenger/
car availability

 

   

Källa: TRRL (1980), sid xviii.

EÅQEEHÃ, Avgiftselasticiteter vid olika resandesituationer.
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För att få en uppfattning om den relativa betydelsen av avgiftselastici-

teterna presenteras nedan en sammanställning med avseende på generali-

serade reskostnader.

Tabellbr En jämförelse av elasticiteter för avgifter respektive
generaliserade kostnader.

   

Bussresenärer Bilister

Författare Avgifts- Generaliserad Generaliserad

elasticitet kostnadselasti- kostnadselasti-
citet citet

Thomson (l) ' -0,5 till -2,3

Oldfield (1) -o,2 * -0,7

Stevenage (1) -2,0

Goodwin (1) -0,4 -l,l -0,8

Tulpule (1) -0,4 -l,2 -2,6

Tunderland (2) -l,5

Bayliss (3) (ca 25 0/0 av GK)

Hill (4) (ca 22 % av GK) _

      

Källa: Hansson (1982), sid 46

Avgiftselasticiteten beror på avgiftens storlek i förhållande till den

generaliserade kostnaden, d v 3 resans totala kostnad, där restiden van-

ligtvis har en mycket stor vikt vid tätortsresor. Sambanden tecknas enligt

följande:

_ P
eavgift = GTK ° egeneraliserad kostnad

där

P : avgift

GK: generaliserad kostnad

e : elasticitet
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Om elasticiteten med avseende på den generaliserade kostnaden är -1,5

medan den med avseende på avgiften är -0,3, innebär det att avgiften

endast utgör 20 0/0 av de "verkliga kostnaden". Detta förklarar samtidigt

varför avgiftselasticiteterna i regel är så låga. Samma relativa föränd-

ring i en taxa som t ex i restiden upplevs absolut sett helt olika. Är taxan

i utgångsläget låg, t ex 1 kr, uppfattas en fördubbling av kostnaden till

2 kr som liten, medan en fördubbling av restiden från t ex 30 minuter till

60 minuter uppfattas som mycket stor. En taxe- och restidsförändring

uttryckt i samma måttstock (generaliserad reskostnad) innebär naturligt-

vis samma elasticitet för "lika stora" förändringar.

Åtgärder för att attrahera bilister att åka kollektivt har i regel en

begränsad effekt. Anledningen till detta är att skillnaden i generaliserade

reskostnader är så stor, att kollektivtrafiken måste förändras mycket

drastiskt för att få bilisterna att lämna bilen hemma och i stället åka

kollektivt. Situationen är annorlunda där trafikträngsel och parkerings-

problem gäller för privatbilen. Detta innebär att gapet mellan de

generaliserade reskostnaderna minskar ju större städerna ärl).

Vid en samhällsekonomiskt riktig prissättning skulle kollektivtrafiken i

våra (större) tätorter kunna konkurrera med betydligt bättre förutsätt-

ningar. Detta visas t ex bara genom de ganska marginella åtgärder som

vidtagits m a p parkeringsavgifter. När den kanadensiska regeringen 1975

upphörde med att tillhandahålla fria parkeringsplatser för sina anställda i

Ottawa och införde en avgift motsvarande 70% av kostnaderna för

likvärdiga privata parkeringsplatser, minskade andelen ensambilåkare med

21 % medan resandet med kollektiva färdmedel ökade med 16 0/o.

Parkeringsåtgärder i Nagoya, Japans fjärde största stad (2 milj inv.),

under åren 1972-74 resulterade i 15 0/o färre fordon till centrum. I ett

område med omfattande parkeringsrestriktioner, vilket berörde stats-

tjänstemän, förändrade 50 0/0 sina val av färdmedel (1/3 övergick till att

åka buss och 2/3 till tåg).

1) Bly åc Webster (1981) anger generaliserade reskostnader för medelstora
städer och en större stad (Leeds), där de generaliserade kostnaderna
för privata respektive kollektiva transporter är 3,4 respektive 20

pence per km för den mindre staden och 3,7 respektive 11,3 i den
större staden.
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I StockholmD är kommunens möjligheter att använda parkeringsavgifter

som styrmedel trafiken mycket begränsade, då man endast har direkt

kontroll av ca 20 0/0 av det totala antalet parkeringsplatser. Nära 90 % av

arbetspendlarna i innerstaden parkerar gratis. Vid en 50 0/0-19 ökning av

parkeringsavgifterna skulle bilpendlarna totalt minska med 1 0/0, vid en

fördubbling skulle de minska med 2 0/0. För den grupp bilister som berörs

räknar man med 7 % respektive 12 %.

Vid en färdavgift under högtrafik på 10 kr/dag skulle 16 % av arbetspend-

larna byta färdmedel, medan 45 0/0 av bilresenärerna med inköpsärenden

m m skulle ändra beteende (hälften skulle ändra målpunkt, hälften välja

annan tidpunkt).

En beskattning av de fria parkeringsplatserna med 400 kr/män (och en

antagen marginalskatt på 70 0/0) skulle innbära en kostnadsökning med ca

13 kr/dag, och minska arbetsresorna med bil till innerstaden med ca 10 %.

För trafiken totalt skulle minskningen bli 3 0/0.

l) Tegnér et al (1979).
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MÖJLIGHETER TILL BÄTTRE FÖRETAGSEKONOMI

Kollektivtrafik och lågpriser

 

En allmän uppfattning är att kollektivtrafiken genom höjda taxor förlorar

kunder, som gör att man snart blir tvungen att vidtaga nya taxehöjningar

o sv 1 en "ond cirkel". Såväl inom flyget som järnvägen har man på

senare tid prövat på "nya grepp". I november 1978 införde Linjeflyg

lågpriser för flygturer med lågt belagda avgångar. I juni 1979 följde SJ

efter med sin lågprissatsning. I båda fallen har man kunnat notera

kraftiga resandeökningar. Linjeflyg förbättrade sin ekonomi väsentligt,

medan SJ uppnådde en viss resultatförbättring. Med tanke på dessa

resultat är det naturligt att frågan väcks om inte också den kollektiva

tätortstrafiken skulle kunna bryta trenden mot allt större underskott

genom att i stället för att höja sina taxor sänka dem.

För kollektiva resor liksom för flertalet andra varor och tjänster som

marknadsförs gäller den enkla sanningen att lägre priser ökar den efter-

frågade kvantiteten. Däremot är det på intet sätt självklart att ekonomin

förbättras, även om de varor och tjänster man säljer extra av säljs till ett

pris som överstiger företagets merkostnader. Anledningen till detta är

att man dessutom sänkt priset på alla tidigare försålda enheter. För

kollektivtrafikens del är risken stor att man genom en prissänkning

förlorar mer på att tidigare resenärer betalar mindre än vad man vinner

på att nytillkomna resenärer löser nya biljetter. Det sammanlagda

resultatet av dessa två motverkande effekter beror på den aktuella

priskänsligheten, d v 3 huruvida efterfrågeökningen är procentuellt större

eller mindre än prissänkningen. Detta kan vi studera närmare i figur 3.
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Företag 1 Företag 2

Toxenivå Toxenivö
A A

+ A "högtoxo" D
0

1. " c "lågfoxo" - F
1 B E

+ +

resonde\ resande

F1 r2 r3 rL

Figur 3. Resandevolymer vid "högtaxa" och "lågtaxa" i kollektivtrafik

med låg respektive hög priskänslighet.

Genom att företag 1 har mindre priskänsliga resenärer än företag 2

kommer resandeökningen för företag 2, vid den identiskt lika prissänk-

ningen från "högtaxa" till "lågataxa", att bli större. Medan båda företag-

en förlorar lika mycket i intäkter genom prissänkningen för de tidigare

resenärerna (tOABtl) respektive tDDEtl), vinner man olika mycket på de

nytillkomna resenärerna. Företag 1 får genom den måttliga resandeök-

ningen mindre i nya intäkter än företag 2 som har en större resandeökning

(rlBCrz respektive r3EFr4). Tillsammantaget sänks biljettintäkterna för

företag 1, medan de ökar för företag 2.

Differentierade taxor

 

Det är främst två faktorer som förklarar varför utfallet av lågprissats-

ningarna på flyget och järnvägen förbättrat ekonomin, medan effekten är

den motsatta för den kollektiva tätortstrafiken:
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1) Avgifterna utgör en relativt större andel av degeneraliserade reskost-
naderna på längre resavstånd. På långa resavstånd kan priskänslighet-

en vara så stor, att resandeökningen är större än prissänkningen, vilket

innebär att lägre taxor förbättrar ekonomin. Detta är en erfarenhet

som bl a Norges Statsbanor gjort.

2) Lågprissatsningarna inom flyget och järnvägen har i huvudsak inneburit

en differentiering av taxorna under låg- och högtrafik. Linjeflyg t ex

sänkte sina priser med 40-50 0/0 för de avgångar då planen var
halvtomma, om ens det. Intäktsbortfallet från de tidigare resenärerna
var litet, medan planen fylldes upp med en helt ny grupp resenärer,
vilket medförde kraftigt Ökade intäkter. När Linjeflyg väl fått
"balans" i resandet genomfördes prishöjningar på (nominellt) 17 0/0 året

närmast efter lågprisintroduktionen. På samma sätt höjde SJ sina
taxor med 28 0/o. I båda fallen förbättrades ekonomin väsentligt.

Anledningen till att Linjeflygs lågprissatsning resulterade i en betydligt

bättre företagsekonomi än SJs lågpriskort är bl a det faktum att man i

stort inte förlorade några intäkter på turer som redan gick med fulla plan.

Vid en allmän prissänkning innebär ju detta ett väsentligt inkomstbortfall.

Dessutom var snedbelastningen ännu mer markerad för Linjeflyg jämfört

med SJs genomsnittliga beläggning under olika veckodagar. Genom att

inte vara bunden till att ge samma rabatt generellt, utan kunna göra

bedömning från tur till tur, ökar den potentiella vinsten av en prisdiffe-

rentiering.

En annan betydelsefull effekt av olika högtrafik- och lågtrafiktaxor är att

man vid senare prishöjningar inte längre behöver vidtaga samma procentu-

ella påslag för alla turer. SJ har utnyttjat detta till att ytterligare styra

sitt resande. Den första taxehöjningen som vidtogs efter lågpriskortets

införande (1 juli 1980) gällde enbart normalpriset, som höjdes med 10 %.

Vid höjningen januari 1982 markerades prisskillnaden ytterligare genom

att lågpriset ökade med 2 0/0, medan normalpriset ökade med 6 0/0. I

1 klass höjdes taxan med 6 0/0 för alla dagar.

Verksamheter som t ex stuguthyrning och charterresor kostar konsument-

erna olika mycket beroende på tidpunkt, plats och längd. I tillämpliga

delar gäller detta också för tex inrikesflyget och sjöfarten. För den

kollektiva tätortstrafiken har man däremot utnyttjat differentierade

priser i förvånansvärt liten utsträckning. Till viss del beror detta

naturligtvis på att kostnaden för prisdifferentiering är förhållandevis

högre, men den största anledningen torde vara "politisk". Av någon
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anledning upplevs det som "orättvist" och därmed politiskt känsligt att

resenärer får betala olika mycket för resor som faktiskt kostar trafikföre-

tgen olika mycket. Detta gäller med avseende på såväl tidpunkt som

reslängd.

