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FÖRORD

Denna rapport utgör dokumentation från ett seminarium i Linköping

1983-05-17 beträffande kollektivtrafikens förutsättningar i glesbygd. Se-

minariet arrangerades gemensamt av Kollektivtrafikberedningen (KTB)

och Statens väg- och trafikinstitut (VTI).

KTBs uppgift var till en början "att i mer samlade former närmare

analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtrafikområdet, att

initiera, följa upp och utvärdera försöksverksamheten med nya trafiksys-

tem, följa den nationella och internationella utvecklingen på området och

pröva olika utvecklingsåtgärder för den kollektiva trafikförsörjningen i

tätorter av olika struktur". För ett år sedan fick KTB genom tilläggsdirek-

tiv i uppgift att även behandla motsvarande frågor för kollektivtrafiken

på landsbygden.

VTI, som statligt forskningsinstitut, har byggt upp sin kollektivtrafikforsk-

ning utifrån ett långsiktigt program, där det gällt att i första hand

utnyttja den kunskap och erfarenhet samt experimentella resurser som

redan finns vid institutet inom trafik- och fordonsteknik, trafikantbeteen-

de, transportekonomi, statistik, kulturgeografi och operationsanalys.

Som ett led i KTBs och VTIs arbete inom kollektivtrafikområdet ingår att

arrangera seminarieverksamhet 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 resul-

tat från pågående forskning. Detta seminarium avser att täcka in viss

aktuell forskning inom områdena:
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II

0 den kollektiva glesbygdstrafikens servicenivâ

o försöksverksamhet med olika mellanformer, s k para transit

o nordiska erfarenheter av kollektivtrafik i glesbygd

o länsbolagens roll

Denna rapport har också publicerats i KTBs informationsserie.

Kenneth Asp
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III

ABSTRACT

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

Research Institute (VTI), were as follows: Change of the public transport

supply in rural areas after 1950, Kihlman, B; Can the public transport in

rural areas be improved, Norrbom, C-E; Public transport in rural areas of

Norway, Frçáysadal, E; Implementation of public transport in accordance

of transport need, Altin, S-O; Para transit: innovations in service design

and technology, Britton, F E K; Rural mini bus transport service,

Gunnarsson, S 0; What can Swedish county traffic authorities do to

improve the public transport service, Jonsson, A.
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TRANSPORTUTBUDETS FÖRÄNDRING I GLESBYGDEN EFTER 1950 -

EXEMPEL FRÅN NORRA BOHUSLÄN

Britt Kihlman, Göteborgs universitet

Vi har träffats här idag för att tala om glesbygdens kollektivtrafikförsörj-

ning.

Då måste vi till att börja med göra klart för oss vad vi menar med

"glesbygd". Det är inte alls något entydigt begrepp utan de områden som

vi med ett ord benämner "glesbygd" kan vara av många olika slagsom

kräver olika trafiklösningar.

Definitionsmässigt är "glesbygd" de områden som inte är tätorter, men

när man rent allmänt talar om glesbygd, bland annat i trafiksammanhang,

avser man hela områden där även små tätorter ligger insprängda i glesare

bebyggda områden.

Glesbygdsområden kan var mycket olika till sin karaktär. En del områden

ligger t ex nära större tätorter och har därigenom god tillgång till

arbetsplatser, skolor och service av olika slag medan andra områden ur

geografisk synpunkt ligger betydligt mer isolerade.

Glesbygdsområden finns i de flesta delar av landet och inom dessa finns

åtskilliga problem av olika slag. Vissa av dessa problem är gemensamma

för alla de områden som vi kallar glesbygd och andra är mer specifikt

k0pplade till området i fråga.

Ett av de mer generella problemen inom glesbygden är trafikförsörj-

ningen. Utmärkande för denna är att den tidigare, och på de flesta ställen

fortfarande pågående, avfolkningen samt det ökade personbilsinnehavet

gjort att underlaget för kollektivtrafiken blivit allt sämre.

Behovet av transporter är emellertid stort. I glesbygden finns inte en lika

differentierad arbetsmarknad som i tätorterna och arbetstillfällena är få.

En relativt stor del av de heltidsanställda har sin arbetsplats utanför

bostadsorten, vilket medför en omfattande pendling.
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Avfolkningen av landsbygden har också medfört ett minskat kundunderlag

för glesbygdens och de mindre tätorternas serviceinrättningar, vilket

medfört bl a att många affärer tvingats slå igen. Detta i sin tur skapar ett

ökat transportbehov eftersom glesbygdsborna då tvingas att företa längre

resor för att kunna uträtta sina ärenden.

Även specialisering och centralisering av t ex sjukvård, skolor och andra

verksamheter har generellt medfört ett ökat resbehov.

Om situationen är den att vi får ett ökat resbehov och detta kombineras

med ett minskat kollektivtrafikutbud kan transportsituationen bli ganska

otillfredsställande för många. De som detta då i första hand gäller är de

personer som inte har tillgång till privatbil, det vill säga främst barn och

ungdom, hemmaarbetande kvinnor, pensionärer, långtidssjuka och handi-

kappade.

Nu är det emellertid så att samtidigt som det skett en minskning och

koncentration av målpunkterna i glesbygden så har det också skett en

koncentration av boendet och även om linjetrafikutbudet i glesbygden har

minskat så är det inte säkert att kollektivtrafikutbudet har minskat

totalt!

Den kollektivtrafik som erbjuds i glesbygdsområdena i dag är dels den

rena linjetrafiken, d v 3 tidtabellbunden trafik med i de flesta fall en

fastställd sträckning, dels erbjuder stat och kommun i ökande grad en

annan och mycket mer efterfrågeanpassad service i form av s k komplet-

teringstrafik, färdtjänst, Skolskjutsar och av försäkringskassan betalda

resor.

Dessa nyare trafikformer finns delvis reglerade i ett antal förordningar.

- Det för glesbygdsbornas transportstandard kanske mest betydande

trafikslaget är den s k kompletteringstrafiken. Den finns definierad i

Svensk Författningssamling år 1978. Statligt stöd till dess före-

gångare s k lokal landsbygdstrafik fanns reglerat sedan år 1973.:

VTI RAPPORT 266



- Vad gäller färdtjänsten finns inte kommunernas skyldigheter att

ordna en sådan reglerad i någon förordning. Regler rörande statsbi-

drag för kostnader för färdtjänst finns emellertid sedan år 1974 och

redan i november samma år hade närmare 90% av landets kommuner

infört färdtjänst. Numera finns färdtjänst i landets samtliga kom-

muner men villkoren varierar starkt mellan de olika kommunerna.

- Inte heller skolskjutsarna finns reglerade i någon förordning och

någon juridisk skyldighet för kommunerna att ordna sådan existerar

faktiskt inte. Dock finns, med tanke på kommunernas lagliga skyl-

dighet att bedriva viss skolverksamhet, ett moraliskt ansvar för

denna transportform och Skolskjutsar torde finnas inom samtliga

kommuner. Sedan kungörelsen om statsbidrag till skolskjuts, som

baserade bidragen på avstånd per årskurs, upphörde att gälla år

1965, finns det inga gemensamma regler om när kommunerna bör

ordna sådana.

- Likartade regler för hela landet finns emellertid för resor som

betalas av försäkringskassan. Dessa regler hänför sig från år 1962

och från år 1974/75.

När det gäller sammansättning och finansiering av kollektivtrafikutbudet

har det alltså skett en stark förändring under efterkrigstiden och då i

synnerhet under det allra senaste decenniet.

Några frågor som man ställer sig i detta sammanhang är: "Hur ser, ur de

glesbygdsboendes synvinkel, det totala kollektivtrafikutbudet ut i dag

jämfört med vid tidigare tillfällen?

Är det verkligen sant att kollektivtrafikutbudet i glesbygden minskat så

markant som många vill göra gällande?"

Den första svårigheten man möter när man vill försöka besvara dessa

frågor är att försöka fastslå vilka faktorer som säger mest om vilka

transportmöjligheter som faktiskt existerar för människorna i en region,

vilka mått man skall beräkna för att kunna jämföra trafikutbudet vid olika

tidpunkter eller i olika regioner med varandra.
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De resonemang som vi utgått ifrån när vi lagt Upp vår undersökning av

kollektivtrafikutbudets förändring baserar sig på att grunden till person-

trafikens behov är befolkningens geografiska fördelning samt belägenhe-

ten av vissa resmål.

En individs möjlighet att få tillgång till en viss verksamhet beror på

hennes möjlighet att förflytta sig till den plats där denna verksamhet är

lokaliserad.

"Tillgängligheten", d v 3 möjligheten att komma till ett visst mål och

deltaga i aktiviteterna där, har då två komponenter, dels målen själva,

deras geografiska lokalisering och de tider aktiviteter pågår där, dels

transportsystemet.

Ett sätt att mäta kollektivtrafikutbudets standard och dess förändring ur

brukarnas synpunkt blir då att vid olika tidpunkter sammanställa de

boendes och målpunkternas geografiska fördelning med kollektivtrafik-

nätets utsträckning.

Bedömningen av utbudet kan då ske på så sätt att oli-ka krav beträffande

tillgängligheten appliceras på trafiknätet varefter effekterna kan utläsas i

form av berörd befolkning.

För att försöka konkret besvara frågan om förändringen av kollektivtra-

fiken i glesbygden har vi på Kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs

universitet, på uppdrag av VTI, gjort en specialstudie av två kommuner i

norra Bohuslän, Munkedals och Strömstads kommuner, för åren 1950,

1960, 1970 och 1980.
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Båda kommunerna är typiska glesbygdskommuner och de uppvisar de

flesta av de karakteristika och de problem som man normalt brukar

förknippa med glesbygden.

Kommunerna hade år 1980 en befolkning på ungefär 10 000 personer

vardera. De är relativt glest befolkade, Munkedal hade år 1980 17

pers/km2 och Strömstad 20 pers/kmz.
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Munkedal har tre större tätorter vars befolkning år 1980 utgjorde 51,4%

av kommunens totala befolkning och Strömstad har två större tätorter

vars sammanlagda folkmängd samma år utgjorde 55,4% av kommunens

totala folkmängd.

Utvecklingen sedan år 1950 har i stort sett varit likartad i de båda

kommunerna. Befolkningssammansättningen har under större delen av

undersökningsperioden genomgått en förskjutning mot allt färre barn och

ungdomar och en allt högre andel pensionärer. Denna trend tycks ha

brutits under senare delen av 1970-talet men fortfarande är andelen

personer 65 år och äldre betydligt högre än i riket totalt.

Andelen personer i yrkesverksam ålder har sjunkit under undersöknings-

perioden. I Munkedal från 64,8% år 1950 till 61,0% år 1980 och i

Strömstad från 65,6% till 59,1% motsvarande år.

Överhuvud taget har Strömstads kommun i dag en ogynnsammare befolk-

ningssammansättning vilket kan bero på att det i Munkedals kommun finns

ett samband med Uddevalla kommun och tätort och att en stor del av den

nya bosättningen som uppstått i den södra delen av kommunen och längs

E6:an består av yngre personer som arbetar utanför kommunen. Såväl

bilinnehav- som pendlingssiffrorna, som är betydligt högre i Munkedal än i

Strömstad, tyder på detta.

Under hela undersökningsperioden bodde huvuddelen av Munkedals befolk-

ning i kommunens västra del, längs den nordsydliga kommunikationsleden

genom kommunen, E6:an samt i ett stråk från Munkedals tätort över

Hedekas mot Dalslandsgränsen.
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Under 1950- och 1960-talen skedde en folkminskning över i stort sett hela

kommunens glesbygd, endast i ett fåtal områden, huvudsakligen intill de

större tätorterna, skedde en ringa tillväxt.

Under 1970-talet har det däremot skett en påtaglig befolkningstillväxt i

glesbygden, främst i söder och väster, men även, om än i mycket blygsam

skala, i mer perifera lägen.
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Befolkningstyngdpunkten i Strömstads kommun låg under hela undersök-

ningsperioden i västra delen av kommunen och den har kommit att bli allt

mer uttalad.

  

Q Jägang fana/4440:4
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I början av 1960-talet fanns fortfarande ett antal agglomerationer i den

östra delen, längs Idefjorden, men under såväl 1950- som 1960-talet

skedde en stark folkminskning i hela den Östra delen, såväl i glesbygd som

tätorter.

Under 1970-talet Ökade glesbygdsbefolkningen något även i Strömstads

kommun. Tillväxten var huvudsakligen längs E6 och i de kustnära lägena.

Som jag tidigare nämnt är det bl a befolkningens geografiska fördelning

som legat till grund för vår undersökning av kollektivtrafikutbudet.

För detta ändamål har vi framställt koordinatkartor som redovisar det

totala antalet mantalsskrivna personer de olika undersökningsåren inom

rutor med en sidstorlek av i kmz. Alla fastigheter som hänförs till en och

samma km2 yta enligt Sveriges officiella koordinatnät har behandlats som

'en enhet och deras innevånare har angetts med en summa som hänförs till

rutans mittpunkt.
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FIGUR 6

Glesbygdens befolkning har angetts ruta för ruta medan tätorternas

invånarantal redovisats i anslutning till ortens markering som i storlek

oohform överensstämmer med den offentliga tätortsavgränsningen, som

verkställts i samband med de olika folkräkningarna.
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Väsentligt för bedömningen av kollektivtrafiken enligt denna metod är att

även resmålen lokaliseras. De verksamheter som i vår undersökning

bedömts som väsentliga för att individerna skall få sitt behov av allmän

och privat service tillgodosett är skolor, stora arbetsplatser, apotek, bank,

post, försäkringskassa, läkare, distriktssköterska, tandläkare och livsme-

delsaffärer.

Det geografiska läget för dessa verksamheter har kartlagts för de olika

undersökningstillfällena.

Genomgående är att det skett en minskning och koncentration av mål-

punkterna kanske tydligast illustrerad av livsmedelsaffärernas lokalisering

år 1950 respektive 1980.

 

FIGUR7 é* J/m/z/ uáås émmzwz
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Genomgripande organisatoriska förändringar, som även påverkat antalet

enheter och deras geografiska lokalisering, har under undersökningsperio-

den skett bl a inom skolan, apoteksväsendet, försäkringskassorna och

läkarorganisationen. Postverket är kanske det statliga verk där antalet

utbudspunkter minskat mest. Sedan år 1950 har inte mindre än två

tredjedelar av postanstalterna i Uddevalla postdistrikt dragits in.

Vad som hänt geografiskt är att de flesta målpunkterna i perifera lägen i

kommunerna har försvunnit och serviceutbudet har koncentrerats till de

större tätorterna.

Denna geografiska förskjutning har medfört att reslängderna har ökat för

de personer som bor i perifera lägen i kommunerna.