Differentierade taxor under högtrafik och lågtrafik, dvs en relativt

högre taxa under högtrafik, innebär generellt sett en bättre företagseko-

nomi (och samhällsekonomi) för den kollektiva tätortstrafiken, eftersom

0 resandebortfallet vid en avgiftshöjning under högtrafik blir relativt
mindre än motsvarande resandeökning vid en avgiftssänkning under

lågtrafik

0 resandebortfallet under högtrafik reducerar kostnaderna mer än mot-

svarande resandeökning ökar kostnaderna under lågtrafik

Detta innebär att det totala resandet kan öka, samtidigt som också

intäkterna ökar. Effekterna av en generell taxeändring i jämförelse med

en differentierad taxesättning illustreras nedan 1 ett hypotetiskt exempel,

där följande antages gälla:

Avgift 2:00 kr

Antal resande per år 5 milj

Elastioitet, lågtrafik -0,4

Elasticitet, högtrafik -0,2 '0,32
Andel resande under 0
högtrafik 40 /°

Vid en generell avgiftshöjning på 10 °/o (20 öre) kommer 160 000 resorl)

färre att genomföras (40 000 resor under högtrafik och 120 000 resor

under lågtrafik). Intäkterna förbättras med 648 000 kr (d v 3 skillnaden

mellan 4,84 milj x 2,20 kr : 10,648 mkr och 5,00 milj x 2,00 kr :

10,0 mkr). Om endast taxan under högtrafik höjs, krävs en högre höjning

för att erhålla samma intäktsförbättring. En höjning med 25 % (50 öre)

resulterar i att intäkterna förbättras med 750 000 kr (högtrafikintäkterna

1) För att lättare kunna följa beräkningarna används shrinkageelasticite-

ter.
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ökar från 2,0 milj x 2,00 kr : 4 mkr till 1,9 milj x 2,50 kr : 4,75 mkr), d v 3

något mer än fallet ovan, samtidigt som endast 100 000 resor färre

kommer att genomförasl).

Om man däremot höjer taxan under högtrafik enligt ovan med 25 % och

samtidigt sänker den med 10% under lågtrafik, kommer det totala

resandet att bli större, samtidigt som intäkterna ökar! Resandebortfallet

på 100 000 resenärer under högtrafik uppvägs av en resandeökning på

120 000 resenärer under lågtrafik, medan intäktsökningen på 750 000 kr

under högtrafik endast reduceras med 384 000 kr p g a minskade biljettin-

täkter under lågtrafik.

Intäktsförändringen utgör dock endast en av två betydelsefulla effekter i

det fall en differentierad taxa skulle införas. Genom en överflyttning av

resenärer från högtrafik till lågtrafik kan också de totala kostnaderna

sänkas, eftersom kollektivtrafikföretagens kostnader för resor under hög-

trafik är större än för lågtrafik. Dessutom gäller att efterfrågan över

tiden tycks bli än mer koncentrerad till högtrafik.

ServicenivåförändringarZ)

I avsnitt 1.4 framgick att serviceelasticiteten i allmänhet är några gånger

större (absolut sett) än avgiftselasticiteten. Beroende på storleken av

kostnadsförändringen vid ökad service finns därmed potentiella möjlighet-

er att liksom vid differentierade taxor öka det totala resandet, samtidigt

som också intäkterna ökar.

1) I verkligheten kommer resandebortfallet totalt att bli ännu mindre, då

en viss överströmning från högtrafiktid till lågtrafiktid kommer att

ske vid differentierade taxor.

2) Analysen bygger på Webster (1978).
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Om en reduktion av servicenivån med 1 % innebär att kostnaderna kan

minska med x %, kommer den finansiella lönsamheten att förändras med

(x o y - es) % av aktuella intäkterna, där

kostnader/intäktery

es : serviceelasticitet

x - y :kostnadsförändring i % av aktuell intäkt.

Om e < x 0 y kommer den företagsekonomiska lönsamheten att öka vid en

marginellt försämrad service. Ett numeriskt exempel förtydligar detta.

Antag att de aktuella kostnaderna är 10 mkr, intäkterna är 8 mkr (d v 3 y

: 1,25), kostnadsförändringen (x) : 0,7 och serviceelasticiteten (es) : 0,8.

Det finansiella resultatet vid en nedskärning av servicen med 1 % blir då

(0,7 ° 1,25 - 0,8) % av de aktuella intäkter, d v 3 0,00075 - 8 mkr : 6000 kr

(skillnaden mellan inbesparade kostnader på 0,007 - 10 mkr : 70 000 kr och

ett intäktsbortfall på 0,008 - 8 mkr : 64 000 kr).

Vid en nedskärning av servicen kommer eS att öka (beroende på att

väntetidskostnaden ökar i den generaliserade reskostnaden) medan y

sjunker (högre kostnadsteckning). Detta innebär att lönsamheten av

ytterligare servicenedskärningar gradvis avtar. Optimal företagsekono-

misk lönsamhet uppnås vid:

Ju mindre den relativa kostnadsreduktionen är (d v 3 ju större de fasta

kostnaderna är) desto högre servicenivå erhålls vid den företagsekono-

miskt optimala lönsamhetsnivån.

I de fall såväl avgiftsnivå som service kan åtgärdas, kommer en företags-

ekonomiskt optimal servicenivå även att vara beroende av efterfrågans

priskänslighet.

Om en servicenivåförändring på 1 % ökar kostnaderna med 1 % i ett

företag där kostnader och intäkter balanserar varandra, maximeras den

företagsekonomiska vinsten om avgiftselasticiteten (ep) och serviceelasti-

citeten (es) är lika stora. Om ep< es kan den företagsekonomiska
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avkastningen öka genom att servicen förbättras och kostnaderna för detta _

täcks med ökade avgifter (vilket gäller då ep < 1). Bortfallet av resenärer

p g a avgiftshöjningen är ep, medan tillskottet av resenärer p g a service-

förbättringen är es.

I det mer generella fallet, där det krävs x % i ökade intäkter för att

betala för en serviceförbättring på 1 %, kommer tillskottet i resenärer

genom den förbättrade servicen till att bli eS/x, medan bortfallet av

resenärer p 9 a det högre priset kommer att bli ep. Störst resande erhålls

när ep : eS/x.

När kollektivtrafikföretaget går med vinst (y < 1) eller förlust (y > 1),

kommer en intäktsökning på 1 % att resultera i en förbättrad service på

1/xy %. Detta innebär i sin tur en resandeökning på eS/xy %. Störst

resande erhålls då ep : eS/xy.

Resonemanget och slutsatsen ovan förtydligas om vi anknyter till det

inledande numeriska exemplet. Kompletterar vi exemplet med en pris-

elasticitet, ep : -0,3, erhåller vi följande:

För en intäktsökning på 1 % krävs att taxan höjs med 1,45 °/0. Detta ger

ett resandebortfall på 0,432 % enligt shrinkage ratio. En serviceförbätt-

ring på 1 % ökar kostnaderna med 0,7 %, d v 3 0,875 % av de aktuella

intäkterna. Detta innebär att intäktsökningen på 1 °/o resulterar i en

förbättrad service på 1,14 % (l/x - y =1/0,875). En utökad service på

1,14 °/o resulterar i en resandeökning på 0,912 % enligt shrinkage ratio.

Med de förutsättningar som gäller i exemplet ökar således resandet vid

ett oförändrat företagsekonomiskt utfall (eller bättre om endast en del av

intäktsökningen avsätts till en ökad service), eftersom resandebortfallet

p g a taxehöjningen är mindre än den resandeökning som samtidigt möjlig-

gjorts genom en högre servicenivå. Förutsättningarna för detta är dock

begränsade. Om vid de givna elasticiteterna (epz -0,3 och es: +0,8)

kostnadstäckningen endast är 50 % (y = 2,0) och vi dessutom antager en

större proportionalitet i kostnaderna (x: 0,9), förblir resandet i det

närmaste oförändrad (+ 0,012 % jämfört med + 0,480 %).

VTI RAPPORT 249



2.4

101

Nolltaxeexperiment m m i syfte att marknadsföra den kollektiva trafiken

För kollektivtrafiken finns vissa "tröskeleffekter" att övervinna. Det

"kostar" att sätta sig in i hur kollektivtrafiken fungerar, samtidigt som

våra ressätt styrs av ett viss vanebeteende. Hjerpe (1980) finner i en

studie baserad på 50-kortutredningen (SOU 1976:43, Länskort i kollektiv-

trafiken) att "subjektivt upplevda skillnader betyder mera för färdmedels-

valet än kvantitativt betingade skillnader hos den erbjudna resan". Hans

slutsats är att "det är attityderna till bussresan som fäller utslaget när

det gäller att använda bussen eller ej".

Vid val av färdmedel utgör de faktiskt övervägda alternativen endast en

mindre del av de faktiskt existerande alternativen. Hjerpe anger två

typer av begränsningar som formar den övervägda alternativmängden:

0 brist på kunskap och information

0 negativa attityder

I syfte att åtgärda dessa och liknande begränsningar kan reklam- och

informationskampanjer genomföras. Flera exempel finns på lyckade

kampanjer (Hansson, 1982). Under senare tid har några uppmärksammade

nolltaxeexperiment i syfte att marknadsföra den kollektiva trafiken

genomförts i USA. Detta gäller framför allt Denver och Trenton men

också Albany, som ingått i en serie experiment, till stor del finansierade

av UMTA vid US Department of Transportation.

I Trenton ökade resandet under lågtrafik på vardagar med 45 % efter det

att taxan på 15 c slopats. Efter ett år infördes en taxa på 40 0, vilket

innebar en avsevärd höjning jämfört med den tidigare taxan. Resandet

minskade med 40 0/0, vilket ungefär motsvarade den tidigare resandenivân,

trots det högre priset. Mot bakgrund av detta betraktas experimentet

med nolltaxa som lyckat.

Erfarenheterna från Denver är liknande. När taxan på 25 C under

lägtrafik slopades ökade resandet med 46 %. När avgiften efter ett år

återinfördes sjönk resandet, men bara med 9%. Detta innebar en

resandenivâ på 31 0/o högre än före experimentet.
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En av de väsentligaste slutsatserna, som US Dept of Transportation drar,

är att en stor andel av de nya resenärerna vid nolltaxan fortsatt att åka

kollektivt när experimentet upphört och kollektivåkandet avgiftsbelagts

igen. Däremot är man osäker på för hur lång period som en nolltaxa

behöver gälla för att ge denna effekt. I alla demonstrationsprojekten

ökade resandet inom de tre första månaderna. Om denna förhållandevis

korta tid är tillräckligt eller ej avser man att studera i nu pågående

projekt.

Nya intäktskällorl)

En relativt ny finansieringsform för den kollektiva tätorstrafiken (i större

städer) utgör de specialdestinerade skatterz) som är tänkta att utgöra en

ersättning för de fördelar som ett fungerande kollektivtrafiksystem utgör,

oavsett om de berörda utnyttjar detta eller ej. Framför allt innebär det

för arbetsgivarna (och arbetstagarna) tillgång till en större arbetsmark-

nad. Dessutom avlastar kollektivtrafiken arbetsgivarna från "kravet" att

tillhandahålla parkeringsplatser för sina anställda . Samtidigt utgör också

trafikanterna, framför allt pendlarna, den grundläggande orsaken till

kollektivtrafikens finansiella problem. I Frankrike samt i Wien har man

tagit konsekvenserna av detta och infört lokala, till kollektivtrafiken

specicaldestinerade arbetsgivaravgifter.

1) För referenser, se Hansson (1982)

2) Specialdestinerade skatter i allmänhet är mycket vanligt förekomman-

de i USA (t ex genom att en viss andel i bensinskatten, den lokala

mervärdeskatten t ex öronmärks till kollektivtrafiken).

3) Heathington (1978) uppger t ex att den delstatliga myndigheten TVA
(Tennessee Valley Authority) i Knoxville, USA, som med 3 400 anställ-
da är en av de större arbetsgivarna i staden, genom att spendera

$125 000 per år för att tillhandahålla och subventionera kollektivt

resande (expressbussar mm) för sina anställda kraftigt minskade

bilåkandet och på så sätt sparade i närmare 1 500 parkeringsplatser till
en årlig kostnad av 515 650 000.
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En arbetsgivaravgift skulle medföra vissa styreffekter, d v 5 påverka

arbetsintensiva verksamheter, som för samhället är relativt dyrare i

centrum, genom att öka benägenheten till mindre centrala lokaliseringar,

alternativt bli mer kapitalintensival). Förutom denna effekt, som a priori

är svår att utvärdera (hur påverkas t ex icke-kollektiva transporter?), kan

påpekas att denna typ av skatt har den politiska fördelen att den är

lättare att anpassa till nya krav (= ökad avgift) än att höja kommunalskat-

ter. Dessutom blir övervältringseffekten mer "rättvis"2).

Sedan januari 1970 betalas en särskild "tunnelbaneskatt" ("Dienstgeberab-

gage") på 10 Schilling per vecka för anställda i företag med minst tio

personer. Intäkterna används till såväl investeringar som löpande upgifter

för tunnelbanan. Motivet för skatten är att de anställda får nytta av

tunnelbanan genom en förbättrad arbetsmarknad. Skatten har varit

oförändrat 10 Schilling sedan den infördes, till stor del beroende på att

den stött på stort motstånd från affärsmännen.

Frankrike

I september 1971 infördes i Paris "le versement transport", en arbetsgi-

varavgift med syfte att finansiera underhåll och investeringar i kollektiv-

trafiken. Avgiften betalas av företag med mer än nio anställda. Icke-

affärsdrivande verksamheter är undantagna från skatten. I juli 1975

utökades avgiftssystemet till att gälla hela Parisregionen, samtidigt som

avgiften på 1,7 % av lönesumman höjdes till 2 0/0 i Paris och närliggande

kommuner, medan den kunde tas ut med 1,5 0/0 i ytterområden (senare har

1) Däremot kommer en decentralisering av arbetstillfällen (i Stockholm)

icke automatiskt att leda till färre arbetsresor, reslängder och restid
(Tegnér et al, 1979b, kapitel 6).

2) Idag betalar t ex Stockholms samtliga skattebetalare drygt 3 kr av
kommunalskatten till SL, medan turisten som åker kollektivt, och på

så sätt bidrar till att "belasta" trafiksystemet, subventioneras genom

att endast betala 1/3 av genomsnittskostnaden.
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dessa procenttal sänkts till 1,9 respektive 1,0). Skatten bedömdes som

mycket lyckad, och 1973 infördes en liknande lag för städer utanför Paris.

Till en början gällde den för städer med mer än 300 000 invånare, men

redan i november 1974 reducerades det till att gälla för städer med minst

100 000 inVånare. Avgiften är här 1 °/o av lönesumman eller 1,5 % i de fall

där intäkterna avser att finansiera godkända allmänna investeringar i

transportsystemet. 1978 utnyttjade ca 400 städer denna finansieringsme-

tod. De totala intäkterna 1977 var på 3,2 miljarder francs. I regel täcker

arbetsgivaravgiften ca 3/4av underskotten.

Sverige
_---_-__

Bruzelius (1974) beräknade att en arbetsgivaravgift på 1 % skulle vara

tillräckligt för att täcka hela SLs underskott. Idag har skattefinansiering-

en (underskottet) ökat till en sådan nivå, att motsvarande arbetsgivarav-

gift endast skulle täcka 27 % av underskottet (Trafikkontoret, 1981).

Intäkterna av olika procentuella arbetsgivaravgifter redovisas i tabell 5.

    

Tabell 5. Intäkter av extra arbetsgivaravgifter i mkr/år (och i procent

av SL-underskottet 1981).

Procentuellt Procentuellt uttag i övriga Storstockholm

Uttag ' "mer" 0 % 1 % 2 % 3 %
staden

1 % 190 (11 0/0) 450 (27 %)

2 % 380 (23 %) 640 (38 %) 900 (53 %)

3 % 570 (34 0/0) 830 (49 %) 1090 (65 %) 1350 (80 %)

     

Källa: Trafikkontoret (1981), sid 30 (med komplettering av beräkningar för

 

procent av underskottet).

En extra arbetsgivaravgift på 2 % i innerstaden och 1 % i övriga Stor-

stockholm skulle i det närmaste fördubbla SLs intäkter, och skattefinan-

sieringen skulle minska från 69 % till 43 % av de totala kostnaderna.
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Ett intressant alternativ när det gäller att finansiera utvidgningar av

kollektivtrafiksystemet pågrund av nytillkommande förortsområden är

att: man inkluderar kostnaden för en förlängning av en busslinje till ett

nytt bostadsområde i den totala exploateringskostnaden. På så sätt

kommer de nya fastighetsägarna, som ju direkt orsakat kostnaderna och är

de som drar nytta av busslinjen, att liksom är fallet med gatukostnader i

området, också få betala för den tillhörande samhälleliga trafikförsörj-

ningen.

För Stockholms del har man bl a föreslagit biltullar som en trafikpolitisk

åtgärd för attuppnå en bättre innerstadsmiljö (Tegnér et al, 1979a). Även

om syftet naturligtvis är att uppnå en samhällsekonomiskt sett effektiva-

re trafikvolym är de finansiella intäkterna inte helt ointressanta. Som en

jämförelse med intäkterna i tabell 5 skulle en tullavgift på 10 kr/dag

under tiden kl 07.00-09.00 ge 70 mkr och under tiden kl 07.00-18.00 160

mkr. Detta motsvarar 4,2 respektive 9,5 % av SLs underskott (eller 9

respektive 21 % av SLs intäkter).

Ett i USA alternativt försök att beskatta de positiva externa effekter som

kollektivtrafiken medför är att ta ut en skatt på de värdeökningar i

fastigheter och mark som blir resultatet av bl a förbättrad kollektivtra-

fikl). "Tax inorement financing" (TIF) innebär att taxeringsvärdena fryses

vid en viss tidpunkt, och att skatten som utgår på ökningen av taxerings-

värdet specialdestineras, medan intäkterna från "basvärdet" används till

generella utgifter.

1) "Lägesavgifter" har bl a föreslagits av Åke Andersson et al i "Samhäl-
lets fysiska planering, markprisutveckling och lägesavgifter för före-
taget". Bruzelius (1974) refererar till detta arbete, och anger att den
totala lägesräntan eller markvärdesvinsten 1970 uppgick till drygt 4,5
miljarder kronor.
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FÖRDELNINGSEFFEKTER AV EN "SUBVENTIONERAD" KOLLEKTIV-

TRAFIK

Enligt KOLT (Kollektivtrafik i tätort, SOU 1975:47) är konsumtionen av

transporter en tung post för låginkomsttagarna. Av denna anledning

menar man att "kommunerna bör bygga ut den kollektiva trafiken".

Beträffande priset på kollektivtrafik säger man: "Att försöka öka

taxeintäkterna i takt med den snabba kostnadsutvecklingen synes av

sociala och trafikpolitiska skäl inte lämpligt".

En jämnare och rättvisare inkomstfördelning är således ett populärt

argument för subventioneradel) taxor. Men precis som internationella

erfarenheter ger befintliga svenska resdata inget stöd för resonemanget.

Inte ens KOLTs egen statistik visar detta.

Konsumtionen av transporter ökar med stigande nettoinkomst. Utredning-

en konstaterar också att "skillnaden mellan hushåll i olika inkomstklasser

. är betydande". Denna slutsats gäller även de lokala kollektivresorna,

som svarar för 5-10 0/0 av transportkonsumtionen. Även om andelen i

procent ökar relativt mindre, innebär det att konsumtionen i kronor

räknat ökar (något mer än) proportionellt med inkomsten.

Subventioneringens omfördelande effekter finns inte explicit beräknade.

Trafik i nordisk tätort (1978) refererar emellertid till en norsk studie (se

figur 4), som visar att tillskotten till kollektivtrafiken inte verkar

inkomstutjämnande. Däremot är de gynnsammare för hushåll utan bil än

för de som har bil.

Underlaget ovan utgör bara ett led i bedömningen av inkomstfördelnings-

effekterna. Det andra ledet är kostnadsfördelningseffekterna. Förmod-

ligen skulle den sammanvägda effekten resultera i en önskad inkomstför-

1) Med subventionerade taxor avses här att resenärerna inte betalar

lokaltrafikens företagsekonomiska kostnader. I en samhällsekonomisk

kalkyl innebär dock (i regel) de "låga" taxorna inte en subvention,
eftersom de prisrelevanta kostnaderna som bör täckas av ett betal-

ningsansvar är lägre.
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delning. Troligtvis skulle man erhålla samma resultat för samtliga nu

existerande subventioner som har detta syfte. (Subventioner som inte har

denna nettoeffekt, t ex inom kulturen och den högre utbildningen, moti-

veras av andra skäl).

 

Tilskudd pr. år, N kr pr. husholdning
1200

 

Husholdninger:

o--olngen bil til disp.
1000- Ar_-AEier bil

 

800

600'

400 / /

0 20 40 60 80 100 120
Husholdningenes somlede forbruk, 1000 Nkr pr. år

         

Figur 4. De offentliga tillskotten till hushållens reskostnader med buss
och spårvagn/förortsbana (Norge) ökar med reskonsumtionen

och därmed med hushållens inkomst (1973).

Källa: Trafik i nordisk tätort (Nu A 1978:14), sid 49.

Att beskriva den sammanvägda effekten av en subventionerad kollektiv-

trafik/vara som bidragande till en bättre inkomstfördelning är emellertid

inte helt korrekt. Den rätta utgångspunkten är i stället att ställa följande

fråga: Hur skall vi använda våra skattepengar effektivt om syftet är att

bedriva utjämningspolitik? En positiv inkomstfördelningseffekt (med

beaktande av alla effektivitetsaspekter) är i så fall endast ett nödvändigt

villkor, inte ett tillräckligt!
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Analysen av svenska förhållanden kompliceras av att Sverige tillämpar

mycket liberala regler för avdrag i taxeringen för resor mellan bostad och

arbete. Flertalet andra länder utanför Norden betraktar dessa reskost-

nader som privata levnadsomkostnader.

Låginkomsttagaren som kollektivpendlar till sin arbetsplats (alternativt

bilpendlar med kollektivreseavdrag) tjänar på grund av skatteprogressivi-

teten mindre på sina reseavdrag än höginkomsttagaren. Detta innebär att

en subventionerad kollektivtrafiktaxa faktiskt blir gynnsammare för lågin-

komsttagaren än för höginkomsttagaren, vilket förstärks av att högin-

komsttagaren dessutom står för en större del av den indirekta betalningen

(skattefinansieringen)l)-

Förutom ovanstående effekt innebär subventionen av kollektivtrafiken att

de bilister, som inte tjänar 120 minuter genom sitt bilåkande och därmed

bara får göra avdrag för motsvarande kollektivresa indirekt för högre

kostnader genom ett lägre avdrag. I dagens läge är detta ett riktigt

argument. Dock bör observeras att detta i princip inte är ett argument

för subventionerande kollektivtrafiktaxor, utan snarare ett argument för

åtgärder om reseavdragen och bilismens kostnadsansvarZ).

Effekterna av en ökad skattefinansiering i stället för en taxehöjning

innebär i huvudsak följande inkomstfördelning:

i) omfördelning från inkomsttagare till icke-inkomsttagare (t ex pen-
sionärer, studenter, hemarbetande) och turister som åker kollektivt

ii) omfördelning från personer med kollektivreseavdrag till staten p g a
"uteblivna" reseavdrag.

1) För räkneexempel, se Jansson K (1979) och Hansson (1980).

2) Denna effekt undviks delvis fr 0 m 1982 års taxering då man endast får
göra avdrag för reskostnader överstigande 1000 kr. Om detta be10pp
är högre än årskostnaden för kollektiva resor, påverkas inte bilisternas

avdrag.
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Kommunen i sin helhet förlorarl) alltså på en ökad skattefinansiering av

den kollektiva trafiken. De som tjänar på denna åtgärd är främst staten

och i viss mån turister, Till detta kommer sedan naturligtvis en

utvärdering av "nyttan" av det merresande som görs p g 8 det lägre priset.