Kollektivtrafikutbudets förändring i de båda kommunerna har förlöpt på

samma sätt som jag tidigare skisserade för riket. Linjetrafiken hade från

början ett relativt finmaskigt linjenät med ganska många turer per vecka

men har under de tre decennier som undersökningen omfattar kommit att

ha allt färre turerhuvudsakligen koncentrerade till de stora trafiklederna.
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Munkedals kommun

Per vecka 1960
Antal enkelturer
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Munkedals kommun

Antal enkelturer per vecka 1970

FIGUR 9
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Munkedals kommun

Antal enkelturer per vecka 1980
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Samtidigt har emellertid andra former av kollektivtrafikservioe vuxit

fram.

Fr o m hösten 1975 infördes i Munkedals kommun kompletteringstrafik

med taxi i de områden som saknade reguljära bussförbindelser. Fr o m

trafikåret 1977/78 sker den som omrâdestrafik, delvis samordnad med

förskoleskjutsar. Antalet resor med kompletteringstrafiken var är 1980/81

5 900 st.

 

FIGUR 11 áw/Wøâs -80
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I Strömstads kommun är kompletteringstrafiken utformad dels som

anropsstyrd linjetrafik, dels som områdestrafik ochomfattade år 1980/81

3 500 turer.
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FIGUR 12
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Båda kommunerna ordnar såväl skol- som förskoleskjutsar. Färdtjänst för

rörelsehindrade finns i Munkedal sedan 1 januari 1975 och i Strömstad

sedan 1 januari 1971. Ungefär 3% av kommuninnevånarna i vardera

kommunen är berättigade till färdtjänst. Munkedals regler för antalet

resor är dock mycket generösare än Strömstads, i Munkedal var är 1980

antalet enkelresor per färdtjänstberättigad person 61,7 medan den i

Strömstad var 16,8.

Vad har då alla dessa förändringar av olika slag som skett sedan 1950-

talet inneburit för glesbygdsinnevånarnas transportmöjligheter?

Om vi börjar med att betrakta linjenätets förändring utan att ställa det i

relation till befolkningens spridning så kan vi konstatera att i Munkedal

sjönk den med linjetrafik trafikerade väglängden per innevånare under 20

år med 50%, från 15,3 meter är 1960 till 7,7 meter är 1980.

Trafikerad väglängd per kommuninnevånare (meter)

Munkedal Strömstad

1960 15,3 14,4

1970 12,2 16,5

1980 7,7/7,7+ 11,5/19,1+

Strömstads kommun visar en annan sifferserie beroende på att redan år

1970 hade många av busslinjerna ombildats till taxilinjer, som kan

jämställas med kompletteringstrafiken år 1980.

Där trafikerad vägsträcka för kompletteringstrafik har kunnat beräknas,

d v 3 endast för de delar av Strömstads kommun där kompletteringstra-

fiken bedrives som anropsstyrd linjetrafik, finner vi att relationen väg-

sträcka/kommuninnevånare har förbättrats.

Ett intressantare sätt att försöka ange kollektivtrafikstandarden är emel-

lertid att se på hur stor andel av glesbygdsinnevånarna som vid de olika

undersökningstillfällena har möjlighet att nå olika mâlpunkter med kollek-

tivtrafik.
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Som ett första mått har vi tagit hur många av glesbygdsinnevånarna över

huvud taget som kan använda sig av den erbjudna kollektivtrafiken och har

därför beräknat hur stor andel som bor på mindre avstånd än 1 km från

väg trafikerad med kollektivtrafik.

Andel av glesbygdsinnevånarna som bor på mindre avstånd än 1 km från

väg trafikerad med kollektivtrafik (procent)

Munkedal Strömstad

1960 68,7 75,3

1970 61,5 82,0

1980 53,1/100 58,7/88,6

Om vi enbart ser på linjetrafiken innebär detta för Munkedals del en

minskande andel från 68,7% år 1950 till 53,1% år 1980 men med hänsyn

tagen till den år 1975 införda mycket generösa kompletteringstrafiken

ökar andelen i stället till 100%.

För många innebär denna kompletteringstrafik en mycket stor förbättring

eftersom de i många fall t o m blir hämtade vid bostaden.

Strömstads kommun, där siffrorna gäller för kommunen utom Koster-

öarna, som ju har sin egen speciella trafikförsörjning med båtar, har hela

tiden haft ett finmaskigare linjenät än Munkedals kommun, och hade med

detta mått mätt en bättre kollektivtrafikstandard än Munkedal både år

1960 och 1970. Eftersom kompletteringstrafiken endast delvis är utformad

som områdestrafik blir emellertid Strömstads standard lägre än Munkedals

år 1980.

En förbättring har emellertid skett i båda kommunerna under tiden 1960-

1980.

Andelen som har tillgång till kollektivtrafik har alltså vuxit men samtidigt

har möjligheten att resa begränsats genom att antalet turer blivit

betydligt färre.
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Om vi betraktar hela linjenätet kan vi konstatera att förbindelserna blivit

färre i synnerhet i de perifera delarna av kommunerna medan de delvis

har ökat närmast centralorterna (figur 9, 10, 11).

Om vi tar de tidigare siffrorna som visar hur stor andel av glesbygdsinne-

vânarna som har tillgång till kollektivtrafik och gör en uppdelning efter

turtätheter får vi följande resultat för Munkedals del:

MUNKEDAL

Andel glesbygdsinnevånare boende på mindre avstånd än 1 km från väg

trafikerad med kollektivtrafik (procent)

     

1960 1970 1980

antal linje linje + kompl
enkel- skolår övriga tider
turer/
vecka

1-9 9,7 2,1 2,1 - 39,3
10-29 5,3 25,1 13,7 62,7 23,4
30-69 33,4 59,0 23,8 59,4 26,4 51,0 26,4 26,4 60,7
70-99 11,1 6,2 - - -
100- 9,2 4,3 10,9 10,9 10,9_

Totalt 68,7 61,5 53,1 100,0 100,0

   

Av tabellen ser vi att om vi sätter gränsen för en acceptabel kollektivtra-

fikstandard till att man skall ha minst en förbindelse per vardag, d v 3 10

enkelturer per vecka, med närmaste serviceort så har andelen stigit från

59,0% år 1960 till 59,4% år 1970 för att år 1980, enbart beräknat på

linjetrafiken, ha sjunkit till 51,0%.

Här ser vi tydligt vad kompletteringstrafiken och den med denna samord-

nade skolskjutsorganisationen innebär för glesbygdsinnevånarnas kollektiv-

trafikstandard. Andelen med minst 10 enkelresor per vecka stiger tack

vare denna till 100% under skolåret och till ungefär 61% under övriga

delar av året, en andel som är ungefär densamma som 1960 och 1970!
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STRÖMSTAD

Andel glesbygdsinnevånare boende på ett mindre avstånd än 1 km från väg

trafikerad med kollektivtrafik (procent)

      

1970 1980

antal I linje linje + kompl
enkel- skolår övriga

turer/ tider
vecka

1-9 2,2 14,1 14,1 44,0
10-29 28,0 23,0 52,9 23,0
30-69 45,4 79,8 9,5 44,6 9,5 74,5 9,5 44,6
70-99 6,4 9,3 9,3 9,3
100- - 2,8 2,8 2,8

Totalt 82,0 58,7 88,6 88,6

   

Andelen personer med mer än 10 enkelturer per vecka i Strömstads

kommun sjönk från 79,8% år 1970 till 74,5% under skolåret och till 44,6%

under övriga delen av året år 1980. Trots ett finförgrenat linjenät har

alltså standarden sjunkit för en stor del av kommuninnevårnarna när man

tar med turtätheten i bilden.

Som framgått är de båda undersökningskommunerna små till ytan och

tidsavstånden med kollektivtrafik är inte speciellt stora. Med 30 minuters

restid finns det alltid möjlighet att komma till någon av de större

tätorterna och det serviceutbud som finns där.

För att få en uppfattning om vad koncentrationen av målpunkterna har

inneburit för glesbygdsinnevånarna har vi gjort en beräkning av den andel

personer som vid de olika tillfällena kan komma till olika målpunkter

genom att först gå max 1 km och därefter resa max 15 minuter (detta

torde maximalt ta 30 minuter sammanlagt).
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MUNKEDAL

Andel glesbygdsinnevånare boende på mindre avstånd än 1 km från väg

trafikerad med kollektivtrafik samt med en restid på max 15/30 min till

olika resmål (procent).

1960 1970 1980

15 min 30 min

Skola 58,4 59,0 43,3 ca 90

Post 59,9 56,1 42,1 90

Bank 55,6 58,2 44,3 90

Livs-

medel 68,7 62,2 45,5 95

 

Mellan åren 1960 och 1970 skedde i Munkedals kommun en förbättring

avseende möjligheten att nå skolor och banker med en restid på 15

minuter medan det däremot, räknat på den rena linjetrafiken, mellan åren

1970 och 1980 skedde en försämring för alla målpunkter.

Till 1980 års siffror bör dock läggas åtskilliga av de personer som betjänas

av områdestrafiken, ett antal som emellertid är mycket svårt att beräkna

på grund av områdestrafikens konstruktion.
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STRÖMSTAD

Andel glesbygdsinnevånare boende på mindre avstånd än 1 km från väg

trafikerad med kollektivtrafik samt med en restid på max 15/30 min till

olika resmål (procent)

   

1970 1980

15 min 30 min

Skola 63,6 67,8 100,0
Post 40,6 44,2 85,9
Bank 34,9 ' 44,2 85,9
Livsmedel 64,8 v 67,5 85,9

  

Inom Strömstads kommun har tillgängligheten ökat för samtliga mål-

punkter när det gäller 15 minutersgränsen. Även här bör dock andelarna

höjas p 9 a områdestrafiken.

I Strömstads kommun finns det emellertid en större andel glesbygdsbor än

i Munkedal, ungefär 14%, som har en sämre restidsstandard och måste

resa längre än 30 minuter med kollektivtrafik för att komma till de här

angivna resmålen. Detta beror bl a på att kompletteringstrafiken inte är

utformad som områdestrafik i hela kommunen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvecklingen delvis varit olika i

de båda undersökningskommunerna. Strömstad hade från början ett

finmaskigare linjenät, vilket fortfarande trafikeras, men med endast ett

fåtal turer per vecka i de perifera delarna. Genom att endast två områden

i kommunen har sin kompletteringstrafik utformad som områdestrafik blir

det ungefär 14% av kommuninnevånarna som bor längre bort än 1 km från

väg trafikerad med linjetrafik. Detta är dock en svag förbättring sedan år

1970. Munkedal, vars linjetrafik jämfört med Strömstad var gles år 1960,

har genom den generösa kompletteringstrafiken fått en avsevärd

förbättring av täckningen av kommunen. Andelen personer boende på ett

avstånd från väg trafikerad med kollektivtrafik minst 10 enkelturer/vecka
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har också ökat i Munkedals kommun, speciellt under skolåret, medan den

haft motsatt utveckling i Strömstads kommun.

Täckningsgraden totalt har alltså förbättrats under undersökningsperioden

medan andelarna med ett stort antal enkelturer per vecka har minskat.

När det gäller tillgängligheten till vissa målpunkter har denna ökat under

tiden 1960-1980 även om antalet tillfällen vid vilka man kan nå vissa mål

alltså har blivit färre. Dock måste man bedöma ett fåtal restillfällen som

ligger väl anpassade i tiden som bättre ur brukarens synpunkt än fler

tillfällen med sämre tidsanpassning. Med den utgångspunkten bedömer vi

kollektivtrafikstandarden som förbättrad avseende de båda väsentliga

restyperna skol- och arbetsresor. För arbets- samt kultur- och fritidsresor

är dock den studerade kollektivtrafiken nu, liksom tidigare, tämligen

obrukbar.

Om man vill påstå att glesbygdens kollektivtrafikstandard blivit bättre

eller sämre under de senaste decennierna beror alltså på vilka mått man

utgår ifrån och vilka kommuner man ser på, men de slutsatser vi vill dra

av den undersökning vi gjort i norra Bohuslän är att med beaktande av de

ytterligare transportmöjligheter som finns för t ex äldre och

handikappade, kan vi inte påstå att transportstandarden sjunkit på det vis

som många vill göra gällande. Vissat kan den ha försämrats för enskilda

glesbygdsinnevånare, speciellt om vi lägger höga krav på turtäthet, men i

stort, sett över hela kommunen, har den faktiskt ur vissa synpunkter och i

synnerhet för vissa kategorier förbättrats.
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GLESBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK KAN FÖRBÄTTRAS!

Claes-Eric Norrbom, Transportrådet/KTB

l BAKGRUND

Nordisk Ãmbetsmannakommitté för Transportfrågor (NÄT) har på Nordis-

ka Rådets uppdrag genom en särskild arbetsgrupp genomfört ett projekt

avseende de kollektiva persontransporterna i glesbygd. De fem nordiska

länderna har medverkat i arbetet.

Syftet med projektet har varit att studera olika möjligheter att förbättra

kollektivtrafiken i glesbygden. Ett viktigt led i detta arbete har varit

praktiska försök som genomförts i de fem länderna.

Arbetsgruppen har givit begreppen glesbygd och glesbygdstrafik en ganska

vid tolkning. Som glesbygdstrafik räknas trafik i områden som ligger

utanför rimligt pendlingsavstånd till orter med serviceutbud. Dit räknas

även trafik i områden inom pendlingsavstånd men med svagt trafikunder-

lag och relativt betydande avstånd till serviceorter liksom trafik till och

från mindre serviceorter i glesbygdsområden.

Befolkningstätheten varierar kraftigt mellan de olika ländernas glesbygd

vilket innebär att även trafikunderlaget varierar mycket kraftigt mellan

länderna, men också M varje land. Även avstånden till olika former av

service varierar avsevärt både mellan och inom länderna. Sammantaget

medför detta att behovet av kollektivtrafik och kollektivtrfikens villkor

varierar mycket.

Jag skall i detta sammanhang i korthet redovisa några slutsatser och

rekommendationer från arbetsgruppens rapport.

Rapporten innehåller bl a en fyllig redovisning av transportförhållandena i

Norden. För varje land redovisas i princip infrastruktur, transportsystem,

administrativa förhållanden, gjorda investeringar, stödet till olönsam

trafik m m. Vidare görs en sammanfattning av de brister i glesbygden som

denna redovisning avslöjat.
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Ett viktigt avsnitt i huvudrapporten Upptas av en redovisning av olika

metoder som kan prövas för att förbättra glesbygdstrafiken. Rapporten

kan i denna del uppfattas som en handbok där man kan få tips om olika

åtgärder som är ägnade att göra glesbygdstrafiken mer attraktiv och

tillgänglig.

2 GLESBYGDENS UTVECKLING OCH TRAFIKFÖRSÖRJNING

Befolkningen i glesbygden har minskat under flera årtionden samtidigt

som städernas och de större tätorternas befolkning har ökat kraftigt.

Minskningen har varit störst i de glesast befolkade områdena. Mellan 15

och 30 procent av befolkningen bor numera i glesbygden.