Om man utifrån politiska utgångspunkter, tex av fördelningspolitiska

skäl, vill (finansiellt) subventionera en verksamhet, är det en väsentlig

poäng om denna verksamhet karakteriseras av samhällsekonomiska stor-

driftsfördelar. Detta gäller som tidigare framgått den kollektiva tätorts-

trafiken. Genom en utökad turtäthet kommer den genomsnittliga genera-

liserade reskostnaden för en passagerarkm att bli lägre ju större skala

man arbetar i. Detta innebär en viktig skillnad jämfört med tex

subventioneringen av livsmedel, där man inte erhåller samhällsekonomiskt

lägre kostnader genom en skattefinansiering. Stordriftsfördelarna är

emellertid inget nytt argumnet i debatten, utan endast en tillämpning av

den tidigare anförda principen om samhällsekonomiskt prisrelevanta kost-

nader.

l) Kommunalekonomiskt sett får kommunen emellertid igen en mer eller

mindre stor del av subentionen till kollektivtrafiken från sina kommun-
medlemmar. Med en stor andel bilpendlare som endast får göra avdrag

för kollektivresor kan kommunen t o m tjäna på att hålla kollektiv-
taxorna låga.
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APPENDIX

(l)

Rent allmänt kan vi teckna sambandet mellan efterfrågad kollektivtrafik

och de faktorer som inverkar på denna efterfrågan, enligt följande:

qE : f(px, kx, 000 pn, n. kn, I,

gg : efterfrågad mängd kollektiva resor

px : färdavgift för den kollektiva resan

kX : "kvalitetsfaktor" för kollektivtrafiken

py Pn : kostnader för övriga färdsätt

kx .. kn - "kvalitetsaspekter" för övriga färdsätt

I = konsumenternas disponibla inkomst

S : konsumenternas preferenser

I ekonomisk analys studeras sambandet mellan efterfrågad kvantitet, qE,

och de olika oberoende variablerna under ett s k ceteris paribusantagande,

vilket innebär att alla oberoende variabler utom en hålls konstanta. Detta

beroende uttrycks som elasticiteter (e), vilka anger den relativa känslig-

heten för beroendet:

_ procentuella förändringar i efterfrågad kvantitet
_ procentuella förändringar i oberoende variabel

 

(2)

Definitionen av elasticitet enligt (1) ovan, den s k shrinkage ratio, har

vissa brister, bl a med avseende på denna tumregel. Detta illustreras bäst

med följande taxesänkning, som rapporteras i Kemp (1973): Genom att

sänka taxan från 25 G till 10 0 under lågtrafiktid i Lowell, Massachusetss i

USA, ökade resandet med 79 0/o. Elasticiteten enligt ovan blir -l,32, men

likväl konstaterar vi med en enkel multiplikation att det blir ett intäkts-

bortfall på 36 %. Tumregeln ovan gäller således inte generellt, utan

endast vid små prisförändringar.
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Om efterfrågan inte är linjär kommer dessutom elasticiteten att vara

olika för prishöjningar och prissänkningar. Dessa brister i shrinkage ratio

har resulterat i att man i trafikekonomiska sammanhang numera i stort

övergått till en logaritmisk elasticitetsdefinition enligt följande:

ln ql -ln qz
e :

p lnpl-lnpz

 

Denna definition, sk aro-elastioitet, innebär att nackdelarna ovan ej

uppstår. Vid marginella förändringar sammanfaller de två måtten, medan

avvikelserna blir större ju större förändring i priset som vidtages.
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GRATISTURER MED BUSS, EFFEKTER PÅ RESANDET OCH TRAFIK-

BOLAGENS EKONOMI

Anders Forsberg och Rolf Waara, TRUM

INLEDNING

Ett av kollektivtrafikens större problem är de kraftiga och kortvariga

efterfrågetOpparna vissa tider på dygnet. Efterfrågetopparna medför

oftast att förstärkningsbussar måste sättas in, vilka sedan står oanvända

resterande del av dygnet. Detta förhållande påverkar trafikbolagens

ekonomi genom främst kapital- och garagekostnader för de lågutnyttjade

förstärkningsbussarna. Om trafikbolagen därför kunde överföra en del av

resandet på de överbelastade turerna till intilliggande turer med låg

belastning skulle stora kostnadsbesparingar kunna göras.

REGLERING AV RUSNINGSTRAFIK GENOM PRISDIFFERENTIERING

Ett försök att kapa topparna under rusningstrafiken har nyligen genom-

förts vid Umeå Lokaltrafik AB, ULTRA. Försöket utformades så att

nolltaxa (gratisturer) infördes på ett urval av turer före och efter

rusningstrafiken.

Tidigare experiment med nolltaxor eller differentierade taxorl) har i de

flesta fall haft som syfte att locka till sig nya bussresenärer och därmed

minska trängseln på vägar och gator. De ökningar i kollektivresandet som

registrerats under experimentens gång har till största delen erhållits

genom att fotgängare och cyklister gått över till buss samt att redan

tidigare bussresenärer åkt mera. Bilisterna har i stort sett förblivit

opåverkade.

I de experiment där taxedifferentieringen inneburit taxehöjningar under

högtrafiktid har intäkterna vanligen ökat för trafikföretagen. I vissa fall

1) Ett antal sådana studier redovisas i bl a Hansson, Lars, Finansiering av
lokal kollektivtrafik, TEM, Lunds universitet
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har även lägre kostnader kunnat uppnås. Experiment med sänkta taxor har

däremot som regel lett till försämringar i kollektivtrafikföretagens eko-

nomi. Syftet med dessa experiment har dock i första hand varit att

stimulera kollektivresandet och inte att förbättra lönsamheten.

EXPERIMENT MED GRATISTURER I UMEÅ

Försöket med att kapa topparna under rusningstrafiken planerades och

genomfördes av ULTRA. Det utformades så att nolltaxa infördes på ett

urval av turer före och efter rusningstrafiken. Valet av gratisturer skedde

på basis av tidigare års passagerarräkningar. Sammanlagt 38 morgonturer

enligt gällande turlistal) kom att omfattas av nolltaxeexperimentet. Ingen

eftermiddagstur valdes. Försöket genomfördes under perioden 1 januari

till 7 april 1982.

UTVÃRDERING AV EXPERIMENTET

Den initierade frågan var om nolltaxa kunde förmå resenärer på de

belastade turerna att övergå till en gratistur. Förutom dessa belastnings-

förändringar ansågs det önskvärt att studera de eventuella problem för

individen som förändrade resvanor medför. Tanken bakom detta var det

generella förhållandet att en vana, tex i form av ett rutinmässigt,

resbeteende ändras till en ny vana endast om personen är medveten om

förändringen och att den dessutom upplevs medföra en förbättring totalt

sett. I detta fall erbjuds resenären en inbesparing på 3-4 kronor per resa

beroende på biljettyp. Negativa konsekvenser uppstår i och med att

resenären, eventuellt, tvingas att förändra sina rutiner i hemmet eller på

arbetsplatsen. Relationen mellan de upplevda positiva och negativa kon-

sekvenserna är avgörande för om resenären ändrar sina reserutiner. I

uppföljningsarbetet med gratisturerna har därför följande frågor .stude-

rats:

l) Tur enligt turlistan avser sträcka mellan ändhållplats och Vasaplan
(centrum) eller omvänt
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1 Hur har bussresandet påverkats, totalt, på gratis- och fullpristurer

samt återverkar detta på behovet av förstärkningsbussar?

2 Vilka restriktioner begränsar bussresenärens möjlighet att fritt välja

avresetidpunkt?

l-lur ligger valda gratisturer i relation till de högbelastade turerna?

4 Vilka ekonomiska konsekvenser fick gratiserbjudandet?

PÅVERKAN PÅ BUSSRESANDET

Under försöksperioden har två räkningar av antalet passagerare på samt-

liga turer genomförts, en i slutet av januari och en i mitten av mars.

Räkningen av passagerarna har skett enbart på morgonturer mellan kl

06.00 och 09.40. Inom detta intervall täcks två till tre turer före och efter

en gratistur in. I minuter innebär detta 30-40 minuter före eller efter en

gratistur.

Räkningarna har visat att resandet på gratisturerna låg 40-500/0 över ett

beräknat passagerarantal utan gratiserbjudande. På turer med fullpristaxa

kunde en minskning av antalet passagerare noteras som motsvarande den

reella ökningen av antalet passagerare på gratisturerna. För vissa av

fullpristurerna som räknats ligger minskningen av resandet på 40-60°/o

medan det på enstaka andra förekommit ökningar upp till 30%. På vissa av

gratisturerna har inga förändringar i resandet kunnat registreras. Ett

minskat resande har noterats för några gratisturer.

Då genomförda passagerarräkningar inte visar någon ökning av totala

antalet genomförda resor kan man anta att tillskottet av nya kollektiv-

resenärer är relativt litet. Den nedgång i resandet som noterats vid

räkningen i mars kan inte betecknas som onormal. Nedgången i resandet

på våren brukar variera i tiden med några veckor beroende på väderleken.

Under räkningsperioden var vädret förhållandevis bra (se tabell 1).

Behovet av förstärkningsbussar och var dessa skall sättas in varierar som

regel under hösten och förvintern. Efter årsskiftet stabiliseras läget och

samma turer förstärks varje arbetsdag. Både före och efter det att

gratisturerna infördes behövdes fem bussar för förstärkningsuppdrag.
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Förutom de turer som normalt förstärks blev resandet så starkt på två

gratisturer att också dessa behövde förstärkning. För dessa förstärknings-

uppdrag behövdes dock inga nya fordon utan sådana som redan var i trafik

kunde användas. Någon minskning av antalet fordon för förstärkningsupp-

drag kunde således inte göras under någon del av försöksperioden.

Tabell 1 Sammanställning över passagerarräkningarna

Nov räkn Jan räkn Mars räkn

1981 1982 1982

Totalt antal passagerare 6 175 6 455 5 795
(6 425) (6 300)

Antal passagerare på gratisturer
resp blivande gratisturer 925 1 395 1 295

(965) (940)

Antal passagerare på turer före och

efter en gratistur resp blivande

gratistur 1 780 1 605 1 455

(1 850) (1 815)

Antal passagerare på övriga

morgonturer 3 470 3 455 3 045

(3 610) (3 545)

Not Siffror inom parentes anger säsongsberäknat passagerarantal
enligt index beräknat på biljettförsäljning

Sammanfattningsvis kan sägas att gratiserbjudandet fått resenärer på

fullpristurer att byta till gratisturer. Många av de resenärer som bytt

kommer från turer långt ifrån gratisturerna (tidsmässigt). Man har alltså

lyckats med att styra resandet men inte i sådan utsträckning att man

lyckats reducera förstärkningsbehovet.

BEGRÄNSNINGAR I BUSSRESENÄRENS MÖJLIGHET ATT FRITT VÄLJA

AVRESETIDPUNKT

För detta ändamål genomfördes intervjuer med resenärer på både gratis-

och fullpristurer. Intervjuerna med resenärer på gratisturerna gjordes i

månadsskiftena januari/februari och februari/mars.
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Intervjuer med resenärer på fullpristurerna gjordes i mitten av februari.

Totalt intervjuades cirka 930 resenärer på gratisturerna och 100 på

fullpristurerna. Då det råder svårigheter att genomföra längre intervjuer

på bussar gjordes ett andra urval om 150 av de 930 som intervjuades på

gratisturerna för en uppföljande telefonintervju. Intervjuerna på fullpris-

turerna genomfördes på hållplatserna strax innan bussen anlände.

Av de som intervjuades på gratisturerna var drygt hälften resenärer som

även före experimentet med gratisresor brukade åka med turen. 17% av

resenärerna kunde klassificeras som tillfälliga resenärer. Av de 280

resenärer som klassades som tillskottet på gratisturerna hade 80% även

före gratiserbjudandet åkt med buss, övriga hade åkt bil, cyklat ellr

färdats på annat sätt (se tabell 2).

Tabell 2 Sammanställning över bussintervjuer på gratisturer

Totalt antal intervjuade 927

Totalvägrare 2

Resenärer som tidigare åkt med turen 488

Tillfälliga resenärer (inklusive de som nyligen bytt
arbetsplats och nyinflyttade) 163

Resenärer som ej åkt turen före gratiserbjudandet 276
- varav nya bussresenärer 53
- varav övergångare 223

Utöver den ekonomiska faktorn (zgratiserbjudandet) kan konstateras (se

tabell 3) att arten av sysselsättning spelar en roll för resenärens möjlighet

att förändra sina resvanor. Förvärvsarbetande med flexibel arbetstid har

goda förutsättningar att förändra resvanorna. För förvärvsarbetande utan

flexibel arbetstid och studerande är förutsättningarna mindre gynnsamma.
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Tabell 3 Resultat av intervjuer på gratisturer och fullpristurer i
procent (0/0)

gratisturer fullpristurer

Kön: män 43 23

kvinnor 57 77

Sysselsättning:förvärvsarbetande 88 57

- varav med flextid 62 20

studerande 12 36

annat - 7

bortfall - 1

Skol- eller

dagisbarn: ja 35 18
nej 65 82

Civilstånd: gift/sambo utan barn 18 28
gift/sambo med barn 50 18
ensamstående utan barn 25 45

ensamstående med barn 7 8

bortfall - 1

Prisdifferentieringen tycks också ha haft en större inverkan på resenärer

med barn och manliga resenärer.

Av de resenärer som ändrat sina resvanor var det ytterst få som upplevt

att man behövt göra några betydelsefulla förändringar i sina hem-

respektive arbetsrutiner för att kunna åka med gratisturen. De föränd-

ringar i arbetsrutinerna som skett har bestått i att resenären börjat/slutat

tidigare eller senare.

De resenärer som efter en kortare tid slutat utnyttja gratisturen hade

enligt egen uppgift slutat på grund av att arbetet eller skolan lade hinder i

vägen (tidsmässigt). Svårigheterna att ändra invanda mönster trots en

vilja till omläggning belyses även av att drygt en tredjedel av samtliga

resenärer på gratisturer som intervjuades i januari återgick till tidigare

resmönster efter en kortare tid. Av resenärerna på fullpristurerna angav

över 80% att man inte kunde åka med gratisturen på grund av arbets-eller

hemmarutiner.
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VALET AV GRATISTURER

Vid valet av gratisturer grundade sig ULTRA på information från 1980 års

passagerarräkning. Detta var olyckligt med tanke på att man under hösten

1981 genomförde en omläggning av linjenätet inom centralorten och

utarbetade en ny turlista. Omläggningen medförde också en ny numrering

av linjerna.

Konsekvensen av omläggningen blev att belastningarna på linjer och turer

enligt 1980 års passagerarräkning inte stämde överens med belastningen

efter omläggningen.

Ett mera korrekt val av gratisturer hade givetvis kunnat ske om man haft

aktuellare och för de nya linjerna tillgängliga belastningssiffror att tillgå.

I sammanhanget bör dock påpekas att om belastningen på valda gratistu-

rer varit ännu något lägre skulle den ekonomiska analysen inte påverkats i

någon större grad eftersom intäktbortfallet per resenär under hela för-

söksperioden endast är 195 kronor (5 dagar x 13 veckor x 3 kronor per

resa).

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Enligt passagerarräkningarna utnyttjades gratisturerna av 1 395 resenärer

per dag i januari och 1 295 resenärer i mars. Over hela perioden kan man

räkna med i genomsnitt 1 350 gratisresenärer per dag.

Tillskottet av nya bussresenärer kan beräknas till cirka 6% av totala

antalet passagerare på gratisturerna dvs 0.06 x 1350 = 81. Tillskottet av

nya resenärer får inte medräknas i intäktsbortfallet, då dessa under

normala förhållanden inte skulle ha åkt turen. Intäktsbortfallet kan därför

beräknas på 1 270 resor per arbetsdag.

Med utgångspunkt från detta och resenärernas utnyttjande av skilda slag

av biljetter enligt 1981 års resanderäkning kan intäktsbortfallet beräknas.
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Fördelningen av biljetter enligt resanderäkningen i november 1981 var:

Enkelbiljett 15,7%

Rabattkort 57,0%

Månadskort 17 ,4%

Övergångar 9.9% (inkl landsortsövergångar)

Mycket talar för att andelen enkelbiljetter är avsevärt lägre medan

rabattkort och månadsbiljetterna är fler under här aktuella morgonturer.

Totalt har 82 550 gratisresor genomförts (1 270 resenärer som inte betalt

för 1 resa per dag måndag - fredag; 5 dagar x 13 veckor x 1 270 resenärer

: 82 550 resor).

Intäktsbortfall:

Enkelbiljett 0,157 - 82550 - 4 kr : 51841 kronor

Rabattkort 0,570 - 82550 - 3 kr : 141160 kronor

Månadskort 0,174 - 82550 - å?) = __ZM kronor

220242 kronor

T_

För månadskort brukar ULTRA räkna med 58 resor per månad och kort

Till detta kommer sedan kostnader till följd av att två gratisturer fick

förstärkas. Dessa har uppgått till cirka 7 000 kronor (driftskostnad för

15 km och 45 minuter per dag till en kostnad av 3 kronor per km och

80 kronor per timme).

Den intäktsökning som man gjort genom att 6% av resenärerna på

gratisturerna (de s k nya bussresenärerna) fått åka gratis i ena riktningen

men fått betala för hemresan kan beräknas till cirka 16 000 kronor

(5 dagar x 3 veckor x 81 resenärer x 3kronor per resa).

På lång sikt innebär det att någon minskning av kapitalkostnaderna för

minskat behov av förstärkningsbussar ej kan ske. Man kommer i stället att

drabbas av ett intäktsbortfall på 220 000 kronor för förlorade biljettintäk-

ter samt 7 000 kronor för driftskostnader för extra förstärkning.

VTI RAPPORT 249



122

VAD ÄR AVGÖRANDE FÖR OM FÖRSTARKNINGSBEHOVET KAN

REDUCERAS?

Behovet av förstärkning beror inte enbart på den totala belastningen på

bussen utan även på hur på- och avstigandet är fördelat över linjeSträck-

ningen. För att kunna minska förstärkningsbehovet måste minskning av

påstigande resenärer ske på de strategiska ställena. För de turer som

förstärks ligger de strategiska ställena oftast i början av turen där större

delen av resenärerna kliver på.

För att reducera resandet på de toppbelastade turerna genom företagen

prisdifferentiering, måste det på dessa turer finnas en viss typ av

resenärer. Dessa bör vara förvärvsarbetande med flexibel arbetstid. Det

torde inte heller skada att de har barn och att de är män. De senare

karakteristika torde dock kräva uppföljande studier innan resultaten

definitivt kan fastslås.

Går det ekonomiskt att försvara ett kontinuerligt gratiserbjudande?

Avgörande härför är i vilken utsträckning behovet av förstärkningsbussar

kan reduceras samt hur stort intäktsbortfallet blir för de resenärer som

åker med de turer som valts till gratisturer.

Antag att problemet med toppbelastningar endast finns under vinterhalv-

året oktober - mars, dvs under 6 månader och att en resenär som åker

under denna period kostar 390 kronor i intäktsbortfall (5 dagar x 26 veckor

_ x 3 kr/resa). Antag sedan att genom erbjudandet med gratisresor på vissa

turer kan behovet av extrabussar minskas med en. I ett längre perspektiv

1)
innebär detta en kostnadsinbesparing på 107 400 kronor per år . Ekono-

miskt går det att acceptera att cirka 275 resenärer per dag åker med de

valda gratisturerna i genomsnitt under perioden oktober -mars

(107400/390=275

l) ULTRA räknar med en genomsnittlig kapitalkostnad på 71 000 kronor

per år (genomsnitt för en gammal och en ny buss). Driftkostnaden

beräknas för ett utnyttjande om två timmar och 4 mil per dag och buss

till en kostnad av 80 kronor per timme och 30 kronor per mil.
Driftkostnaden blir för ett år 36 400 kronor.
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En intressant fråga i de sammanhangen är om man från trafikbolagens

sida kan bedriva en prisdifferentiering som endast berör kanske någon

eller några få strategiskt utvalda turer.
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RESER KOLLEKTIVTRAFIKANTEN SÄKRARE ÄN ANDRA

TRAFIKANTER?

Åke Forsström, Institutionen för trafiksäkerhet, Chalmers Tekniska Hög-

skola

1 FRÅGESTALLNING

Hur skall den trafikant ställa sig som till äventyrs vill väga in skaderisken

bland de faktorer som avgör valet av färdsätt? Först som sist skall sägas

att tursamt nog är risken att skadas i trafiken så pass låg ur den enskildes

synvinkel, att den förväntade förlusten på grund av skada har ett lågt

värde både i tid och i pengar räknat. Man kanske ändå vill göra den

bedömningen på grund av andra värderingar. Enligt den allmänna mening-

en anses de kollektiva fordonen vara de säkraste färdmedlen. Vanligen

avser man då enbart resan i fordonet. Vad som händer på väg till och från

fordonet anses irrelevant. I en kampanj för säkrare arbetsresor för några

år sedan, som framgår av följande Citat, lanserades detta synsätt som

norm för hur man bör välja färdsätt.

Det säkraste färdsättet är att resa med kollektiva färdmedel. Det är
relativt sällan som man råkar ut för skador i bussen, på tåget eller i

tunnelbanan. De flesta färdolyokor som i statistiken ibland hänförs
till kollektivtrafiken inträffar faktiskt på väg till eller från bussen.
Man har bråttom och springer - då är det lätt att man trampar snett
eller halkar eller blir påkörd om man rusar ut framför en bil.

Det säkraste för alla är därför om de anställda åker kollektivt till
sina arbetsplatser. (Trafiken åc jobbet 1977, s 35.)

En bedömning av hur en enskild trafikant värderar erfarenheten att

kollektiva resor är säkra innehåller två ting, dels frågan om hur en resa är

sammansatt, dels innebörden av ordet säkerhet. Här diskuteras dessa

begrepp. De exemplifieras med empiri från en undersökning av olycksfal-

len under arbetsresor, s k färdolycksfall, i Stockholmsregionen och Väst-

sverige under år 1971 (Forsström 1982). Detta innebär att här presentera-

de data endast avser kortväga resor. Säkerheten i att resa kollektivt

jämföres med andra kortväga färdsätt. Slutsatsen angående säkerheten

med olika färdsätt gäller alltså inte flyg-, båt- eller tågresor.
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2 FORFLYTTNINGSKEDJOR OCH SÄKERHET I TRAFIK

Orsaken till rekommendationen i kampanjen för säkrare arbetsresor var

säkerligen bristen på statistiskt underlag. Den offentliga statistiken över

trafikolyckor är begränsad till att omfatta olyckor i samband med fordon i

rörelse. Olyckor med spårfordon redovisas särskilt. Olyckor till fots utan

inblandning av fordon redovisas inte alls. Sannolikt är denna uppläggning

av statistiken dels beroende av svârigheten att få en säker rapportering av

denna typ av skadefall, dels sammanhängande med ett synsätt vari denna

olyckstyp inte anses vara speciellt trafikberoende och vanligtvis tros vara

relativt harmlös. I det följande skall visas att denna olyckstyp medför

medicinska konsekvenser och att den är en konsekvens av en resas

förflyttningskedja.

Fran kollektivtrafikföretagets synpunkt är en resa med allmänna färdme-

del begränsad till färden i fordonet samt på- och avstigningsmomenten.

Man har inte något administrativt ansvar för gångvägarna till och från

hällplatserna. Resornas mälpunkter kan vara affärer, arbetsplatser eller

serviceföretag. De har ansvar för framkomstmöjligheterna inom respekti-

ve lokaler och områden. Gatukontoren sköter byggande och drift av vägar

och gångbanor. Väghållningen och snöröjningen slutligen, sköts av renhåll-

ningsverk eller entreprenörer; situationen kompliceras ytterligare av att

enskilda fastighetsägare har snöröjningsskyldighet. Det är denna splittrade

bild som möter en resenär på väg mellan alla slags start- och målpunkter.

Den enskilda trafikanten förflyttar sig i olika transportmoment till fots,

ibland med cykel till och från terminalerna för bil, buss eller spârfordon.

De enda tillfällen då man kan bortse från utomhusförflyttningar till fots

är de tillfällen då målpunkterna är kontors- och affärskomplex med

parkeringshus i direkt anslutning därtill. För den enskilda resenären är det

önskvärt och nödvändigt att kunna ta sig till och från olika fordon så

bekvämt som möjligt. Det är därför i högsta grad relevant att denne tar

alla led i reskedjan i beaktande oavsett vem som administrerar väghåll-

ningen. Det är vanligt att statistiskt behandla och att analysera reskedjor

(se t ex Trafikundersökningar i Stockholmsregionen hösten 1971 TU 71,

Wallström 1978 och beträffande trafiksäkerhet Jörgensen, Leo och Lewy

1974). För den empiriska redovisningen noteras att en enkelresa start- till
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målpunkt anses bestå av fem delar: Gående till terminal, påstigning, resa i

fordon, avstigning och gående från terminal. Betydelsen av denna distink-

tion framgår av att den totala risken för kollektivtrafikanter är 16 gånger

större än enbart risken under färd. För bilar är samma faktor 1,5 och för

tVåhjulingar 1,1 (Aldman, Forsström ett och Samuelsson 1982).