De som bor i glesbygden arbetar ofta - liksom tidigare generationer - i

anslutning till bostaden. Det gäller dem som är verksamma inom jordbruk,

skogsbruk och fiske. Men de kan också - och det sker i allt större

utsträckning - ha sin arbetsplats i en tätort. Av dem som i Sverige bor i

glesbygd eller i tätorter med högst 5 000 inVånare har en tredjedel mer än

10 km till arbetet. Ungefär lika många har mindre än 1 km.

Genom att arbetstillfällen har upphört, mindre skolor lagts ner och den

kommersiella och offentliga servicen koncentrerats till större orter måste

de som bor i glesbygden ofta resa långa sträckor mellan bostad och

arbete, skola eller service. Av bilden framgår att de längre - regionala -

arbetsresorna har ökat mycket kraftigt i Sverige under de senaste

årtiondena. Dessa resor sker till helt övervägande del med bil, vilket

medfört att även energiförbrukningen ökat kraftigt.

Under de senaste åren har efterfrågan på kollektivtrafik ökat även bland

dem som har bil eftersom kostnaderna för bilresor stigit kraftigt.

Bristerna har i huvudrapporten sammanfattats på följande sätt sett ur

olika intressenters synvinkel.
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För trafikanten:

få resmöjligheter, ex frånvaro av trafik under kvällar och helger

dålig tidsanpassning till t ex arbetstider, annan kollektivtrafik

etc

långa restider och resvägar

i vissa fall stor reskostnad

För trafikföretaget:

dålig lönsamhet

i vissa fall splittrat ansvar för trafiken med följande svårigheter

att samordna taxor, tidtabeller m m

svårigheter att organisera trafiken så att lämpligaste fordonstyp

kan användas, t ex kombinerade person- och godstransporter

brist på resandestatistik, kunskaper om resbehov och attityder

till trafiken

svårigheter att nå ut med information

För samhället:

låg resstandard leder till isolering och svårigheter att förvärvs-

arbeta

bristande koordinering mellan olika statsbidragsformer och mel-

lan olika sektorer, t ex bebyggelseplanering och kollektivtrafik

eller trafikformer, t ex Skolskjutsar, Sjuktransporter, linjetrafik

etc

dåligt utnyttjade fordon leder till onödigt höga kostnader och hög

energiförbrukning.

MÅLSÄTTNING

Uppläggningen och utvecklingen av den kollektiva trafiken i glesbygden

måste ske med en långsiktig utvecklingsplan som underlag. I planen bör

resbehoven analyseras. De politiska målen för kollektivtrafikens utveck-

ling behöver preciseras och läggas fast. Detta utgör tillsammans en god

grund för planeringen. Utvecklingen kan lämpligen ske i följande steg:
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Finna former för att upprätthålla den nuvarande trafiken

2. Utveckla ett handlingsprogram för att successivt förbättra trafiken

3. Förbättra standarden i de relationer som har ett tämligen gott

trafikunderlag

4. Ge områden med ett mycket svagt trafikunderlag en viss service.

Standarden bör vid såväl förbättringar som gäller den grundläggande

servicenivån diskuteras i termer som

- Gångtider (och -avstånd)

- Restid i fordonet, vänte- och omstigningstider

- Turtäthet

- Trafikeringstid

- Pålitlighet

- Bekvämlighet

- Klimatskydd vid hållplatser och terminaler

- Information

- Trafiksäkerhet

För trafikanterna är olika resändamål olika angelägna att kunna tillgodose

med kollektiva färdmedel. En lämplig prioritering kan motiveras på

följande sätt:

Kollektivtrafiken i glesbygden är idag ofta uppbyggd med utgångspunkt

från att eleverna skall kunna resa till och från skolan ,utan alltför långa

väntetider. Elevernas resor bör i största möjliga utsträckning samplaneras

med och inordnas i kollektivtrafiken. Det ger normalt lägre kostnader och

möjlighet för andra än elever att resa med dessa turer.

För serviceresorna finns ofta en uttalad målsättning att även invånare

som bor i glest bebyggda områden skall kunna nå kommuncentrum

åtminstone 1-2 gånger i veckan med några timmars uppehållstid vid

resmålet och med hemresa samma dag. Avståndet från bostaden till

närmaste kollektivtrafikmedel bör därvid inte uppgå till mer än 2 km. Av

det isländska försöket framgick att man kan uppnå dessa mål även i

extrem glesbygd.
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I nästa steg blir det aktuellt att erbjuda möjligheter till arbetsresor i

relationer med ett rimligt trafikunderlag. Trafikanternas intresse av att

åka kollektivt till arbetet har som tidigare nämnts ökat under senare tid.

Erfarenheterna från bl a det svenska försöksprojektet i Ludvika skall

redovisas här senare.

Behovet av fritids- och rekreationsresor är i allmänhet mycket dåligt

tillgodosett. Det visar särskilt tydligt det finska försöket. I försöksområ-

det saknade 60% helt kollektivtrafik för fritidsaktiviteter. I det finska

försöket införde man förbättrade möjligheter att resa kollektivt till olika

kulturella aktiviteter. Dessa nya möjligheter till kulturresor som infördes

vid det svenska försöket fick däremot en mycket liten efterfrågan.

Antalet resor från glesbygden till hållplatser, stationer, hamnar och

flygplatser för den interregionala trafiken är i allmänhet mycket litet.

Det finns ändå skäl att söka anpassa turlistorna för glesbygdstrafiken till

de interregionala färdmedlens ankomst- och avgångstider. Vanligen torde

det lättast kunna ske med de turer som är avsedda för serviceresor. Men

det kan ändå inte alltid undvikas att väntetiderna blir långa.

Kollektivtrafikutbudet bör förbättras även om trafikantunderlaget är litet

under förutsättning att trafiken är samhällsekonomiskt motiverad. Det

gäller alltså även om taxeintäkterna inte räcker för att göra trafiken

företagsekonomiskt lönsam eftersom kollektivtrafiken kan vara en förut-

sättning för att människor skall kunna bo kvar i området. Alternativet kan

vara att människorna tvingas flytta. Det är därför inte tillräckligt att

göra en företagsekonomisk kalkyl som underlag för beslut om förändringar

av trafiken.

4 ÅTGÄRDER

Från samhällets sida har man under senare år på olika sätt sökt medverka

till en förbättrad kollektivtrafikservioe för dem som bor i glesbygden.

Men det är uppenbart att bristerna fortfarande är stora. Det är därför
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angeläget med fortsatta och intensifierade insatser för att förbättra

kollektivtrafikens standard. Detta måste ske genom att en rad olika men

 

samverkande åtgärder sätts in.

Planeringen av kollektivtrafiken i glesbygd måste i hög grad präglas av

flexibilitet. Det beror på att olika glesbygdsområden kan ha mycket olika

förutsättningar när detgäller trafikunderlag och vägnät. Det beror också

på att den i städerna normala trafikformen, d v 3 linjetrafik med buss,

inte alls är generellt användbar i glesbygd. Olika trafikformer och

transportmedel måste i stället komplettera varandra och samordnas. Det

krävs skräddarsydda lösningar för varje glesbygdsområde. Lösningar som

 

tar hänsyn till områdets speciella förutsättningar och de enskilda invånar-

nas resbehov. Det är därför nödvändigt att noggrant analysera dessa.

Åtgärderna kan vara av olika slag. De kan avse

- Planering, samordning och ledning av trafiken

- Trafikantinformation och marknadsföring

- Vägnät, hållplatser och terminaler

- Fordon

- Ekonomi och finansiering

Det är olika instanser som skapar förutsättningar för åtgärderna ochhar

ansvaret för att genomföra dem.

Planeringsarbetets uppläggning beskrivs närmare i huvudrapportens kapi-

tel 6.

Förutsättningarna för kollektivtrafiken förändras ständigt. Det gäller

både bebyggelsen och befolkningens sammansättning. Det är därför ange-

läget att bevaka kollektivtrafikens krav och förutsättningar i samhälls-

 

planeringen vid lokalisering av bostäder, service och arbetsplatser samt

vid utformningen av vägnätet. I den fysiska planeringen måste beaktas att

det ges rimliga förutsättningar att ordna kollektivtrafiken på ett effektivt

sätt. Risken är annars stor att man får en kollektivtrafik som är dyr men

dålig.
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Lokaliseringen och omfattningen av bostäder, arbetsplatser och service

bestämmer i stor utsträckning resbehoven i tid och rum. Det gäller då att

söka anpassa utbudet av kollekivtrafik så väl som möjligt till efterfrågan.

Helt kan dock detta aldrig ske -främst av ekonomiska skäl.

För att befolkningens resbehov skall kunna tillgodoses med kollektiva

färdmedel måste olika trafikformer klomplettera varandra. Linjetrafiken

med buss utgör stommen i kollektivtrafiken. Men den får en låg effektivi-

tet om trafikunderlaget är litet och måste då kompletteras med andra

trafikfor mer.

För att olika trafikformer ska kunna samordnas krävs att det finns en

instans som har det övergripande ekonomiska och politiska ansvaret för

kollektivtrafikens planering och drift. Det är också en nödvändig förut-

 

sättning för att kollektivtrafiken i glesbygden skall kunna få en högre

standard, trots en kärv ekonomisk situation. En utveckling i den riktningen

pågår i de nordiska länderna. I Sverige finns således sedan några år

länshuvudmän för den kollektiva trafiken. Tillkomsten av länshuvudmän

för kollektivtrafiken har gett starkt förbättrade förutsättningar för en

övergripande planering och samordning av kollektivtrafiken på landsbyg-

den.

Det gäller särskilt samordningen av busstrafiken men planeringssystemen

behöver ses över och utvecklas för att effektiviteten skall kunna förbätt-

ras ytterligare.

 

Det krävs också en bättre samordnad trafikledning genom att beställ-

nings- och ledningscentraler inrättas.

4.1 Trafikantinformation och marknadsföring

För att trafikanterna i full utsträckning skall kunna använda de möjlighe-

ter som erbjuds måste man också satsa på en väl utformad och tillräckligt

omfattande information. Det behövs en basinformation om trafikubudet i

 

stort och om taxorna. Men det behövs också en mer riktad information till
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befolkningen i de olika glesbygdsområdena och till dem som arbetar på de

större arbetsplatserna.

4.2 Vägnät och fordon

Särskilt i glesbygdsområden har delar av vägnätet en så låg standard att

det inte kan trafikeras med normalstora bussar. Detta kan gälla hela året

eller under perioder med mycket snö eller tjällossning. För att minska

gångavstånden till kollektivtrafiken och för att möjliggöra trafik under

hela året kan det därför vara motiverat att välja mindre fordon. Det kan

vara småbussar eller stora personbilar (taxi) beroende på hur många

resande som kan förväntas.

Från det norska försöket redovisas erfarenheter av småbussar och taxibi-

lar och hur de delvis kan ersätta normalstora bussar i glesbygdstrafiken.

Både normalstora bussar och småbussar är dåligt anpsassade till de

handikappades förutsättningar. För att ge denna grupp en ökad rörlighet

och för att minska kostnaderna för särskilda handikapptransporter måste

fordonen förbättras. En väsentligt förbättrad handikappanpassning kan

endast erhållas om samhället kräver att tillverkare och trafikföretag skall

skaffa sådana fordon.

4.3 Ekonomi och finansiering

Ett av glesbygdstrafikens största problem är svårigheterna att uppnå

företagsekonomisk lönsamhet. Avgörande för om det blir underskott och

hur stora de i så fall blir är trafikens standard, antalet resenärer, taxans

utformning och nivå samt hur effektivt trafiken bedrivs.

Personalkostnaderna utgör hälften av de totala kostnaderna i landsbygds-

trafiken. Det är därför ytterst angeläget att trafiken läggs upp så att

 

personalen kan användas effektivt under så stor del av den betalda

 

arbetstiden som möjligt. Men det gäller givetvis också att använda

 

fordonen effektivt.

 

VTI RAPPORT 266



35

Taxenivån har stor betydelse som trafikpolitiskt styrmedel. Avgörande för

valet av taxenivå kanvar kravet på en viss kostnadstäckning. Väl så

viktigt är att taxenivån medverkar till ett ur samhällsekonOmisk synpunkt

optimalt färdmedelsval. En för hög taxa leder till att kollektiva färdmedel

sker med bil. En för låg taxenivå kan å andra sidan medföra att de som

tidigare gått eller cyklat övergår till att åka kollektivt. Risken för detta

kan dock bedömas som liten i glesbygden med dess långa avstånd.

- De statliga bidragen bör samordnas med andra statliga insatser och

byggas upp utifrån en helhetssyn på kollektivtrafiken så att de

medverkar till en önskvärd utveckling av denna. De bör avse bidrag

till förbättringar i infrastrukturen, driftkostnaderna samt forsk-

nings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Jag har här sammanfattat några av de viktigaste synpunkterna och

rekommendationerna som arbetsgruppen under en lång utrednings- och

försöksperiod tagit fram. Till sist skall bara understrykas ytterligare en

gång vikten av att erfarenheterna sprids på ett lämpligt sätt och kommer

alla intressenter till godo.

VTI RAPPORT 266



36

NORSK GLESBYGDSTRAFIK - FÖRSÖK MED BILLIGARE TRAFIKFOR-

MER OCH MINDRE FORDON

Edvin Frçáysadai, TCDI

l PROBLEMOVERSIKT

l .l Befolkningstetthet

I gjennomsnitt har Danmark 119 innbyggere pr km2 landareal, Sverige 18,

Finland 14, Norge 13 og *Island 2 innbyggere pr km2 (tall for 1978).

Tynnest befolket er Island og de nordlige deler .av Finland, Norge og

Sverige, men også andre deler av de tre sistnevnte land har svaert spredt

bosetting, f eks norske kyst- og fjellbygder.

I alle land finnes det også tynt befolkede omrâder (glesbygd) i naerheten

av byer og tettsteder. Ofte kan transportproblemene der sammenliknes

med de som finnes i de store spredtbygde omrâdene. Det er likevel viktigt

å huske at forskjellen i avstand til et variert service- og arbeidstilbud

representerar en avgjçárende forskjell i muligheten til å oppnå elementaere

behov med rimelig innsats av tid og penger.

l .2 Forklaringsvariable

Viktige stikkord for forklaring av transportetterspdrsel og trafikkgrunnlad

i spredtbygde omrâder er:

0 Bosetting

o Bilhold

o Spesialisering og sentralisering av tjenesteytende virksomhet (of-

fentlig og privat)

o Spesialisering av transportene

0 Skolesentralisering

(Dkt privat bilhold, endret bosettingsmønster og stadig dyrere drift av

kollektivtransporten har sterkt svekket grunnlaget for vanlig rutedrift i
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spredtbygde strök. Resultatet er sterk vekst i den offentliga stçátte for å

opprettholde rutene. Innskrenkning og nedlegging av ruter er aktuelle

mottiltak fra myndighetenes side. Men samtidig vil det alltid finnes store

grupper mennesker som av ulike årsaker er avhengig av et kollektivt

transporttilbud, blant andre eldre, barn, ungdom, funksjonshemmede og de

som ikke dnsker å eie (eller disponere) eget transportmiddel.

Spesialisering og sentralisering av tjenesteytendevirksomhet har generelt

(åkt reisebehovet. De som er avhengige av kollektivtransport, kommer

derfor langt dårligere ut enn andre när rutetilbudet reduseres eller

fjernes. Selv i omrâder der etterspdrselen etter kollektivtransport er liten

er det følgelig sterke sosiale grunner for å opprettholde et visst minstetil-

bud. Dersom et slikt transporttillbud kan bidra til at f eks de eldre kan bo

lenger hjemme og slippe å komme på institusjon, blir det også et viktig

sosialpolitisk virkemiddel. Problemet blir da å finne fram til lösningar som

utnytter ressursinnsatsen best mulig. Viktige stikkord er bl a samordning

og utradisjonelle transportopplegg.

1.3 Kollektivt transporttilbud i spredtbygde strök

Persontransport:

o Ordinaere bussruter (evt kombinert person/gods)

o Skoleruter

0 Lokalbâtruter

o Tog

o Taxi

o Fergesamband

Godstransport og mobilservioe:

o Ordinaere godsruter (evt kombinert gods/person)

0 Mjölkeruter

o Postruter

0 Dagligvareruter

o Fiskebilruter

0 Bankbuss

o Bokbuss
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På landsbygde er skolerutene ofte grunnstammen i personrutene. Skole-

sentraliseringa har skapt et stort behov for transport, som i sin tur har

gjort det mulig å opprettholde et tilbud som også andre reisende stort sett

er tjent med, när skolerutene er åpne for disse. Men samtidig blir

skolebarnskyssen som regel dimensjonerende for det vognmateriell som

må stasjoneres i ulike omrâder. Dette gjør det vanskelig å omdisponere

materiellet, og det blir vanskeligere ä gå over til mindre vogner som

passer bedre til etterspçárselen i de ordinaere personrutene. Dette forhol-

det kan komme til å endre seg noe som følge av nedgang i antall fødsler.

Tidligere var den kombinerte rutebilen svaert vanlig i transporten på

landsbygda. Etter hvert ble transportene mer spesialiserte og den kombi-

nerte person/godsbilen tapte terreng. Men der trafikkgrunnlaget er saerlig

svakt, er den fortsatt et viktigt alternativ. I Norges nordligste og tynnest

befolkede fylke, Finnmark, er det nå 7 kombinerte ruter, og i Samferd-

selsplan 1982-85 for Finnmark heter det (side 58):

"Kombinerte ruter vil alltid vaere noe som forbindes med trafikk-

svake omrâder. De fleste områder som blir betjent med kombinerte

ruter har en ruteservice som kan karakteriseres som en minimum-

standard for opprettholdelse av ruten. Rutetilbudet i områder med

kombinerte ruter ligger på et lavnivå som i fremtiden heller må

styrkes ved (åkte frekvenser enn ved splitting av gods og passasje-

rer".

Dette er helt i träd med det syn at nettopp kombinerte ruter gir mulighet

for hçáyere frekvens enn de spesialiserte rutene. Dersom godstransporten

organiseres etter et knutepunktopplegg, behçáver heller ikke reisetida å bli

lenger og transportkvaliteten fordvrig dârligere for den enkelte transport-

bruker, noe som lett kan skje när en ikke benytter knutepunktopplegg.

Ulempene mä da vurderes mot de besparelser tiltakene gir og mot

mulighetene for å øke rutefrekvensen og å bruke frigjort personell og

materiell til å bedre transporttilbudet i andre sammenhenger.
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Moderne norsk kombinert person/gods-bil i Stranda og Sykkylven Billags

rute mellom Hellesylt og Ålesund i Mçáre og Romsdal fylke (27 sitteplas-

ser, 25 m3 godsrom, 1,5 tonns løftelem bak)
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Utviklinga har også fört til at ulike transportutçávere ofte utförer helt

parallelle transporter med lav kapasitetsutnytting og høye transportkost-

nader som resultat. På nytt synes det behov for å samordne ulike offent-

lige transporttjenester for å oppnå mer rasjonelle opplegg. I dette arbei-

det stçáter en imidlertid ofta på store organisatoriske og institusjonelle

hindringer.

Institusjonelle samordningsproblemer oppstår ofte som følge av at kost-

nadsansvaret for de forskjellige transportene direkte eller indirekte er

spredt på en rekke offentlige organer. Resultatet kan bli beslutninger

innen den enkelte sektor som enkeltvis kan virke rasjonelle, men som ikke

alltid er like rasjonelle sett i en större sammenheng. Når samferdsels-

myndighetene krever reduksjon av det kollektive transporttilbudet for å

redusere subsidiene, (åker f eks behovet for å bruke taxi ved transport av

pasienter. Dermed (åker også det offentliges refusjoner til slik transport,

men her er altså Sosialdepartementet betaler.

Enkel oversikt over offentlige myndigheter som gir stötte til transport-

  

tjenester:

ORGAN FORMÄL

Samferdselsdep gjennom Fylkes- Ordinaer rutedrift

kommunene

Kirke og undervisningsdep ' Skyss i grunnskolen

Kommunene Skyss i grunnskolen,

ordinaer rutedrift,

transport av funksjons-

hemmete

Fylkeskommunene Skyss i videregående skole,

ordinaer rutedrift

Sosialdep v/Rikstrygdeverket Transport til/fra lege, sjukehus

0 l

Samferdselsdep v/Postverket Postframføring

Vegdirektoratet Fergedrift (riksvegssamband)
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2 TILTAK

Mulige løsninger kan f. eks grupperes slik:

o SAMORDNING av transportoppgaver

- Samordning av person- og godstransport

- Samordning av skoleskyss og ordinaer kollektiv personbefordring

- Samordning mellom rutetidene i det kollektive transportappara-

tet og arbeidstider, skoletider, åpningstider på offentlige konto-

rer, visittider på sjukehus o l

- Felles utnyttelse av de ulike transportutçáveres sjåfører, verk-

steder, telefonsentraler mv

- Samordning av ulike mobile servicetjenester

- Samordning av pasienttransporter:

* "pasientruter"

* bruk av den ordinaere transporttilbudet

o DIMENSJONERING av transportkapasitet etter transportetterspør-

sel (tilbud-etterspçársel)

- Bruk av mindre vogner

. UTRADISJONELLE transportløsninger

- Bestillingstransport (anropsstyrt transport)

* fast rutetrasé

* fast rutetrase med avvik

* fleksibel kjørerute (innen et avgrenset område)

3 EKSEMPEL PÅ UTREDNINGER OG PRAKTISKE FORSøK

I Norge er det gjennomfçárt få forskningsmessige, praktiske forsçák med

mindre vogner og utradisjonelle opplegg for persontransporten i spredt-

bygde strçák, men det er også gjort en del utredninger uten at loáningsfor-

slagene har blitt fulgt opp med prøvedrift. Det meste av arbeidet med

utradisjonelle transportlçásninger er utfçárt ved T(Z)I, og det finnes få

litteraturreferanser fra forsçáksdrift utenom T(Z)I-publikasjoner.

VTI RAPPORT 266



42

Rundt om i Norge finnes likevel en lang rekke eksempler på både bruk av

mindre vogner og bestillingsruter när trafikkgrunnlaget er svakt.

Taxibrukes oftast i slike opplegg, men også privatbil benyttes. Taxi i

rutemessig transport finnes i forskjellige former i godt over halvparten av

fylkene, jfr oversikten nedenfor. Mindre vogner brukes saerlig i skolebarn-

kjøring. Det finnes lite skriftlig materiale om slike opplegg og som er lett

tillgjengelig for andre enn dem som er direkte engasjert i transportene.
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Taxis deltaking i rutetransport i 1980:

 

KOMMUNE

Drosjer kjører bestillings- Drosjer kjører bestillings-

 

FYLKE ruter, ordinänxa personruter ruter, tilknytningsruter

eller liknande på eget løyve eller liknende på oppdrag
av lokal rutekonsjesionaer

OSTFOLD Rakkestad HObøl

AKERSHUS Ingen Ingen

HEDMARK Eidskog Ringsaker

OPPLAND Ingen Ingen

BUSKERUD Ingen Ingen

VESTFOLD Ingen Andebu, Borre, Stokke

TELEMARK Skien Hjartdal, Kviteseid, Not-
odden, Porsgrunn, Siljan

AUST-AGDER Ingen Ingen

VESTäAGDER Farsund Ingen

ROGALAND Ingen Hjelmeland, Hå, Karmdy,

Sauda, Suldal, Tysvaer

HORDALAND Ingen Austevoll, Austrheim,

Bømlo, Fedje, Fusa, Gran-

vin, Kvinnherad, Lindås,

Odda, Radøy, Tysnes

SOGN OG

FJORDANE Ingen Ingen

MøRE OG

ROMSDAL Ingen Aure, Gjemnes, Halsa,
Haram, Midsund, Molde,

Nesset, Norddal, Rauma,

Rindal, Skodje, Sykkylven,

Tustna, Vanylven, Vestnes

SøR-

TRøNDELAG Ingen Agdenes, Bjugn, Frøya,
Hemne, Hitra, Midtre Gaul-

dal, Orkdal, Roan, Snill-

fjord

NORD-

TRøNDELAG Ingen Ingen

NORDLAND Ingen Andøy, Beiarn, Gildeskål,
Hattfjelldal, Tystfjord

TROMS Ingen Ingen

FINNMARK Ingen Hasvik, Nordkapp

 

Kilde: TøI-prosjekt 4750 Drosjedrift - upublisert materiale

Det förste större praktiske forsçák med etterspçárselsstyrt rutetransport

ble gjort i Eideskog i 1975/76 etter mçánster fra Sveriges "kompletteringa-
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trafik". Forsdkene med anropsstyrt, tidtabellbundet kollektivtransport i

Vilhelmina i Sverige rund 1970 var modell for dette opplegget. Utred-

ningen ble gjennomfört som et stipendiatarbeid der en tok utgangspunkt i

et större område sö for Kongsvinger. Et mindre område i Eidskog

kommune ble detaljplanlagt for forsçák som ble gjennomfçárt i ett år fra

mars 1975 og med Samferdselsdepartementet som finansieringskilde.

Studieomrâdet ble inndelt i seks driftsomrâder med til sammen ca 1 000

innbyggere. Hovedpunktene i opplegget var:

- 6 driftsomrâder

- 4 transportutøvere (taxi)

- Rutene kjøres til bestemte tidspunkt

- Reisene bestilles på forhånd

- Kjçáreruta legges opp for hver tur (: korte kjçárelengder og korte

gangavstander)

- Ingen bestilling -> turen avlyses

- Korrespondanse med stamrutene (buss og tog)

- Hvert område én kjöredag pr uke

* én tur til sentrum om morgenen

* to turer tilbake i löpet av dagen

* helgedager instilles ruta

- Passasjerene betaler busstakst

- Billettinntekten beholdes av transportutçáver*)

- Kjçáregodtgjçárelse (minstegodtgjçárelse 10 kr/tur)

- Beredskapsgodtgjørelse

- Samkjçáring med skolerutene

Både passasjerer og transportører var positive til bestillingsrutene. Etter

at prøveperioden var slutt overtok Eidskogkommune det økonomiske

ansvar for fortsatt drift av rutene. Et par endringer av opplegget ble da

foretatt, bl a sldyfet en det driftsomrâde som lä naermest

kommunesentrum og som hadde vist seg å ha ubetydelig trafikk. Senere

har kommunen imidlertid foretatt en betydelig utviding av

bestillingsrutene, idet flere nye driftsomrader er kommet till.

*) Som vederlag for arbeid med å registrere trafikkmengde m v under

prøvedrifta
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Samtidig med forsøket i Eidsko företok TCDI etter oppdrag fra

Samferdselsdepartementet en analyse av kollektivsystemet i Steigen

kommunen i Nordland med vekt på samordning av ordinaere bussruter,

skoleskyss, pasienttransport (ikke ambulansetransport) og postframfçáring.

Resultatet av den teoretiska analysen var at en fikk til et betydelig bedre

transporttilbud med akseptable (ákonomiske virkninger.

En liknende analyse i Dyrøy, Lavangen og Salangen kommuner i Troms ble

 

utfört noe senere. Ogsâ her ble det påvist betydelige samordningsge-

vinster.

Pâ midten av l970-talet ble det også foretatt en utredning om planlegging

av skoleskyss med utgangspunkt i Follo/Enebakk-området sør for Oslo (7

 

kommuner).
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Som en oppsummering av erfaringene med anropsstyrt transport laget TQJI

i 1979 et temaskrift formet som ei håndbok. Dette er senere blitt mye

brukt, bl a i arbeidet med fylkenes samferdselsplaner.

Norges Taxiforbund har hele tida vaert positive til å bruke taxi i

rutekjçáring, mens de enkelte taxieiere i utgangspunktet kanskje har vaert

noe reserverte, bl a av frykt for å miste andre (og bedre) oppdrag mens

rutekjçáringa pågår. Norges Rutebileiereforbund (NRF) og deres medlems-

 

bedrifter har vaert mer tilbakeholdne enn Taxiforbundet sentralt (selv om

taxi ofte kjører på kontrakt for rutebilselskaper).

Med utgångspunkt i at både taxinaeringa og politiske organer gjentatte

ganger har pekt på mulighetene for ;ákt bruk av taxi i rutemessig transport

i spredtbydge strök og at nesten alle fylkene i sine samferdselsplaner

peker på denne muligheten, gjennomfdrte imidlertid NRF i 1981 en

undersökelse av omfanget av bruk av taxi som undertransportør. Formålet

var å få grunnlag for en organisatjonsmessig behandling av spörsmålet. Av

de forhold som ble kartlagt var omfanget av taxi på kontrakt i skolebarn-

kjçáring og i ordinaer personrutekjøring, selskapenes holdning til inn-

sparingsmuligheter i forhold til nåvaerende bussrutedekning og selska-

penes holdning til organisering av taxirutekjøring som underentrepriser på

selskapenes ldyver, eventuelt i annen form.

Undersøkelsen viste at rutebilselskapene nå så positivt på mer bruk av

taxi i rutekjçáring dersom detta totalt sett gir lavere kostnader, og dnsket

å utvide samarbeidet med taxinaeringa. På denne bakgrunn ga NRF i

dokumentet "Samarbeide med drosjenaeringen" en orientering om bl a

organisering av rutekjráring med taxi. TCDIs temaskrift var hovedreferanse

og gjennomgangseksempel i denne utredning.

Det går altså en klar linje fra Sveriges "kompletteringstrafik" via

prçávedrifta i Eidskog og T(Z)Is temaskrift til dagens situasjon i Norge. Men

kanskje viktigere enn at NRF sentralt har endret holdning er nok den vekt

som nå legges på mer utradisjonelle transportldsninger i fylkenes samferd-

selsplaner og der behovet for å gå nye veger stadig påpekes. Samferdsels-

kontorene spiller her en svaert viktig rolle.