Även om man bortser från den subjektivt upplevda säkerheten (se t ex

Blomkvist 1978) så är det inte omedelbart givet vad som är säkerhet i

trafik. Antalet olyckor eller antalet skadade vid givna trafikförhållanden

är direkt avhängigt hur många fordon eller personer som exponeras för

dessa trafikförhållanden. Riskbegreppet är ett sätt att neutralisera expo-

neringsfaktorn. Det är vidare uppenbarligen så att skador kan vara mer

eller mindre allvarliga detta minskar riskbegreppets värde. Man behöver

ta hänsyn till konvalescensens längd på något sätt. Säkerhet kan vara

risken att råka ut för en olycka, risken att skadas eller förväntade

medelförlusten, varvid förlustbegreppet kan definieras på olika sätt.

(Riskmått diskuteras av Nilsson, 1978. Olika riskbegrepp redovisas av

Nilsson och Svensson, 1980. De redovisade begreppen och termerna

användes inte här.) I detta sammanhang används dels risken för personska-

da, dels den tid med förlorad hälsa (inkluderande sjukperiod, viktad

invaliditetstid och återstående medellivslängd vid dödsolycka) som en

trafikant kan förvänta under ett år.

3 TEORI

Den enskilde kollektivtrafikresenären, som vi vill begrunda, är ju inte

någon "traffic man" i analogi med nationalekonomins "economic man".

Han eller hon har olika fysisk och psykisk utrustning, medfödd eller

förvärvad, arbetar och lever under olika villkor personliga och sociala

villkor som tillsammans åstadkommer en bättre eller sämre anpassning till

trafikens och de potentiella olyckssituationernas villkor. Det är mot denna

bakgrund färdmedelsvalet, om det nu är ett val, skall bedömas med

avseende på säkerheten. Det finns alltså stora riskvariationer mellan

definierade grupper av trafikanter som använder samma färdsätt. Detta

förhållande tillsammans med den växlande individuella erfarenheten,

skickligheten, uppfattningsförmågan och vakenheten gör att man bör vara
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försiktig i att rekommendera åtgärder som inskränker resenärens besluts-

fattande och därmed också rörelsefrihet. Denne uppfattar förmodligen

ofta de beräknade risknivåerna som inte tillämpliga på just henne eller

honom.

Hur betydelsefulla är sådana basfaktorer som ålder och kön, yrke,

civilstånd, kommun/regionl) och färdsätt i sitt sätt att påverka risknivåns

variationer? I den nämnda studien av färdolycksfallen är de praktiskt

taget lika betydelsefulla med undantag, nämligen civilståndsfaktorn vilken

spelar en mindre roll. Endast unga änkor och änkligar visar en flera gånger

högre risk än normalt för den totala p0pulationen. En rangordning grundad

på variationsvidden mellan minimi- och maximivärden för rensade index-

tal med den viktigaste gruppen först omfattar: ålder och kön, region,

färdsätt, yrke och civilstånd. Detta innebär att det finns utpräglat säkra

respektive olycksbenägna grupper av pendlare. RiskniVåerna kan variera

med multiplar av 20 a 40 mellan olika grupper av pendlare.

Om en olycka med personskada inträffar så varierar de medicinska

konsekvenserna med olika personliga faktorer och med förhållanden på

olycksplatsen. Vad betyder ålder och kön samt inblandningen av andra

trafikantkategorier? Ökad ålder bör ge ökad sårbarhet och därmed

allvarligare medicinska följder av olyckor med lika omständigheter. Detta

samband mellian'genomsnittlig konsekvens och ålder är dock inte så

entydigt som man har anledning att tro. Bland annat därför att bland äldre

personer uppstår ett väsentligt antal fall med lätta skador som inte lika

lätt uppstår hos yngre personer. Detta förhållande sänker medelförlusten

för gruppen med äldre personer. Det är vidare ett klart faktum att

inblandade fordon i genomsnitt medför allvarliga medicinska konsekvenser

(Forsström 1982, S 206, 218, 232).

Utfallet av de trafikolyckor en grupp resenärer råkar ut för under en

period beror alltså på gruppens sammansättning med hänsyn till de

nämnda faktorerna. Närmare bestämt är det gruppens exponering (resvo-

lymen), risken för personskada (beroende av faktorsammansättning)

l)Den regionala riskvariationen beror till största del på olika reslängder

eller restider.
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och medelförlusten (faktorberoende) som bestämmer förlusten (t ex

definierad som dagar med ohälsa). Resultatet är alltså dels beroende av

utfallet i en mängd led i olycksprocessen, dels av aggregeringsnivån. Att

trafikolycksfallsstatistiken visar få olycksfall med kollektivfordon är

alltså inte en tillräcklig bedömningsgrund.

4 METODEN - ATT DISAGGREGERA

För att ge en uppfattning om trafikskadornas flerdimensionella natur och

faran i lockelsen av att dra snabba och skenbart enkla slutsatser, så skall

en speciell redovisningsmetod användas. Den innebär att skadepopulation-

en och dess olika aspekter successivt disaggregeras. På varje aggrege-

ringsnivå presenteras siffror om säkerheten som den ter sig ur just den

synvinkeln. Disaggregeringar kan ske i åtminstone fyra dimensioner: de

kollektiva färdsätten kan behandlas skild från de individuella färdsätten,

olycksprocessen kan disaggregeras i sina komponenter, skadefallen kan

grupperas efter medverkande olycksfaktorer och begreppet trafikolycka

kan definieras på olika sätt.

Dimension I: Den första bilden av säkerheten för en resenär vilar på en

jämförelse mellan de förväntade hälsoförlusterna för kollektiva gentemot

övriga färdsätt.

Dimension II: I den andra bilden är olycksprocessen disaggregerad i

exponering, risk och konsekvens. I det tredje fallet är disaggregeringen av

olycksprocessen utsträckt till att dessutom omfatta varje färdsätt.

Dimension III (olycksfaktorer): Den fjärde redovisningen omfattar risk-

komponenten disaggregerad på individuella och sociala faktorer. Den

femte aspekten visar hur medelförlusten av dagar med ohälsa varierar

med faktorer på olycksplatsen.

Dimension IV: Den sjätte bilden visar hur den konventionella uppfattning-

en om trafikolyckor uppkommit. Riskkomponenten är beroende av olycks-

komponentens definition.
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5 SÄKERHETEN UNDER ARBETSRESOR MED KOLLEKTIVA

FÃRDSÄTT

5.1 Högsta aggregeringsniVå: kollektiva färdsätt - individuella färdsätt

Om man tittar i facit efter säkerheten på den högsta aggregeringsnivån,

dvs den förväntade förlusten per resenär med kollektiva färdmedel

respektive individuella färdsätt, vilken bild får man då? Kollektivtrafik-

resenären förväntas förlora 0,27 dagar per år medan medelresenären med

individuella färdsätt har en förväntad förlust av 0,58 dagar per år. Saken

förefaller vara relativt enkel. Genom att överföra resenärer från individu-

ella färdsätt till kollektiva kan de förväntade förlusterna på grund av

personskador bli avsevärt mindre.

5.2 Disaggregerad olycksprocess: kollektiva färdsätt - individuella

färdsätt

Om man beaktar olycksprocessens led blir bilden mer differentierad. Som

framgår av tabell 1 sker förvånansvärt många skadefall i samband med att

kollektiva färdsätt användes.

Tabell 1 Olycksprocessens komponenter med värden från färd-

olycksfallen i Stockholmsregionen och Västsverige år 1971

fördelade på kollektiva och övriga färdsätt.

   

EXPONERING RISK ANTAL HÄLSOFÖRLUST

N ._ (Antal (Färdol/ FÄRD- Medeltal Totalt Individuell
FARDSATT pendlare) milj.resor) OLYCKS- (Dagar/ (Dagar) (Dagar/

FALL skadefall) pendlare)

Kollektiva 412 886 5,7 1 018 111 113 127 0,27
Individuella 820 151 5,1 1 813 261 473 485 0,58

 

Källa: Forsström (1982, s 99).

Den förväntade individuella förlusten är lägre för kollektivresenären

främst på grund av att medelförlusten per skada är hälften så stor jämfört

med övriga färdsätt. Riskberäkningarna antyder att antalet olycksfall är

relativt settnågot lite fler för kollektivresenärerna.
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I realiteten betyder ett val inte att man väljer mellan kollektiva och

övriga färdsätt utan att ett speciellt färdsätt väljes mot att ett annat

förkastas. Därför är det viktigt att visa hur olycksprocessens komponenter

fördelar sig på alla färdsätt.

5.3 Disaggregerad olycksprocess : specificerade färdsätt

 

I tabell 2 nedan redovisas parametervärdena för olycksprocessens kompo-

nenter. Vi antar att inga dynamiska interrelationer förekommer och

baserar diskussionen på detta antagande. Detta är naturligtvis inte

förhållandet i verkligheten, men det är inte så galet som man i förstone

kan tro.

Den här redovisade fördelningen av färdolycksfall grundas nämligen på

uppfattningen att en resa består av en kedja förflyttningar varav de flesta

sker till fots. Alltså ingår många skadefall som inträffat när pendlaren

promenerat under respektive färdsätts rubrik. I absoluta tal utgör dessa

skadefall ett betydande antal, 1952 av 2 831 fall. Dessutom är det inte så

som ofta antagits att deras uppträdande förutsätter att fordon är inblan-

dade. I det här redovisade materialet inträffade 90 procent av färdolycks-

fallen till fots utan att någon annan trafikantkategori (inklusive andra

fotgängare) var inblandad. Av samtliga skadefall uppstod 3/4 utan inbland-

ning av medtrafikant. I biltrafiken kan man däremot finna konflikter. I

ungefär två tredjedelar av skadefallen som inträffat i bilar så är annan

biltrafikant medverkande. I avvaktan på att underlag skall bli tillgängligt

för en simuleringsmodell får uppgifterna i tabell 2 kommenteras.
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Tabell 2 Olycksprocessens komponenter med värden från färd-
olycksfallen i Stockholmsregionen och Västsverige år 1971
fördelade på färdsätt.

RISK SKADEFALL HALSOFÖRLUST

FARDSATT (Skadefall/ Medeltal f Totalt [Individuell
mill.resor) (Antal) (Dagar/fall) (Dagar) (Dagar/pendl.)

Tunnelbana 7,5 424 94 39 874 0,30
Tåg 1) 3,6 69 16 1 132 0,03
Buss 4,2 333 133 44 322 0,24
Spårvagn 5,0 121 121 15 136 0,27

Kombinerade kFM2> . | 71 178 12 663 ..
KFM totalt 5,7 1 018 111 113 127 0,27

Bil, förare 2,5 423 417 176 339 0,45
Bil, pass. 3,2 87 257 22 384 0,36
Bil, totalt 2,6 510 390 198 723 0,44

Motorcykel 3) 47 590 27 716
Moped 44 154 377 58 055 8,14
Cykel 7,9 273 176 46 834 0,58
Tvåhjuling 12,1 474 280 132 605 1.46

Till fots 4,8 449 144 64 671 0,30

Kombinerade 18 14 247
Okänt 362 213 77 239
Annat . . 380 204 77 486 . .

Totalt 5,3 2 831 207 586 612 0,48

     

 

1) Uppgifterna är skattade på basis av data i Västsverige.
2) KFM = Kollektiva färdmedel.
3) Data om motorcykelresorna är för osäkra för att ligga till grund för

en riskberäkning.
Källa: Forsström (1982, s 240).

Det är uppenbarligen så att de största förväntade förlusterna för den

enskilde är förknippade med motorcykel- och mopedresor. Varje annat

färdsätt framstår som mer säkert. I valet mellan förflyttning med cykel

eller något kollektivt trafikmedel är den förväntade förlusten halverad för

de senare transportmedlen. Förlusterna är likvärdiga för fotgängare och

kollektiva färdsätt.
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Att förmå resenären att avstå från bilen och istället åka kollektivt, bland

annat för att öka säkerheten, har tidvis varit ett populärt förslag till att

minska olyckskonsekvenserna. Förslaget är inte direkt underbyggt i tabel-

len, ehuru det kan förefalla så. För det första finns inte, som tidigare

framhållits, det direkta sambandet mellan antal bilar och skadefall till

fots på väg till och från kollektiva färdmedel som ofta förutsättes i

debatten. I föreliggande studie medverkar bil i enbart 5 procent av

skadefallen till fots. För det andra, är det troligt att de okända olycksfal-

len, som till 91 procent inträffar till fots, vilka till fyra femtedelar sker i

Stockholms- och Göteborgsregionerna och då i anslutning till tunnelbanans

och spårvägens användning. Detta skulle öka de kollektiva färdsättens

andel av hälsoförlusterna till maximala 31 procent att jämföra med de 34

procent som är att hänföra till bilåkning. För det tredje, skulle kollektiv-

trafikresenärens förväntade förlust ytterligare närma sig det värde en

bilresenär har, om den kritik som riktats mot för högt antal uppgivna

kollektivpendlare i folkräkningarna är riktig (se t ex SOU 1978:79). När

det gäller säkerhet i relationen bil och kollektivt byter man färre

allvarligare skador i det första fallet mot flera med mindre allvarliga i

det senare.