VTI RAPPORT 266



47

I denne forbindelse kan det nevnes at samferdselskontoret i Möre og

Romsdal fylke nylig ha laget et informasjonsskrift om utradisjonelle

transportopplegg til rutebilselskapene i fylket. Også her vra grunnlaget

erfaringer fra T(ZJI , bl a fra en utredning utfört for NÄT (jfr vedlegg 1)

samt en egen rundspörring for å kartlegge omfanget av utradisjonelle

opplegg. Denne viste bl a at 1 Möre og Romsdal står taxi for ca 5% av

trafikkarbeidet (vognkm) i rutekjöring, småbusser for snaut 2% og privat-

biler for ca 0,5%. Det meste av dettagjelder transport av skoleelever. I

1981 fikk taxiene i Möre og Romsdal over 4 millioner kroner for

rutekjörning. Dette understreker den betydning deltaking i rutekjöring kan

ha for drosjenes intektsgrunnlag og dermed for å opprettholde dette

transporttilbudet i spredtbygde strök. Undersökelsen viste likevel at

drosjeeierne var mer skeptiske til å delta i rutekjöring enn Taxiforbundets

fylkesavdeling. Begrunnelsen var, som antydet tidigare, frykt for tap av

andre oppdrag.

Landpostrutene utgjör et finmasket rutenett som under visse forutset-

 

ninger kunne tenkes kombinert med andre tjenester enn de rent postale. I

Norge er det i spredtbygde strök gjort forsök med å kombinere postom-

baering og en del mer sosialpregede tjenester som å setil eldre, ta med

varer til dem m v. Resultatene har vaert så positive at ordningen fram 1.

mai 1983 er et permanent tilbud til aktuelle kommuner, jfr vedlegg 2.

I Vest-Agder fylke er det planlagt et forsök med persontransport i

landpostruter. Av hensyn til sikkerheten i forbindelse med transport av

verdipost tillater ikke postverket slik kombinasjon uten videre. Det

aktuella forslaget går derfor ut på at landpostbudene kan ta med

passasjerer på returkjöring när de ikke foretar postomdeling, eventuelt

som utfyllende kjöring. Persontransporten må ifölge forslaget i hovedsak

legges 0pp som bestillingstransport (anropsstyrt transport). Som en annan

og mer langsiktig lösning foreslås opprettet en felles offentlig transport-

ledelse som skal samordne posttransport, skoleskyss og ordinaer rutetrans-

port. En tredje lösning som er vurdert i Vest-Agder fylke, er full

kombinasjon mellom landposttjeneste og persontransport i spredtbygde

strök. Dette forutsetter at postbudet ikke har med verdipost eller andre

såkalte bokförte sendinger og at slike mâ hentes pâ postkontoret eller kan

fås ved ekstraomdeling, f eks en gang pr uke. Her kunne en også tenke seg
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at verdipost ble distribuert på enfastukedag og at landpostruta ikke tok

med passasjerer denne dagen. Ruta må kjdres etter fast trasé og til faste

tider.

Norges bidrag til NÄTS store nordiske samarbeidsprosjekt på området

transportpolitiske tiltak i spredtbygde strçák er beskrevet i vedlegg l. TCZJI

var ansvarlig for planlegging og gjennomfçáring av dette forsçáket.
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Tabell 1: Trafikkstatistikk for prøveperioden med drosjeruter

            

Rute nr Strekning Køyredag Vogntype Passasjerar i Passasjerar
prøveperioden pr køyrd tur

«Bestillingsruter»
Mysen-Kroksund 12-setar 38 2,5

90 ørje-Skislett i laurdag 7 1 ,8
99 Mysen-Ydersbond fredag 27 1 ,9
100 ørje-Engakrysset 5-setar 0 -
102 Engakrysset-ørje l 1 1,4

Faste ruter laurdag
76 Ydersbond-Mysen _ 21 1,2
79 Mysen-Ydersbond % 12 setar .46 2,7

Alle 150

for småbUSSCU OVetlet ein til Tabell 2: A'vlyste turar i «bestillingsrutene»
ruteselskapet å gjennomføre
utan å knyte dette til ein be- Avlyste turar
stemt prøveperiode. Dersom
småbussen til østfold Bilruter Rute nr Moglege Køyrde Absolutt Relativt
hadde hatt nokre få passa- ruteturar turar
sjerplassar til, kunne den ha
blitt sett inn på ein god del 80 17 15 2 12%
fleire ruter enn den vart. 90 17 4 13 76%

Køyretraséane og rutetids- 99 16 14 2 13%
punkta vart ikkje endra ved 100 17 0 17 100%
overgang frå store bussar til 102 17 8 9 53%
småbuss/drosjer, men under
prøvedrifta fekk ei rute med Ialt 84 41 43 51%
stor buss noko endra trasé, som
gjorde at rutetilbiidet på denne
strekninga vart noko betre enn
tidlegare.

150 passasjerar med drosje-
rutene

Drosjene frakta i alt 150
passasjerar i dei 17 vekene
prøvedrifta varde. 83 (55%) av
reisene gjekk med «bestil-
lingsrutene», medan det var 67
reiser på dei to faste rutene.
Alle ruteturar kunne gjennom-
førast med dei vogner som var
planlagt, utan å bruke duble-
ringsvogn.

Over halvparten av turane i
«bestillingsrutene» avlyste

I «bestillingsrutene» vart 41
av 84 moglege ruteturar køyrde
(jfr tab 2). Over halvparten av
turane vart altså innstilte fordi
det ikkje kom inn plass-
_tingingar. Ei av rutene hadde
ikkje passasjerar i det heile te-
ke og vart difor ikkje køyrd
under prøveperioden.

Både drosje og småbuss kan
redusere kostnadene

Samla for dei sju drosjerute-
ne vart kostnadene i den 17
veker lange prøveperioden re-
duserte med ca 5 700 kr når vi
tek med innsparingar ved fri-
gjort sjåførtid på bussruter. Vi
har då gått ut frå at det vart
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Denne småbussen kan ta 35 passasjerar. Det kan vere ein optimal bussdimensjon på mange norske busslinjer.

nytta store bussar i rutene før
drosjene overtok. Kostnadsre-
duksjonen i «besti11ingsrute-
ne» vart ca 4 800 kr. På årsba-
sis ville reduksjonen blitt vel
17 000 kr, når vi går ut frå at
gjennomsnittet i dei 17 vekene
er representativt for resten av
året.

Under prøvedrifta med dro-
sjer i rutekøyring vart småbus-
sen til østfold Bilruter brukt på
472 av 661 moglege avgangar i
det køyreprogram som var sett
opp, dvs vel 71 % av av-
gangane. Samanlikna med at
rutene hadde blitt køyrde med
store bussar, representerte dette
ein kostnadsreduksjon på vel
12 000 kr i dei 17 vekene.
Berre reduksjon i km-kostna-
dene er då teke med; ikkje

faste vognkostnader fordi vil-
kåret om at den må kunne nyt-
tast når trafikken er størst,
ikkje var oppfylt.
Omlag 5000 kr av kost-

nadsreduksjonen ved bruk av
småbussen gjeld ruter innafor
studieområdet. Hadde bruken
vore konsentrert til dette områ-
det, kunne reduksjonen der
vore større. Men hovudpoenget
var å få til eit køyreprogram
for småbussen som gav størst
mogleg samla kostnadsreduk-
sjon, utan anna omsyn til kvar
innsparingane kom enn at
mange av rutene i det eigentle-
ge studieområdet skulle vere
med.

Samla for småbuss og dro-
sjer vert innsparingane over

16

50 000 kr i året. Då er rett nok
småbussrutene utafor stu-
dieområdet tekne med. Men i
praktisk rutebildrift vil ein
sjeldan kunne gjere endringar i
ein del av ruteområdet utan at
dette og grip inn i driftsplanen
for andre delar. lnnsparingar
på ulike ruter er difor ofte
gjensidig bundne av kvarandre.
Følgjeleg kan det vere vanske-
leg å konkludere med at ein har
oppnådd en viss reduksjon i
trafikk-kostnadene i eit del-
område. Med desse atterhald
kan reduksjonen i trafikk-kost-
nadene i det eigentlege stu-
dieområdet reknast til ca 4%.

Forsøket i lndre østfold
stadfester at det er nødvendig å
realisere innsparingane ved fri-
gjort sjåførtid på bussane der-
som ein økonomisk sett kan
forsvare å gå over til å køyre
rutene med drosjer. Dette gjeld
sjølvsagt i serleg grad for
overtidsbetalte bussruter. Men
dersom omlegginga også betyr
at transporttilbodet blir betre, t
d eit dør-til-dør tilbod som og
lettar transportsituasjonen for
dei som er funksjonshemma,
bør ein stille lågare krav til
innsparingane. Men dette var
altså ik ' aktuelt i forsøket i
Indre stfold der drosjene
køyrde same traséar som dei
faste bussrutene dei kom i sta-
den for.

Buss-sjåførane skeptiske,
drosjesjåførane positive

Under planlegginga av det

nye ruteopplegget var det og
møte med representantar for
sjåførane i østfold Bilruter.
Det kom fram ein del skepsis
mot å trekkje drosjene inn i
rutekøyringa fordi dette kan
undergrave grunnlaget for sjå-
førarbeidsplassar i rutebilsel-
skapet. Det er lett å skjøne ein
slik skepsis. Men det som kan
bli situasjonen, er at dei rutene
som har minst trafikk vert
nedlagde, når samferdselssty-
resmaktene tek neste runde
med nedskjeringar i rutetilbo-
det. Då har ein både tapt ar-
beidsplassar og fått eit dårle-
gare transporttilbod for dei rei-
sande.

Drosjesjåførane derimot har
positiv haldning til å delta i
rutekøyring under føresetnad
av at dette ikkje går ut over
den ordinaere drosjekøyringa.
Under prøvedrifta vart det
ikkje registren tap av andre
oppdrag p g a at drosjene var
opptekne i rutekøyring. Delta-
king i rutekøyring på andre da-
gar og til andre tider enn under
prøveperioden kan føre til slike
tap. Men det er sjølvsagt mest
aktuelt når drosja ikkje er knytt
til ein drosjesentral. Samla
køyregodtgjersle for drosjeru-
tene var 6 800 kr.

Stor buss eller småbuss?
Nokre av dei mest brukte ar-

gumenta for store bussar er at
dei trengst i skoleskyssen, dei
har eit større bruksområde, dei
har betre komfort, dei har

lenger levetid, det er billegare
å bruke eldre, nedskrivne,
store bussar på ruter med få
passasjerar enn å kjøpe nye
småbussar og at det er dårleg
økonomi å kjøpe småbussar
som berre kan brukast ein del
av dagen, samstundes som
store bussar står ledige, men
som må setjast inn når småbus-
sane vert for små.

Det er lett å vere samd i at
det totaløkonomisk kan vere
rett å køyre med ein stor buss
sjølv om trafikken er liten. Det
har samanheng med at småbus-
sen må kunne nyttast i periodar
med topptrafikk dersom ein
skal kunne ta med skilnaden i
faste kostnader i det økono-
miske reknestykket. Småbus-
sen må altså erstatte ein stor
buss under topptrafikken, elles
kan ein berre ta med dei varia-
ble kostnadene. Difor er det
klåre grenser for kor langt det
er formålstenleg å «tilpasse til-
bod og etterspurnad». Men er
transportetterspurnaden liten
nok og jamn nok, skulle små-
bussen kunne gje lågare total-
kostnader.

Hovudmålet bør vere å finne
den rette balanse mellom store
og små vogner, omsyn teke til
flest mogleg av dei faktorar
som avgjer dei enkelte trans-
portsituasjonar og driftstilhøva
elles i selskapet. Om vogner
med høveleg kapasitet er til-
gjengeleg på dei ulike stader
og til dei aktuelle tider er det,
forutan variasjonen i vogn-
storleik, ruteplan, vogndispo-
nering, skiftplan osb. som
avgjer. Detaljerte opplysningar
om trafikkmengd langs heile
rutestrekninga er svart viktig
når ein skal vurdereiå setje inn
mindre vogner.

Utan tvil kunne ein med for-
del gjort meir bruk av mindre
vogner i norsk rutebildrift enn i
dag, også i meir smidige trans-
portopplegg enn dei tradist-
nelle faste rutene. Då kunne
ein kanskje og innfri nokre av
dei rettvise krava frå dei funk-
sjonshemma om betre trans-
porttilbod. Kanskje betre sam-j
ordning av ressursinnsatsen i
vanleg rutedrift, pasienttrans-
port, transport av funksjons-
hemma osb kunne vere vel så
konstruktivt som einsidig på-
bod om innskrenking av ruter i
Spredtbygde strøk, utan omsyn
til dei mange ringverknader
dette har for ulike gruppers
transportsituasjon. Eller er ski-
gardane framleis for høge?

TøI har vore ansvarleg for planlegging
og gjennomføring av det norske forsø-

ket. Leiar for det norske prosjektet har

vore Sauifcrdaciadcpar ^ L repre-

sentant i NET.
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Frøysadal, E: Drosje og småbuss i ru-

tekjøring. Erfaringer fra Indre øst-
fold. Oslo, Tøl-rapport, 1981.
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Sosiale tienester i landpostruter
Sigurd Aames, 1. konsulent, Postdirektoratet

 

Ordningen med sosiale tjenester i landpostruter er et tilbud
fra Postverket til den enkelte kommune om å utføre visse
enkle tilsynsoppgaver og tjenester overfor eldre og utføre som
er bosatt i strøk betjent av landpostruter. Det er opp til hver
enkelt kommune å vurdere om, og i hvilket omfang, de ønsker
å nyttiggjøre seg tilbudet.

 

'De erfaringer som er høstet,
både i Sverige og fra prøver i
Norge, tyder på at ordningen
innebaerer bedre og mer fleksi-
ble hjelpemuligheter for korn-
munene, og gir økt trygghet og
hjelp for den enkelte mottaker.
Den informasjon landpostbu-
dene kan formidle gjør det
dessuten lettere å registrere
endringer i hjelpebehov slik at
forebyggende tiltak eller andre
hjelpetiltak kan settes inn.

Landpostrutene representerer
et servicenett som når fram til
svzert mange mennesker uten-
for tettstedene i vårt land, og
landpostbudene har allerede i
manges bevissthet en sterk po-
sisjon - både som formidlere
av viktige posttjenester og som
bindeledd mellom folk i byg-
dene.
Den ordning som nå pre-

senteres, innebzerer formelt en
utvidelse av landpostrutenes
virksomhet til ogsa å kunne
omfatte visse sosiale tjenester.
Den innebarer også mulighe-
ten for et samarbeid mellom to
offentlige instanser, Postverket
og den kommunale sosialtjene-
ste, som burde kunne gi en
bedre samlet utnyttelse av res-
sursene, og et bedre service-
og hjelpetilbud til befolkningen
i spredt bebodde strøk.

Ordningen
En forsøksordning med so-

siale tjenester i landpostruter
kom igang høsten 1977 i 5
kommuner etter mønster fra en
tilsvarende ordning i Sverige.
Erfaringene med forsøkene har
vart positive, og det er nå inn-
gått en rammeavtale mellom
Postverket og Norske Kommu-
ners Sentralforbund som gjør
ordningen til et permanent til-
bud til aktuelle kommuner fra
1. mai 1983.

Etter avtalen skal Postverket
kunne påta seg å utføre en del
tjenester overfor eldre og uføre
i spredt bebodde strøk som
betjenes av landpostruter. Tje-
nestene skal likevel ikke utfø-
res i strøk hvor man mer hen-
siktsmessig kan sette inn tjene-
ster fra det ordinaere sosiale
hjelpeapparat i kommunen.
Følgende tjenester kan utføres:
1. Kontakt- og varslingstjene-

22

'Ju
n'

//
l/

Ih

\ \\
\\

\\
W

Viktig
melding om nytt

  

 

serviceopplegg
l landpostruter

\
' lllmlllllmlllllh| ., |nu.\\\\\\\-\>*-'-

' Q\: l" \"||M|UL?25M5

\§-JM\\\\.==QW
W >

Jiiåzgcjyçgçpâ m

N -. . .tillmqu

   

'0
,
W '
N
m

[
0

N
u
,

*
\

h
*i

\\
'i

00
,

in
I
.

\u
)

ll

\\
Ä

.
M

_\
\.

\_
\\

.\
.

\_\
_\\

\\

?I \ 00
11:"i I

..
\\

'\
'\

;g
ig

ga
r-

v
2

ANDERSEN

    

r \\

//4 r \\\\>\§/ *.'\
/ ;

/ø '/
7%0'W'71 //l/
/ø///e á' ////,
/Åá ' '/////

z ,1 M/I '7

ste som består av
a. Generell orientering til

sosialkontoret om all-
menntilstanden i landpo-
strutens betjeningsområ-
de.

b. Varslingstjeneste overfor
bestemte kunder basert
på fastsatte kriterier.

2. Hjemmebesøk hos nêermere
bestemte eldre eller uføre i
rutens betjeningsområde.
Landpostbudets oppgave er
å undersøke om alt står bra
til hos kunden, og i tilfelle
formidle beskjeder mellom
kunden og sosialkontoret
eller gi melding til sosial-
kontoret om behov for hjelp
til kunden.

3. Varelevering
Det kan avtales at land-

postbudet leverer varer til
eldre og uføre i rutens bet-
jeningsområde etter opp-
drag fra sosialkontoret.

4. Andre tjenester
Det kan avtales at land-

postbudet utfører visse
andre oppdrag for sosial-
kontoret hos eldre og uføre
som bor i rutens betjenings-
område. 4
De tjenestene som tilbys

gjennom ordningen er enkle

 

tjenester som relativt lett kan
kombineres med landpostbu-
dets øvrige tjenester. For
mange mennesker vil likevel
disse tjenestene kunne bety økt
trygghet og trivsel i eget hjem.
De vil vite at det blir registren
dersom de blir syke eller det
sker et uhell. Landpostbudet
vif representere en fast kontakt
som kan bistå med å formidle
beskjeder 0.1. til de kommu-
nale sosialmyndigheter. Leve-
ring av varer og eventuelt
andre praktiske tjenester, vil
også kunne bety mye der av-
standene er lange og andre for-
sendelsesmåter ikke er etablert.
Så selv om tjenestene er enkle,
er de likevel av en slik karakter
at de for enkelte mottakere vil
kunne bety forskjellen mellom
å bli boende hjemme eller å
flytte til serviceboliger eller in-
stitusjon i mer sentrale strøk.

Kommunenes ansvar og opp-
gaver
Den enkelte kommune må

selv vurdere om det er aktuelt å
benytte seg av de tjenestene
som Postverket tilbyr. Dersom
kommunen ønsker å benytte
ordningen, .inngås det avtale
med Postverket ved postsjefen.
Den rammeavtalen som er inn-
gått mellom Postverket og
Norske Kommuners Sentral-
forbund danner grunnlaget for
de lokale avtalen.
Når avtalen er inngått, er det

kommunen som må sørge for å
få ordningen iverksatt. Dette
innebzerer bl.a. at det må sør-
ges for informasjon til kom-
munenes innbyggere. Informa-
sjonen utformes i samarbeid
mellom Postverket og ved-
kommende kommune. Kom-
munen må videre sørge for å få
nødvendig dispensasjon for
varelevering dersom denne tje-
nesten skal benyttes.
De fleste steder vil det vaere

naturlig at ordningen admini-
streres av sosialkontoret. Det
\Vil da vatre sosialkontoret som,
i samråd med den enkelte bru-
ker, ñnner ut hvilke tjenester
som er aktuelle å bruke, og i
hvilket omfang. Sosialkontoret
må videre følge opp ordningen
gjennom sin regelmessige
kontakt med landpostbudene
og andre berørte postfunksjo-
naerer.

Kontakten Postverket/sosial-
kontor
En vesentlig forutsetning for

en vellykket ordning er at det
blir organisert en systematisk

VEDLEGG 2

rapporteringstjeneste mellom
landpostbudet og kommunenes
sosialetat. Sosialkontoret bør
sørge for at slik rapportering
og gjensidig informasjon gjen-
nomføres på en enkel måte,
med faerrest mulig ledd. Den
bør f.eks. kunne ordnes ved
samtaler mellom landpostbudet
og lederen for hjelpeord-
ningene for hjemmene. ,Det
understrekes at landpostbudets
funskjon bare omfatter formid-
ling av tjenester og ikke selvs-
tendig behandling av de
spørsmål som blir reist.
Ved introduksjon av ord-

ningen og senere minst 1 gang
pr. år skalkommunen ta initia-
tiv til et informasjonsmøte med
berørte postfunksjonaerer.

Forholdet til andre trans-
portordninger
En gjennomføring av sosiale

tjenester i landpostruter som
også inkluderer varelevering,
skal ikke føre til et uheldig
konkurranseforhold til øvrige
godkjente transportordninger,
f.eks. rutebiler. Samferdsels-
departementet har derfor be-
stemt at det må foreligge dis-
pensasjon fra bestemmelsene i
Samferdselsloven om løyve-
plikt for ruter som skal utføre
varelevering. Kommunen må
sørge for at dispensasjon blir
innhentet hos fylkeskommu-
nen. Det må på forhånd av-
klares om Postverket kan påta
seg vareleveringen.

I den senere tid har det på:
gått et utstrakt samarbeid mel-
lom offentlige etater for å un-
dersøke om det er mulig å eta-
blere ulike fo'nner forkombi-
nerte tjeneste Postverket har
stilt seg positi . til _slike kombi-
nasjonsordninger i den utstIek-
ning det postale apparat er eg-
net for det. Ordningen med å
bruke landpostbud som for-
midlere av sosiale tdjenester,
synes å vaere en formalstjenlig
løsning for alle parter. Post-
verket håper åt den nye tjene-
sten kan bidra til at landpo-
strutene kommer til enda større
nytte enn i dag for befolk-
ningen i utkantstrøk.

SAMFERDSEL NR. 5 - 1983
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Kan småhus: og drosie få større plass i rute-
Edvin l-'røysadal

 

På rutestrekningar med få passasjerar kan det i visse høve
løne seg å gå over frå storebussar til småbussar eller drosjer.
Overgang til mindre vogner kan eventuelt kombinerast med
innføring av «bestillingsruter». Ein viktig føresetnad for at det
skal løne seg å gå over til drosjer, er at ein får realisert dei
innsparingar som ligg i frigjort sjåførtid på dei store bussane,
serleg på overtidsbetalte ruter. Dette vert stadfesta i eit forsøk
med småbuss og drosje i rutekøyring som er giennomført i
Indre østfold. Forsøket er ledd i eit stort nordisk samar-
beidsprosjekt på området utradisjonell transport i spredtbyg-
de strøk, som eit utval under Nordisk Embetsmannskomité for
Transportspørsmål (NET) har stått bak.

Bakgrunn
for samarbeidsprosjektet var

ønsket om å finne fram til gode
og rimelege opplegg for per-
sontransport gjennom praktiske
forsøk i kvart land. Det skulle
leggjast serleg vekt på å prøve
ut utradisjonelle transportmå-
tar. Tanken var at eit organisert
samarbeid om konkrete pro-
sjekt som vert prøvde i praksis,
er verdfullt for å laere av
røynslene til kvarandre, finne
fram til betre planleggingsme-
todar osb. Kvart land skulle ta
del med forsøk som dei sjølve
skulle forme ut Opplegget for.
Dei nasjonale prosjekta er i
hovudsak gjennomførde i pe-
rioden 1979 - 1981. Sluttrap-
porteringa av samarbeidspro-
sjektet skjer i 1982, på grunn-
lag av oppsummeringar i kvart
land. Samstundes skal ein opp-
datere innhaldet i rapporten
«Transportbetjeningen i tynt
befolkede områder (glesbygd)»
som «Glesbygdsgruppa» la
fram i 1977.

Mellom 2 og 119 innbyggja-
rar pr km2

I gjennomsnitt har Danmark
119 innbyggjarar pr km2 land-
areal, Sverige 18, Finland 14,
Noreg 13 og Island 2 (tal for
1978). Tynnast folkesett er ls-
land og dei nordlege delar av
Finland, Noreg og Sverige,
men og andre delar av dei tre
sistnemnde land har svart
spredt busetnad, t d norske
kyst- og fjellbygder.

Desse tala fortel ein god del
om skilnadene i transportpro-
blem. Ein skal likevel vere klår
over at det i alle land også finst
tynt folkesette område i naer-
leiken av byar og tettstader.
Ofte kan transportproblema der
samanliknast med dei ein har i
dei store spredtbygde områda.
Det er likevel viktig å hugse at
skilnaden i avstand til eit va-
riert service- og arbeidstilbod
representerer ein avgjerande
skilnad i vilkåret for å oppnå
elementmre behov med rimeleg
innsats av tid og pengar.

14

Det norske studieområdet
låg nord for Europaveg 18

mellom Mysen og ørje, der
A/S østfold Bilruter er konse-
sjonaer. Unnateke desse to tett-
stadene er busetnaden spredt i
storparten av området. Skole-
rutene utgjer grunnstamma i
ruteopplegget, som så mange
stader både her i landet og i
andre land i Norden. Mange av
bussrutene har svaert få passa-
sjerar. Personbilhaldet er mel-
lom det høgaste i landet.

Storparten av studieområdet
låg i Marker, Eidsberg og

Trøgstad kommunar, men tok
med ein liten del av Aurskog-
Høland og. Området er eit ty-
åisk jord- og skogbruksområ-
e.
Lett tilgjenge til telefon er

ein viktig føresetnad for dei
som skal reise med «bestil-
lingsruter» og må tinge plass
på førehand. Telefondekninga,
dvs telefonar i % av hushald,
varierer mellom 50% og vel
60%, unnateke den vesle delen
av Aurskog-Høland kommune
der telefondekninga er ca 40%.

Det aktuelle studieområdet
vart valt fordi mange av buss-
rutene hadde svaert få passa-
sjerar og fordi ein ville under-
søkje orn bruk av mindre vog-
ner i faste ruter og «bestil-
lingsruter» kunne gje eit rime-
legare ruteopplegg. Vagnstor-
leik og betjeningsmåte vart
sentrale stikkord i analysen. Då
østfold Bilruter allereide hadde
ein 19-setars småbuss, vart det
lagt vekt på å nytteden på flest
mogleg ruter.

trafikken I
Prøvedrift

Analysen munna ut i eit
praktisk forsøk med drosjer i to
faste ruter og fem «bestil-
lingsruter». Ei av rutene gjekk
på fredag, dei andre på laurdag
(sjå tab. 1). Tre av drosjerute-
'ne gjekk til/frå ørje og fire
til/frå Mysen, rn a dei to faste
rutene. I dei to «bestillingsru-
tene» som gjekk frå Mysen,
hadde drosjene frammøteplikt
på rutebilstasjonen. Passasjerar
som skulle kome på der, trong
difor ikkje tinge plass på føre-
hand. Dei faste rutene og ei av
«bestillingsrutene» var sette
opp med 12-setars vogn, dei
andre med 5-setarar. Passasje-
rane betalte vanleg busstakst.
Forsøket med drosjer i rute-
køyring gjekk føre seg i tida
24. april- 15. august 1981.

I tillegg vart det sett opp eit
detaljert køyreprogram for
småbussen, som omfatta 20 fa-
ste ruter, også ruter utanfor
studieområdet for å oppnå best
mogleg utnytting. Opplegget
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KOLLEKTIVTRAFIKENS ANPASSNING TILL TRAFIKANTERNAS BEHOV

- ERFARENHETER FRÅN LUDVIKA

Sten-Olov Altin, AB Dalatrafik

Jag arbetar numera på Dalatrafik i Ludvika som är länshuvudman i

Kopparbergs län. Tidigare har jag varit projektanställd i Ludvika kommun

där jag ansvarat för arbetet med Ludvikaprojektet.

Ludvikaprojektet ingår som ett delförsök i det nordiska försöksprojektet

för glesbygdstrafik som genomförts i NÄTzs regi. Trafikprojektet i

Ludvika pågick under åren 1979-1981 i NÄT:s regi och har därefter

vidareutvecklats i KTB:s regi till att omfatta ett taxiförsök med gemen-

sam beställningscentral för hela kommunen samt försök till samordning av

samhällsbetalda resor med taxi. Taxi har även utnyttjats på vissa trafik-

svaga bussturer. Mina insatser och erfarenheter baserar sig på de första

åren, alltså 1979-1981.

Nordisk Ämbetsmannakommitté för Transportfrågor (NÄT) tillsatte 1976

en arbetsgrupp för att kartlägga transportutbudet i glest befolkade

områden i Norden. För Sveriges del valdes Ludvika kommun som försöks-

område. I direktiven från NÄT framgår att en trafikförsörjningsplan som

även tar hänsyn till okonventionella transportlösningar skall utformas.

Förbättrad tillgänglighet för linjebunden kollektivtrafik i form av direkt-

bussar, förenklat biljettsystem, inrättande av flexibla arbetstider, taxi-

buss etc bör eftersträvas. I NÄTzs direktiv framgår vidare att den

outnyttjade transportresurs som de bilar som dagligen används för arbets-

resor utgör bör utnyttjas. En satsning på anropsstyrd buss- eller taxitrafik

som trafiklösning bör provas.

Ludvika kommun ligger i södra Dalarna och har cirka 31 000 inVånare. I

kommunen finns tolv tätorter varav elva är koncentrerade till den östra

delen av kommunen. Drygt 90% av befolkningen bor i tätorter och antalet

invånare i glesbygd uppgår till cirka 3 000, vilket motsvarar cirka 9% av

kommunens folkmängd. Den västra kommundelen har en uttalad gles-
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bygdskaraktär. Den enda tätorten i den delen av kommunen är Fredriks-

berg med cirka 900 invånare.