Det måste också framhållas att de här refererade uppgifterna avser

skadefall under arbetsresor. Förhållandena är inte direkt överförbara till

samtliga andra typer av resor. Främst skiljer de sig i två avseenden.

Arbetsresorna är i allmänhet kortväga resor. De är också vanligen

förknippade med en viss tidspress. I det ena fallet ger kortare exponering

färre skadefall, i det andra kan större stress ge fler skadefall än vad som

gäller för andra restyper.

Sammanfattningsvis kan sägas att kollektivtrafikresenärens resa är säkra-

re än trafikanter på tvåhjulingar och att säkerheten är likvärdig mellan

att gå till fots. Det kan inte visas att väsentligt ökad säkerhet står att

vinna genom att välja att åka kollektivt jämfört med att åka bil. Att åka

tåg är emellertid ett undantag.

VTI RAPPORT 249



133

5.4 Riskkomponentens beroende av individuella eller sociala faktorer

I föregående avsnitt behandlades hela skadep0pulationen utan hänsyn till

individuella eller sociala faktorer. Detta ger en förenklad bild av verklig-

heten. För den enskilde trafikanten gäller det att kunna placera in sig i

rätt grupp för att kunna bedöma sin säkerhetssituation. I detta avsnitt

bedömes skaderiskens variationer. Det är viktigt att framhålla att resans

längd inte påverkar risknivân som den definierats här.
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KFM KFM Bil Tvåhjuling Till fots

Sthlm

Tjänste- 2,3----1,5---8,6------2,3
män/Gbg

KFM 2,3-_-- 2,6_1,3----4,6----1,2
Män och \Övr.kom.
yngre *O,8-----'1,1---2,3 _----1,1

kvinnor

3,4/ Sthlm
5,5_- 4,2_-28,8 -----4,6

/Gbg
Arbe- 3,7_ 3,1 30,1----3,5
tare Hög risk
4,7 12,6_- 6,0--*10,6-__-7,0

Med.risk

' 1,6---3,2 --9,6-----4,8
KFM Låg risk

totalt 2,5_ 0,9_ 3,4-_-*1,6

5,7
Sthlm

Tjänste- 10,6-- 4,4 24,3----8,9

män/Gbg
10,3 10,1_- 4,3--7,2---9,5

Medel- / : Övr.kom.
älders . 7,3--- 4,2---7,3-_--6,8

kvinnor

13,3/ Sthlm
16,3---9,5 23,6 ----l9,1
Gbg

Arbe- 12,1---9,8 14,9--14,9
tare Hög risk
14,7_-_"23,4 .10,3 _»17,7--_-15,4

\Med.risk
'5,2 -_- 4,7_10,1--_-11,8
Låg risk

'15,9 7,7---7,1-__-4,0

Figur 1 Risken för färdolyoksfall vid resa med kollektivt färdsätt i
Stockholmsregionen och i Västsverige 1971 disaggregerad

pâ grupper av förvärvsarbetande och jämförda risken att
färdas med bil, tvähjuling och till fots. (KFM : Kollektiva
färdmedel.)

Källa: Forsström (1982 s 137) projektet "Arbetsresor och

färdolyoksfall", specialbearbetning.
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I figur 1 har risken för färdolycksfall för kollektivresenären successivt

disaggregerats på ålder och kön, yrkesgrupp och region. För att göra

översikten hanterlig har grupperna gjorts stora. Män och yngre kvinnor har

i stora drag samma risknivåer. De bildar en grupp som jämförs med

medelålders kvinnor, vilka har en avsevärt högre risknivå. På samma sätt

skiljer sig tjänstemänl) och arbetareZ) åt. I regionalt hänseende bildar

Stockholms- och Göteborgsregionerna var sin riskgrupp. Övriga kommuner

har lagts samman i en högriskgrupp bestående enbart av småkommuner, en

medium riskgrupp sammansatt av de medelstora kommunerna i Väst-

sverige samt vissa småkommuner och en lågriskgrupp, som enbart innehål-

ler småkommuner.

Som framgår av figuren är risknivån för en kollektivresenär starkt

beroende av andra egenskaper än de som är förknippade med själva

färdsättet. När det gäller ålders- och köns- samt yrkesfaktorerna finns

det stora likheter mellan alla färdsätt. Dessa likheter är inte lika

påfallande för de regionala grupperna. Detta hänger troligen samman med

att reslängden varierar för olika färdsätt. För gruppen män och yngre

kvinnor innebär deten riskreducering att byta färdsätt från tvåhjuling till

kollektivt, med ett obetydligt undantag. l-lär framträder tydligast att

tvåhjulingarna har egenskaper som skapar risker. För de medelålders

kvinnorna kan motsvarande slutsatser testas för de kollektiva färdsätten. I

fyra fall av åtta har de kollektiva färdsätten den högsta risken. Hos denna

grupp resenerärer finns det mycket litet som talar för att en resa blir

säkrare i riskhänseende om man väljer att åka kollektivt.

5.5 Förlustkomponentens variation

 

Det mest utmärkande draget i förlustkomponentens (antalet förlorade

dagar med ohälsa i medeltal) variationer är att olyckor med inblandade

fordon medför höga förluster (ca 1 000 dagar) med olyckor utan inbland-

ning medför låga förluster (50 â 70 dagar). Detta förhållande återfinns

både då kollektiva och individuella färdmedel används.

 

l) Sammansatt av naturvetenskapligt etc, administrativt, kameralt

och kontorstekniskt arbetande

2) Sammansatt av transport. etc, tillverknings- och servicearbetande.
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I figur 2 visas hur medelförlusten vid resor med kollektiva fordon

förändras beroende på omständigheterna vid olyckan. Figuren visar de

fyra viktigaste olycksprocesserna.

FÖRFLYTT- UTLÖSANDE OLYCKS- FÖLJD- SKADE-

NINGSSÄTT OLYCKS- FÖRLOPP HÄNDELSE OBJEKT

ORSAK

Annan Kollision Kast Fordon

trafikant med

inblandad fordon

250 --- 298_356_356

Under färd/

Utan Acc./ Kast Fordon

inblandning retard.

75---- 105 _-4144----«144

Annan Kollision Kast Ospecifikt

trafikant med

inblandad gående

557%" 860-_- 1 178-_1 886

 

Till fots

10

Utan Halk- Fall Vägbana

inblandning ning

60 66 70 __-67

 

Figur 2 Medelförlusten av dagar med ohälsa vid arbetsresor med kollek-

tiva färdmedel i Stockholmsregionen och Västsverige år 1971

fördelade på defyra viktigaste olycksprocesserna.

Källa: Forsström (1982, s 189).

Det som vanligen betraktas som olyckor i kollektivtrafik är olycksproces-

serna ett och tvâ uppifrån räknat. De omfattar endast nio procent av

förlusterna inom denna fordonsgrupp. Hela 91 procent faller på kollektiv-

trafikanter på väg till och från fordonet.
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Olycksprocess nummer tre uppifrån har de högsta medelförlusterna. Den

omfattar påkörningsmoment, som ger höga förluster och därmed också

stor andel av totalförlusten (45 procent). Den fjärde olycksprocessen ger

jämförelsevis låga medelförluster, men omfattar så många fall att dess

andel av totalförlusten blir lika stor (46 procent). Den viktigaste olycksor-

saken i denna process är halka (29 procent).

Ett val mellan färdsätt kan göras utifrån den förväntade medelförlusten

vid personskador. Värdet 111 dagar för kollektiva fordon skall då jämföras

med 390 dagar för bil, 280 dagar för tvåhjuling, 144 dagar för gående och

204 dagar för en restgrupp huvudsakligen bestående av skadefall med

okänt färdsätt. De lindrigaste skadorna uppträder alltså då kollektiva

fordon används.

5.6 Riskkomponentens beroende av hur begreppet trafikolycka

definieras.

Vanligen uppfattas en trafikolycka som en händelse med minst ett

inblandat fordon i rörelse. I stort sett är det så som det statistiska

begreppet vägtrafikolycka är definierat. Med detta begrepp som bas har

visats att förlusterna per personkilometer med buss är lägst jämfört med

andra transporter och att biltrafiken är nästan ensam om att orsaka

skador hos oskyddade trafikanter (Trafiksäkerhet - problem och åtgärder,

1980). Utgående från begreppet färdolycka skall en helt annan bild visas i

detta avsnitt.

I färdolycksbegreppet finns inte några begränsningar av hur olyckspro-

cessen skall se ut. Huvudvillkoret är att olyckan skall ha inträffat under

en arbetsresa. De tillkommande olyckstyperna bland färdolyckorna är i

huvudsak tre: spårfordon eller personer till fots utlöser olyckan samt att

gående råkar ut för olycka utan inblandning av annan trafikant. Denna

sistnämnda olyckstyp kan kallas gångtrafikolycka. I tabell 3 jämförs risken

att skadas i dessa olyckstyper för kollektiva fordon och för individuella

fordon.
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Tabell 3 Risken för färdolycksfall i Stockholmsregionen och i Väst-
Västsverige år 1971 fördelade på färdsätt och olyckstypens
definition (skadefall per miljon resor).

 

OLYCKSTYP

 

FÄRD- Vägtrafik- Spårfor- Gående Gångtrafik- Okänd TOTALT

  

SÄTT olycka dons olycka inblandad olycka

Kollektiva 0,4 0,3 0,2 4,8 0,0 5,7
Individuella 2,4 0,0 0,0 2,6 0,1 5,1

         

Källa: Projektet "Arbetsresor och färdolycksfall", specialbearbetning.

Risken att skadas i vägtrafikolycka är mycket riktigt ganska liten, då man

använder kollektiva färdmedel. Detta gäller oavsett om man färdas i

fordonet eller om man beger sig till eller från fordonet. Skaderisken i

spårfordonsolycka och då annan gångtrafikant är inblandad till exempel

överfall är också liten medan riskniVån då man går till eller från fordonet

är flerfaldigt högre. Denna olyckstyp är också betydelsefull då man

använder individuella färdmedel. I riskhänseende är den likvärdig med

risken för vägtrafikolycka. Vid bedömningen av uppgifterna i tabell 3

måste man ha klart för sig, att risksiffrorna i kolumnen "utan inblandning"

avser de tillfällen då trafikanten befinner sig till fots på väg till eller från

sitt fordon. Utesluter man denna kolumn framstår vägtrafikolyckorna med

individuella färdsätt som den helt dominerande olyckstypen.

Tabellens data ger anledning att intressera sig för risken under de

tillfällen då man befinner sig till fots. Vilken är risken att råka ut för

vägtrafikolycka respektive övriga olyckstyper vid dessa tillfällen?
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Tabell 4 Risken för färdolycksfall vid förflyttningar till fots i
Stockholmsregionen och Västsverige år 1971 fördelade på

färdsätt och på olyckstypens definition (skadefall per

miljon resor).

 

OLYCKSTYP

 

FARD- Vägtrafik- Spårfor- Gående Gångtrafik- Okänd TOTALT

  

SATT olycka dons olycka inblandad olycka

Kollektiva 0,3 0,0 0,2 4,8 0,0 5,3
Individuella 0,2 0,0 0,0 2,6 0,0 2,8

Totalt 0,2 0,0 0,1 '3,3 0,0 3,6

         

Källa: Projektet Arbetsresor och färdolycksfall", specialbearbetning.