Arbetsmarknaden i Ludvika domineras av ASEA i Ludvika och SSABs

gruvor i Grängesberg. (ASEA - 3 400 anst, SSAB - 900 anst).

I Ludvika kommuns trafikpolitiska målsättning 1979 anges vissa målorter

till vilka befolkningen bör erbjudas möjligheter att resa. De resändamål

som skall tillgodoses är de vanliga, nämligen serviceresor, inköpsresor och

arbetsresor. Som på många andra håll i Sverige i slutet av 1970-talet är

inte målsättningen uppfylld. Det är främst arbetsresor och möjligheter att

göra kvällsresor som saknas.

Hur och vad gör man för att med små och enkla medel förbättra

trafikstandarden under en kort försöksperiod?

Efter en kort men intensiv kartläggning av Ludvikas samhällsstruktur och

trafikförsörjning bestäms att försöksskedet skall omfatta:

- En ökad samordning och rationalisering i trafiken

- Ökade möjligheter till arbetsresor

- Ökade möjligheter till resor under kvällstid för kulturutbyte m m

- Samordning av taxi

Arbetstidensanpassade bussturer, samåkning i privata bilar, kulturresor,

samordning av taxi - är inga direkt nya grepp när det gäller kollektivtra-

fikförsök. Men i Ludvika var detnytt och fräscht!!!

TVå nya busslinjer inrättas under försöksperioden 1980-10-01 - 1981-04-30.

Från stadsdelen Marnäs till ASEA kompletteras linje 1 i lokaltrafiken med

åtta direktgående turer och på sträckan Grängesberg - ASEA komplette-

ras linje 8 i landsbygdstrafiken också med åtta direktgående turer. På de

nyinrättade turerna görs hela 418 resanderäkningar. I genomsnitt räknas

varje tur 26 gånger. I genomsnitt är beläggningen mellan 10 - 15 personer

per tur. Efter försöksperioden har samtliga turer från Marnäs permanen-

tats och från Grängesberg har endast den tidiga morgonturen och den sena

kvällsturen tagits bort.
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När Dalatrafik den 1 oktober 1981 kraftigt sänkte taxorna medförde detta

ett kraftigt ökat resande i länet och så även på dei Ludvika nyinrättade

turerna. Morgon- och kvällsturerna från Grängesberg kommer förmodligen

att återkomma i form av efterfrågestyrd trafik under trafikåret 1983/84.

Kostnaderna för "bussförsöket" var marginella för Ludvika kommun. De

flesta turerna kunde passas in i redan befintliga arbetspass. Endast

merutnyttjandet (rullkostnaderna) förorsakade en merkostnad. Tar man

dessutom hänsyn till de beräknade intäkterna på de nyinsatta turerna bör

försöksverksamheten erhållit kostnadstäckning.

Av den förvärvsarbetande befolkningen som pendlar in till Ludvika åker

Cirka 70% bil och till Grängesberg Cirka 80% (1979). Som ett led i att lösa

behovet av arbetsresor till och från ASEA och SSAB provas samåkning.

Personallistor vid ASEA och SSAB studeras och analyseras noggrant.

Potentiella, d v 3 möjliga samåkare som bor inom samma bostadsområde

och har samma arbetstider, blir personligt informerade om försöksprojek-

tet. Listor med potentiella samåkare distribueras på de båda företagens

olika avdelningar. Information ges till samtliga anställda. Anslag om

fördelar med samåkning sätts upp, flygblad delas ut. Informationsträffar

hålls på företagen. Vid de personliga sammanträffandea kartläggs 17

befintliga samåkningsgrupper vid ASEA och 6 vid SSAB. Tre nya grupper

bildas på ASEA och fyra grupper kompletteras. På SSAB bildas en ny

grupp och två kompletteras.

Samåkningsverksamheten bedrivs under perioden oktober 1980 till april

1981 på helt frivillig basis. Samåkningsfrekvensen är relativt konstant

under hela försöksperioden, dock med en svag topp under januari - mars.

Den genomsnittliga samåkningsfrekvensen är vid ASEA 1,37 personer och

vid SSAB 1.32 personer per bil. Samåkningsintresset är större bland

tjänstemän än hos kollektivanställda. Totalt 8 226 personer räknas. Av

dessa samåker 3 661, d v 3 45%.

Kompletteringstrafiken med taxi är relativt väl utbyggd i Ludvika kom-

mun. Trafiken är uppbyggd på att skapa resemöjligheter under dagtid tVå

dagar per vecka till närmaste tätort där bussanslutning till Ludvika finns.
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Det_ finns 19 områden i kommunen som har tillgång till kompletterings-

trafik. Under perioden 1980-09-01 - 1981-04-30 provas en utökning av

kompletteringstrafiken till att omfatta resor även under kvällstid. Som

försöksområde väljs Säfsnäs som är den mest utpräglade glesbygdsdelen i

Ludvika kommun. Fredriksberg är den huvudsakliga målorten för resorna.

Gruppkorsband delades i två omgångar ut till samtliga 668 hushåll. Denna

riktade information talade om dels den nya möjligheten att till en billig

penning resa på kvällstid dels till vilka s k kulturella aktiviteter man

kunde resa. Såväl bildningsförbund som kyrkliga samfund informerades om

den nya resmöjligheten. Kulturresemöjligheten utnyttjades av 14 personer

som tillsammans gör 25 resor. Samtliga personer som utnyttjar den nya

resemöjligheten saknar tillgång till egen bil. Kommunens kostnad för de

25 resorna uppgick till 1 400 kronor, d v 3 56 kronor per resa. Varje resas

genomsnittliga längd är 13 km.

Taxis verksamhet i Ludvika kommun kartläggs noggrant under en vecka i

december 1980. Alla taxiresor registreras samtidigt som alla moment

utförda av beställningscentralerna i Ludvika och Grängesberg noteras. Det

materiel som erhålls vid dessa undersökningar ligger till grund för

analyser som sedan görs beträffande möjligheter att införa en beställ-

ningscentral för hela kommunen och de fördelar som skulle kunna nås

genom ett sådant arrangemang. Utifrån de gjorda taxiresorna analyseras

samordningsmöjligheter.

Privatresorna utgör cirka hälften av alla körningar. De därefter vanligaste

typerna av körningar är skolresor, 22% och färdtjänstresor, 17%. För

samtliga taxiförare svarar de samhällsbetalda resorna i genomsnitt för

cirka 60% av intäkterna. För enbart landsbygdsförarna svarar de samhälls-

betalda resorna för 90% av intäkterna. Under 1983, med start i februari,

pågår ett praktiskt försök med gemensam beställningscentral för taxi i

Ludvika kommun. En trafikplanerare har anställts som bl a har till uppgift

att samordna de samhällsbetalda resorna. Samtidigt provas ett helt nytt

zonbaserat taxesystem. Taxi har även under en kort period kört ett antal

bussturer i Ludvika lokaltrafik samt en landsbygdslinje. Det nu pågående

taxiförsöket sker i KTB:s regi och kommer att redovisas i en kommande

rapport.
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Vad kan man då dra för slutsatser och vilka erfarenheter har Ludvikaför-

söket givit? Jag vill i all korthet peka på följande:

Till att börja med:

Information

Information är svärt. Att nå ut med ärlig och realistisk information till s k

vanliga människor är inte lätt. Hur mycket och hur riktig information man

än tycker att man förmedlar "missar" en stor del av människorna denna.

För det andra:

Förväntningar

 

Vilka förväntningar har de personer som man riktar informationen om

försöksverksamheten till? Vilka förväntningar har projektledningen?

Under försöksperioden har jag mött hela skalan: Entusiasm, likgiltighet,

ironi, spontanitet, byråkratförakt

Efter de sex försöksmånaderna vill jag nog påstå att försöket som helhet

var lyckat. Eftersom bussturerna har permanentats ooh resandeuteck-

lingen varit positiv visar detta att satsningen på skräddarsydda arbetstids-

anpassade bussturer var riktig och berättigad.

Samåkningsresultatet är vid en jämförelse med liknande försök som gjorts

i sverige något högre än dessa. När det gäller samåkningen förtjänar det

att påpekas den klara ovilja som finns att inte lämna ut uppgifter om med

vilka man samåker och hur ofta. Jag har dock så sent som mer än ett år

efter försöksperioden, d v 3 under 1982, fått förfrågningar angående mina

"samåkningslistor". Detta tycker jag visar att man inte får glömma bort

den stora minoriteten som anser att samåkning är en bra transportlösning.

Samåkning kommer nämligen alltid att vara ett alternativ när det gäller

arbetsresor, dels i glesbygd där underlag för busstrafik saknas, dels som

anslutningstrafik till befintliga bussturer. I storstadsområden kan samåk-

ning avlasta den befintliga kollektivtrafiken under trafiktopparna på

morgon och eftermiddag.
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Kulturreseförsöket i Säfsnäs är avslutat. Ludvika kommun har efter

försöksperioden beslutat att inte permanenta eller utvidga kulturreseverk-

samheten. En av orsakerna till det svaga intresset för resorna berodde till

en del på att utbudet av aktiviteter är begränsat inom området. Om

innevånarna i Säfsnäs hade tillåtits att företa resorna till kommunens

centralort hade förmodligen resandeantalet varit betydligt större. Krav på

detta ställdes men avvisades av projektledningen.

Eftersom reguljär busstrafik i glest befolkade områden inte är meningsfull

att bedriva är ett system med efterfrågestyrd taxitrafik ett alternativ

som till en relativt låg kostnad är försvarbar i glesbygd.

I den försöksverksamhet som för närvarande pågår med taxi i Ludvika

kommun kommer prov med linjetaxi att genomföras. Det område där

kulturreseförsöket genomfördes är då särskilt intressant att studera,

eftersom kollektivtrafik med buss till stor del saknas. Ett prov med

anropsstyrd taxitrafik på kvällstid är också aktuellt i ett eller flera

områden.

De erfarenheter som jag gjort från försöket i Ludvika är många. I

länsplaneringen och i all planering är det viktigt att konstatera att när

man planerar trafik i glesbygd är man nere på individnivå. Eventuella

åtgärder som man vidtager drabbar direkt en enskild människa, positivt

eller negativt. Kommunal politik i glesbygd är känsligt. Partigränser är

helt heliga. Bypolitik förekommer.

Den fråga man måste ställs sig är: Vilken kollektivtrafikstandard är

rimlig/möjlig i glesbygd?

Skall länsbolaget tillhandahålla hyrbilar till samtliga länsinnevånare som

bor på ett visst avstånd från befintliga kollektivtrafiklinjer?

Skall vi ha kommunala hästar?

Ett har jag lärt mig, vad man än föreslår eller beslutar så drabbar det en

enskild människa, inte bara i glesbygd. En bra fråga att ställa sig är: Hur
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skulle jag själv reagera inför min föreslagna förändring om jag var tvingad

att acceptera den?

 

Ludvikaprojektet ingår som ett delförsök i det nordiska försöksprojektet

för glesbygdstrafik och redovisas i NÄT:s rapport.

För en utförligare redovisning av försöksperioden, inkluderande den om-

fattande bilageförteckning som visar det informations- och arbetamateri-

el som använts, hänvisas till den speciella rapport som heter:

Nordiskt trafikprojekt i Ludvika 1979-1981

 

- direktbussar

- gemensam beställningscentral

- kulturresor

- samåkning

Ludvika kommun

Rapporten kan beställas från: Sten-Olov Altin

AB Dalatrafik

Storgatan 15

771 00 Ludvika
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PARATRANSIT: INNOVATIONS IN SERVICE DESIGN AND

TECHNOLOGY

Francis E K Britton, EcoPlan, Paris

Paratransit has been widely written about and discussed in North America

for somes years now. From the time of its origins in the computer and

transportation Laboratories of MIT and SRI in the mid-Sixties, through the

salad years of the seventies which saw numerous studies, projects and

substantial UMTA funding and support, the American paratransit move-

ment has fairly well followed and described, both in terms of its successes

and of its failures. Events in Europe, however, have been much less

extensively chronicled.

The goal of this short report is to address this gap and in particular to

provide a concise summary and overview statement of paratransit de-

velopments and prospects in Europe as things stand today in mid-1983. I

should also like to take advantage of this opportunity to point up some of

the main lessons learned over the past decade and, in closing, to offer one

suggestion concerning a hybrid approach for rural area transport wherein I

attempt to draw on some of the more successful projects we have

reviewed in the area.

What follows draws extensively on two cycles of studies that have

recently been prepared by EcoPlan for UMTA, the Urban Mass Transit

Administration of the United States Department of Transportation, over

the last few years. The first of these involves a detailed inventory of

paratransit developments in Europe, project by project and program by

program, which has been prepared in advanced draft form under the title,

"European Paratransit Innovations: Services, Technology, Planning,

Poüch'

The second is an in-process series of case studies describing and evaluat-

ing a total of five leading "paratransit technology" developments, wherein

we think that European innovators may be making progress on approaches

that may be of use in the United States. And while each of these case
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studies provides a short general introduction concerning past European

project activity along the general paratransit technology and service area

project under review, none goes so far as to provide a comprehensive

general background statement on what has been going on in the sector as

a whole. That, then, will be the objective of the following section.

l EUROPEAN OVERVIEW

The development history of paratransit in Europe has differed considerab-

ly from the U.S. experience of the last decade and a half. Because of

these differences - which extend to substance and form as well as to

timing - it is often concluded that a little of interest is happening on the

Continent in this area. That indeed has often been the conclusion

expressed not only by most visiting U.S. transport specialists but also of

many European observers - conditioned in good part by the highly visible

example of the American paratransit movement to look for certain kinds

of projects and approaches.

Not surprisingly, it turns out that it is difficult to see what you haven't

set out to look for! Europe, is quite different in terms of the contexts it

provides for paratransit-like innovations and the detail of what is going on

but no less interesting for it.

The clue to the situation resides in part of the word, or, in this case,

abscence thereof. "Paratransit" is rather far from a household expression

in Europe. Indeed should you bring up the word even in otherwise well

informed transport circles, more often than not you get a blank stare or,

alternatively, a slight tightening around the mouth. As with the word

"gasoline", most Europeans are simply unfamiliar with the term. Those

that are", usually know it because of their familiarity with North American

experience. And they tend to look on it as a special phenomenon which

relates more to U.S. attitudes, values and problems, than to current

European practices, preoccupations or priorities.
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DRT

Taxi Para

Pubücar

Rural/
Ride-

share

Project

BUXI
DAR Schemes

Retax RåcD

Volvo Telebus

Busphone
La Stus

Rufbus demo

Telebus demo

Combus/Alibi
ASTRA

BusTaxi

Färdtjänst
Belfast "Black

Taxi"

Besancon Route

Taxi

First "Line

Taxi"

278th Färdtjänst

Volvo ATCS RAD

Zürich ATCS
Gothenburg, Malmö,

Stockholm ATCS

Procotip
Witkar
Paydrive
Paydrive

Brussels PGE

First "Village

Bus"

Morez Vanpool

Scottish Post Bus

Oxfordshire County

Brokerage
RUTEX
Buurtbus
Byabus
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Country

The Netherlands
Great Britain

Germany
Sweden

France

France

Germany

Germany

Germany

Sweden

The Netherlands

Sweden

Great Britain

France

Germany

Sweden

Sweden

Switzerland

Sweden

France

The Netherlands

Great Britain

Great Britain

Belgium

Great Britain

France

U.K.