Risken för skada vid vägtrafikolycka då trafikanten befinner sig till fots

är likvärdig för kollektiva och individuella färdsätt. Risken för gångtrafik-

olycka är större vid användning av kollektiva fordon, vilket dels beror på

användarnas ålderssammansättning, dels på de stressmoment som infinner

sig då man skall passa en avgångstid. Totalt är risken att råka ut för skada

vid gångtrafikolycka 14 gånger större än risken för vägtrafikolycka. Av

tabeller och kommentarer framgår det klart varför man med tillgänglig

statistik under lång tid koncentrerat sitt intresse till begreppet vägtrafik-

olycka framför det här lanserade begreppet gångtrafikolycka. Det finns

alltså egentligen ingen motsättning mellan de här presenterade resultaten

och de slutsatser som refereras till i inledningen av detta avsnitt.

6 SAMMANFATTNING

Det är helt otillräckligt att konstatera det antal skadefall med kollektiva

fordon, som den officiella trafikolycksstatistiken visar. Beroende på

vilken aggregeringsnivå och vilken dimension man använder får man

skiftande om än inte direkt motsägande svar på frågan om trafiksäkerhe-

ten vid användning av olika färdsätt. Sex olika aspekter redovisas i denna

översikt.
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(l) Aggregerad niVå: Den förväntade förlusten vid användning av kollek-

tiva färdsätt är hälften av vad man kan vänta sig då individuella

färdsätt användes.

(2) Disaggregerad olycksprocess: Utfallet i (l) beror på högre medelför-

lust för kollektiva resor medan skaderisken är något högre.

(3) Disaggregerad olycksprocess med specificerade färdsätt: Bland de

individuella färdsätten har tvåhjulingar hög risk och hög förväntad

medelförlust. Det kan inte visas att en väsentlig ökad säkerhet står

att vinna genom att välja att åka kollektivt, tåg undantaget, jämfört

med att åka bil.

(4) Risknivån då kollektiva färdsätt användes av olika ålders-, köns- och

yrkesgrupper i olika regioner ligger i allmänhet över risken att åka

bil eller att promenera.

(5) Medelförlusten för skadefall då kollektiva färdmedel använts är

avsevärt lägre än för övriga färdsätt.

(6) Risken för gångtrafikolycka, d v 3 skadefall som inträffar till fots

utan inblandning av annan trafikant, är den dominerande komponen-

ten i risken för kollektiva resor.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en övergång från bil till

tunnelbana, spårvagn eller buss innebär att man byter en liten risk och en

förväntad hög hälsoförlust per skadefall mot en högre risk och en lägre

förlust. Det är inte givet att den förväntade förlusten för vare sig individ

eller samhälle blir avsevärt lägre.

7 TRAFIKOLYCKSFALLENS UTVECKLING

Det är speciellt intressant att kommentera slutsatsen i sammanfattningen

mot bakgrund av trafikolycksfallens utveckling. Som underlag till en sådan

bedömning finns tidserier för skadade personer i vägtrafikolyckor sedan år

1935 och antalet färdolycksfall sedan år 1955. Kommentarerna görs under

antagande av att rapporteringsgraden för båda tidsserierna är oförändrad.
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Antalet fall i den första serien stiger till t0ppâret 1964 för att därefter

avta. Färdolycksfallen kan beskrivas med en nedåtgående linjär trend från

år 1955 till 1972. Därefter bryts trenden. På sex år stiger den från en

miniminivå på under 10 000 fall till 15 600 fall är 1978. Detta är

definitiva uppgifter. Preliminära uppgifter, som brukar justeras uppåt,

anges för de följande åren.

Denna skillnad mellan antalet skadade personer i färdolyokor respektive 1

trafikolyckor beror sannolikt på en ökad användning av cyklar och

kollektiva fordon. Tyvärr anges inte färdsättet i arbetsskadestatistiken,

men data indikerar att de kollektiva persontransporterna har ökat i vissa

städer (se t ex Asp, Forsström och Lorentzon 1982). I Göteborg har cykel-

och mopedtrafiken kartlagts under 1980 och 1981. Sedan 1971-72 har den

ökat med Cirka 1,5 gånger. Mopedtrafikens andel är under 10 procent.

Trots att materialet är ofullständigt antyds att trafikens omfattning är i

stort sett ofärändrad fram till 1977 (Cykel-och m0pedtrafiken i Göteborg

1981). Detta kan tyda på att större delen av färdolycksfallens ökning

sammanhänger med ett ökat antal kollektiva persontransporter. I så fall

bör säkerheten för resenärer med kollektiva fordon bedömas ännu försikti-

gare.
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AKTUELLA SÄKERHETSFRÅGOR FÖR BUSSAR

Thomas Turbell, VTI

De säkerhetsbestämmelser för bussar som gäller i Sverige idag är dels

ganska gamla dels ganska blygsamma till sin omfattning. Den säkerhets-

standard vi ändå har kan till stor del sägas bero på köparnas kravspecifi-

kationer. På det internationella planet råder dock en relativt stor

aktivitet. Inom ECE finns en speciell rapportörsgrupp, GRSA, för

bussfrågor. Denna grupp har hittills producerat två reglementen, nr 36 och

52, som i detalj reglerar många säkerhetskrav på bussar. VTI är sedan ett

par år representerat i GRSA och jag tänkte här beröra några aktuella

punkter på GRSAs program.

1 TAKSTYRKA

Nuvarande krav påtakets styrka är att bussen skall tåla en utbredd statisk

belastning motsvarande bussens massa. I princip skall man alltså sakta

kunna lägga bussen upp och ned utan att taket deformeras. I verkliga

olyckor har det emellertid visat sig att lasterna dels blir mycket kraftiga-

re dels har andra riktningar än rakt uppifrån. Följden av en sådan

belastning blir då att taket viks åt sidan och passagerarna krossas mellan

stolarnas översida och hatthyllor eller andra detaljer i taket.

För att kunna prova detta på ett adekvat sätt finns nu förslag till nya krav

där tre alternativa provningsmetoder diskuteras. Den första metoden är

en matematisk simulering med finita elementmetoder. Denna metod

kräver ganska mycket experimentellt underlag och kan knappast bli

aktuell annat än för vissa större tillverkare med stora resurser på

forskningssidan.

Den mest realistiska metoden innebär att man låter en komplett buss

glida ner för en ramp och välta ner i en grop. Här finns ännu en del

praktiska problem att lösa kring provningsmetoden.

En tredje metod bygger på att man provar en sektion av bussen med en

pendel liknande den som används för provning av lastbilshytter.
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2 STOLAR

Vid en frontalkollision med en buss blir det stolarna som får bromsa upp

passagerarna. Bussens retardationsegenskaper är relativt ointressanta i

sammanhanget eftersom bussen i regel har stannat när passagerarna slår i

framförvarande säten med sin ursprungliga hastighet. Vi har idag många

exempel på hur stolarna lossnat vilket fått till följd att stolar och

passagerare samlas längst fram i bussen. Dessutom ger en del stolar

upphov till direkta skador vid islagen genom att tex askkoppar och

klädkrokar sitter i ansiktets islagsområde.

VTI har sedan några år deltagit i arbetet med att utveckla provningsmeto-

der och krav för busstolar. Det förslag som för närvarande är mest

aktuellt bygger på att man använder instrumenterade dockor och kör ett

krockprov i 30 km/h på lOg-nivån. Kraven är sedan dels att dockan inte

skall passera stolen framför dels att accelerationer och krafter på dockan

inte skall överskrida de som fastställs för personbilskollisioner i 50 km/h,

3 HANDIKAPPADE

Inom GRSA samlar man för närvarande in lösningar på problem med

handikappade i bussar. Manga småkrav som t ex bättre handtag, färgsätt-

ning, högtalare och fotsteg kommer säkert att införas i ECE-reglementetl

När det gäller rullstolstransporter är man dock ganska kallsinniga och

menar att detta måste ske med särskilda fordon.

4 ÖVRIGA FRåGOR

Bland de övriga frågor som är aktuella för en komplettering i ECB-

reglementet kan nämnas krav för rörliga fotsteg, automatiska dörrar och

utformningen av nödutgångar. Även förarutrymmet finns med i diskussion-

erna och då främst med avseende på buller och vibrationer som kan ha en

direkt inverkan på trafiksäkerheten.
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Ett problem som hittills inte beaktats tillräckligt är brandsäkerheten. I

Reglemente 36 finns en del allmänna krav men man kan nu vänta sig

förslag till skärpningar med tanke på den svåra olyckan i Frankrike i

somras så ett 50-tal skolbarn innebrändes. Efter olyckan i Jönköping i

mitten av 70-talet då ett stort antal människor innebrändes togs det i

Sverige fram ett förslag till krav. Detta förslag har blivit liggande hos

TSV men har antagits av Norge som dock tycks ha en del problem med att

kunna tillämpa det snabbt.

Inom TSV pågår för närvarande diskussioner om huruvida Sverige bör

acceptera och kräva ECE-reglementena för bussar. Även om detta kom-

mer att innebära vissa omställningsproblem för tillverkarna tror jag att vi

skulle fåen ökad säkerhet. Ytterligare nationella bestämmelser är ju inte

heller i linje med de principer om harmonisering man nu gärna vill följa.

VTI RAPPORT 249



147

FÖRARMILJÖNS INVERKAN PÅ TRAFIKSÃKERHETEN

Bertil Morén, VTI

VTI bedriver sedan några år forskning inom området "yrkesförares fysiska

arbetsmiljö". Den första kategori som studerats är förare av buss.

Slutrapport utgavs i september 1981.

Kartläggningar och studier har skett inom områdena klimat, buller,

infraljud, vibrationer, stol, förarplats, sikt och belysning.

Syftet med studierna är att utreda om och på vilket sätt dessa

miljöfaktorer påverkar föraren avseende komfort, prestation och hälsa

samt även om trafiksäkerheten äventyras.

Resultaten från studierna visar att även mycket moderna bussar i vissa

avseenden har en miljö som starkt nedsätter komforten. Denna diskomfort

gäller främst klimatets inverkan men även stolens utformning ger

anledning till diskomfort. Resultaten visar vidare att buller och infraljud i

vissa nivåer ger en nedsättning av prestationen. Man vet från tidigare

forskning att även de värmestrålningstemperaturer som uppmätts vid VTI-

mätningar (och som ger diskomfort) ger försämrad prestation och man har

också noterat en tendens till ökat antal trafikolyckor vid varm väderlek.

Ett statistiskt' säkert samband mellan ovan nämnda miljöpåverkan och

trafiksäkerheten (olyckor) har dock inte påvisats.

Det finns emellertid andra områden i den fysiska förarmiljön där inverkan

på trafiksäkerheten kan sägas vara mera påtaglig. I våra studier inom

områdena sikt och belysning har stora bristfälligheter konstaterats på

exempelvis sikten från förarplats respektive halvljussiktsträcka under

mörkerkörning. Även i moderna bussar skärmas sikten ut av fasta

sikthinder på karossen. De backspeglar som idag används ger för liten

siktvinkel. Gällande siktbestämmelser (TSV) uppfylls Oftast men dessa

krav är gamla och svarar inte mot dagens intensiva trafik.

Beträffande halvljussiktsträckan är den en direkt funktion av

strålkastarens placering i höjdled på bussens front. Lågt placerade

strålkastare ger dåliga halvljussiktsträckor och högt placerade ger bra
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siktsträokor. Även här uppfyller de flesta bussar de bestämmelser som

gäller, dock borde också dessa krav skärpas.

Statistik som visar sambandet mellan dålig sikt respektive korta

halvljussiktsträokor och trafikolyckor saknas, men kopplingen är enligt

vår Uppfattning så tydlig att det knappast behövs ytterligare forskning för

att inse betydelsen av förbättringar.

Vår forskning inom området yrkesförares arbetsmiljö har inte omfattat

den psykosociala miljön. Tillgänglig forskningslitteratur pekar dock på att

otrivsel, stress från pressade körsoheman etc är faktorer som starkt

bidrar till minskade marginaler vad avser trafiksäkerheten.

För att kunna fatta goda beslut om inriktningen av framtida

kollektivtrafik, där då bl a total ekonomi och trafiksäkerhet ingår som

pusselbitar, torde fortsatt forskning _inom förarmiljöområdet vara

nödvändig..
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