Great Britain

Great Britain

The Netherlands

Sweden

Year

1969
1972
1971
1973
1974
1978
1978
1979
1980
1980
1983

1968

1971

1972

1974
1975
1979
1982

1982/83

1971
1973

1979
1982

1956

1956
1972
1974

1976
1977
1980

Table 1-1: Some Paratransit Landmark Projects in Europe
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1.1 Lack of a "Flag"

To appreciate the special European perspective and attitudes in this

regard, in contrast with the U.S. experience, it will be useful to recall

some of- the terms which are actually used on this side of the Atlantic

when issues along these lines are discussed.

Because the word paratransit tends to be firmly resisted, by the British,

usually with the remark that it is too "American", they on their part have

for some time fallen back on "unconventional bus services" to describe

what they. perceive as their nearest functional equivalent - a term which,

despite its undoubted advantages of linguistic purity nonetheless sets up a

certain mind set which immediately narrows the spectrum of options and

approaches to be considered. An alternative expression is the phrase

"intermediate transport" whith the (now familiar idea of the search for

some sort of service between "fixed route buses and fully flexible

automotive transport".

The French for their part use terms which translate roughly to "semi-

public transport" or "demand responsive transport", nearly always in the

context of a Dial-a-bus type project, while the Germans go to expressions

like "Bedarfsgesteuerte Bussysteme" (Dial-a-Bus) or "Bedarfsbetrieb

(DRT, roughly).

More often, the European practice is to refer a particular kind of service

or even a given project, in vacuo, and not to seek the cover of a broader

overall label to describe what could be the full range of options to be

explored. The point to be underlined in all of this is that for lack of a

word, of a title - of a flag! - the equivalent of a paratransit "movement"

such as has to some extent taken hold in the United States over the last

decade, has yet to emerge in Europe.

The main result of all of this is that what the title of this report so easily

refers to as "paratransit innovation in Eur0pe", has thus far taken place as

a series of largely unlinked and independent thrusts and parries, with no

unifying factor, vocabulary or institutional focus.
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1.2 A "Demand - Pull" Approach to Innovation

To the extent that service options of this general class have managed to

make headway in Europe in recent years, this has been achieved

(i) in places where there has been a specific, felt need for

 

an alternative transport arrangement - to the usually

 

accepted public transit/private car dichotomy (which is

rapidly revealing its limited usefulness in the kinds of

end-of-century access situations that we are seeing in

Europe); and

(ii) by dint of the specific merits of the selected approach

and the local support it has managed to stimulate.

Taken together this has meant that in Europe, to a far greater extent than

in North America, paratransit is something that you do. Not someting that

you write or theorize about. (Again, a situataion which is not altogether

disadvantageousl).

Put in other words, paratransit innovation is coming about in Europe,

where it happens, primarily as a result of demand-pullconsiderations. By

contrast, in the States it has occured in all too many instances as a result

of supply - push. Looking over the relative performance of resulting

projects on both continents, it is clear that each has its strength and its

limitations.

Certainly one major advantage of the "demand-pull" approach that we are

seeing in Europe is that it seems to fare not too badly in the unforgiving

world of public transport reality. The same cannot be said of many of

those U.S. projects where the initial impetus was provided by enthusiasm

with some piece of advanced hardware, an exciting new algorithm or some

sophisticated new delivery concept.

On the deficit side of the ledger it has meant that within Europe, rarely

recognized by official transport institutions and even more rarely support-

ed by broader government programs of funding, paratransit initiatives
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have tended to get little publicity or recognition beyond the places in

which they occur. It has also, by and large, meant small projects. This has

limited the replication of successful systems elsewhere - as well as

isolating the individual projects themselves from many potentially valu-

able external sources of expertise and support.

1.3 Main Classes of European Paratransit Innovation

Given the lack of a unifying word to facilitate indentifying paratransit

developments in Europe, one is obliged to look instead for definitions that

are directly meaningful in the current European context. This is inevitably

a somewhat of an arbitrary undertaking. Nonetheless, as one pushes ahead

with the topic and the needed limits gradually begin to clarify themselves.

Thus, for the purposes of this survey, we can chart European develop-

ments with respect to five basic types or "paramodal" configurations:

- Public Demand Responsive Systems

- covering Dial-a-Ride, DRT and other "small bus" transit services

run by public Operators. Distinguished by some capacity to respond

to user requirements in terms of flexible routing, scheduling or both.

- Taxi-Based Paratransit

- projects aimed at increasing the broader transport role and impact

of existing taxi services. Usually permitting some form of group

riding (as opposed to "premium" service only).

- Publicars

- schemes aimed at allowing vehicles to be shared by individuals or

groups in serial fashion (examples: "self-drive" taxi, "club cars" or

group ownership/sharing schemes).

- Rural Paratransit

- non-traditional mobility schemes in low density outlying areas,

most of which target to making better use of existing vehicles

(private cars, rural taxis, school buses, etc.) in low density outlying

areas.
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- Volunteer Services

- covering "volunteer driver" schemes, many handicapped transport

services, "village buses"; etc.

Based on these categories, the following listing points up some of the

more important landmark projects which have been launched under the

first four of these headings in Europe since the outset of the paratransit

"movement" in the latter Sixties (the last being an overlapping category).

Two points should be stressed concerning this listing:

(a) It is not complete - the idea being just to give a flavor of

what is going on.

(b) It is not an "even" enumeration - since it includes both very

large and very small projects studies as well as achieved

services and clear successes as well as clear failures.

Nonetheless, it does help us establish at least a first broad overview

concerning the type, pace and quality of the developments that are going

on in the sector on this side of the Atlantic.

2 MAIN FINDINGS AFTER A DECADE OF EXPERIENCE

It will not be my intent in what follows to try to provide you with a

detailed account of the sector's performance, project by project,

especially since both we and others have done a fairly thorough job of this

elsewhere*. The above landmarks listing will have to do for now.

Against this general background, however, what I should now like to

attempt in the several pages is to resume some of the main findings and

conclusions which my colleagues and I have drawn after in nearly fifteen

See especially "European Paratransit Innovations: A Survey", F.E.K.

Britton and associates, EcoPlan, UMTA, Washington 1980, draft submittal
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years of "looking over the shoulders" of the real innovators - successful or

otherwise - in this sector. As you will see, we have tried to draw

something like one lesson or conclusion for each year in which all of this

development work has been going on.

2.1 General Findings and Conclusions

Over the last decade, a consensus has gradually emerged at the

"leading edge" of the transport community to the effect that

sort areservice and organizational arrangementsalternative

needed, once gets outside the major activity centers and high

density transit corridors that "main line" public transport operations

are well equipped to handle. This consensus is slowly coalescing into

a major supporting element for paratransit experimentation and

development.

There is as yet no clear agreement concerning exactly how such

"alternative services" should best be organized and delivered. Not

only is experimentation still very much in progress and the jury still

out as far as the results are concerned, but also in most of Eur0pe

the authorities still remain at the passive "study phase" with regard

to most of these ideas. Events are, however, fast outpacing (?) the

theoreticians and the presumed policy makers.

Major, large scale capital expenditures for altogether new transport

infrastructure and equipment can be ruled out in most of Europe for

the decade ahead. The emphasis instead is firmly on the improved

management and better use of existing transport resources.This

shift of course, is already positively and directly encouraging a

broad band of innovational approaches, not least of which para-

transit. It also means more of what one can usually call "creative

public transport" as opposed to the older more residual approaches.

This last "movement" can be expected to interact increasingly with

paratransit per se, to yield more polyvalent, multi-level, multi-

modal, area-wide transport systems (MATS).
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No European countries will come out with an eXplicity "anti-car"

policy in the years ahead, though there are growing trends to

restrict private car use in central areas in many larger cities and

positive incentives (mainly in the form of better public services) to

get car owners out of their car for centrally bound work trips.

Specifically background there is a fairly large and fast growing body

of de facto paratransit shaping up in many parts of Europe. Most of

these projects are local in inspiration and designed not to de-

monstrate a general principle but to deal with specific local

transport or human problems. Many of these projects are, in fact,

working out.

Transport policies on the Continent are increasingly being oriented

towards the concept of "multi-modal man" - i.e. the car owner (or

 

member of a car-owning household) who also uses transit and/or

shared ride arrangements for a significant proportion of all trips in

higher density, peak hour situations increasingly relagating his

car to leasure, weekend or other off-peak personal uses.

Specific Paratransit Findings

The first wave of European DRT services - all Dial-a-Ride - which

deve10ped in the late sixties as a "shadow effect" to earlier U.S.

projects along similar lines, was largely over by the middle of the

seventies, with the following conclusions:

8) "Get the 'Dial' out of Dial-a-Ride": Last minute telephone

reservations should not be the main target of an area-wide para-

transit service. Rather the emphasis should be on more "robust" and

easier (cheaper to handle accessing procedures i.e., advance re-

servation, standing orders, hard stop services, etc.).

b) "Get the 'Door' out of Dial-a-Ride": Door-to-door DRT service

can be rules out for all but the handicapped on the grounds of

inadequate cost-effectiveness and social equity.
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8. No encouragement can be found in Europe for "high tech", "high

hopes" DRT systems along the lines of the illfated Santa Clara

project, i.e., for large, telephone-activated, computer-based, real

time, area-wide small bus services as the main transport provider

for a city or region.

9. DRT has a role to play, but mainly on the basis of "check-point"

service configurations for lower density situations, where clustered

"stops" are served rather than individual origins and destinations. A

certain number of examples of interesting computer-aided check-

point systems are being brought in line in Europe, providing

examples of technology deployments quite different from anything

which has thus far been attempted in the United States). (See

UMTA/EcoPlan "Paratransit Technology" Study No. 1 on "Saumur-La

Stus", and No. 2 "Friesland Bus Taxi").

10. Privately owned taxis are beginning to see their transport functions

considerably expanded, giving them Opportunities both for higher

earnings and for a larger and better coordinated community trans-

port role. Among the specific types' of "new" functions being opened

up for taxis are

- their increased role in the transport of the elderly and

handicapped

- more shared ride services

- "off-hour" replacement transit services on sub-contract to

regional transport authorities ("route taxis")

- new radio communication systems, offering both improved

earnings and better and broader service.

(See EcoPlan/UMTA Paratransit Technology Case Study No. 3

"Sweden's New AGTDS Systems").
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A minor current interest can be detected in new "automobile use

schemes", wherein fleets of vehicles are being made available to

extended groups of people ("Publicars"). Although hands-on ex-

perience with these projects substantially outpaces U.S. experience,

there is limited strategic understanding of how such projects can

best be made to work. Nonetheless an interesting current of small

scale demonstrations is continuing to go on, albeit more work is

needed in terms of improving the public transport impact of such

systems. (See EcoPlan/UMTA Case Study No. 4: Brussels PGE

Publicar).

There is a substantial scope for incorporating existing vehicles

already out on the road for other purposes into the overall public

transport system. Such approaches are most likely to appear in rural

areas, and may incorporate: postal vans, school buses, car pools,

delivery vehicles, et al. (See "CHARM" proposal below).

Future Trends

European experience suggests a number of lessons for government

on its role and relationship to paratransit, among them:

The desirability for more emphasis on local initiative, leadership

and control

The need for ensuring continuing support for new concepts, over

a period of at least five, and possibly up to ten years

The role of government as an "information broker", to ensurethat

the leading development projects are being properly monitored

and overviewed, and that useful interim in the best of these is

being effectively passed on to other communities and agencies in

need of identifying promising new approaches.
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14. County and regional government is gradually taking on greater

importance throughout Europe, as an active and increasingly power-

ful interface between individual communities with specific felt

needs and distinct central government sources of funding and other

forms of support and initiative. These strengthened intermediate

institutions can be expected to emerge as particularly important in

rural areas and outlying communities, both of which provide major

targets for new para services and approaches.

15. Interest is to be gradually forming up in both government and

industry circles in the idea of introducing state-of-th-arts, informa-

tion processing and telecommunications technologies -bearing in

mind the increasing use and power of microprocessor-based systems

- as central elements of new schemes to permit higher utilization

rates to be achieved on existing vehicles and services.

2 .4 Conclusions

A major convergence is already beginning to coalcse in a few leading edge

situations in Europe, where the "old" distinction between para and more

conventional public systems is gradually being phased out - to be replaced

by a more creative and Open attitude to transport innovation and

improvement more generally.

That, we think, is the real lesson that has come out of the last decade of

experimentation and development. The bridging of this too long held

prejudice/or arbitrary way of looking at things, is an important event that

can be expected to work to greatly improve the role and effectiveness of

both para and public transport more generally.

Paratransit is, thus, probably best viewed in the long run not as a

"newart", but as a set of interim principles. At the outset, the paratransit

 

proponents - fans! - tended to look on their proposed innovations as super

systems in their own right. And being enthusiastic, they promoted, argued

and, all too often, tended to denigrate the rest of what was going on in

the sector. And in the long run produced rather more heat than light.
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Perhaps their real contribution has been, however, not to come up with

some sort of super ASTRA, Taxibuss, or Santa-Clara-Type package which

"cracks the problem" in and of itself. Rather, it has been to help create a

new climate of change and enthusiasm, which has helped a declining and

discouraged transit community, as it was in the 70's, begin to gain courage

to think about, set out and dare new ideas and new improvements. That,

quite possibly, has been the most important contribution of the para-

transit movement.

3 A NEW APPROACH TO THE RURAL TRANSPORT

CHALLENGE

Looking over the accomplishments of the last decade and a half, the

reader can but be struck by the enormous variety and ingenuity of the

approaches which have been advanced, examined, experimented and

developed in Europe to deal with the hard nut of problems that make up

rural transport. (The BusTaxi Technology Case Study (No. 2) gives some of

this background). Progress to date suggests that there is no single,

miraculous answer but rather that there are certain lines of activity

and approaches, which will be worth at least serious consideration by

those looking for possible solutions to their hard-to-solverural mobility

problems.

Examination of the results of the leading edge rural projects in both

Europe and North America, suggests certain common conclusions or

strategies:

l. There are in most rural areas a considerable number, variety and

capacity of under-utilized, in-place transport resources, which

have yet to be effectively tapped.

2. The usefulness of approaches which can concert existing

organizations or capacities in a positive sense, rather than

pitting them as adversaries against the "system" or other groups

or interests.
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3. The high degree of willingness to participate that seems to

characterize rural people and their institutions in most places

particular.

4. The critical importance of active local involvement by local

government and business as well as citizens.

What all of this taken together suggests is - to my mind, at any rate - an

entirely new approach to the knotty problems of rural transport, which is

outlined in sketch form below.

This hybrid concept, which we call CHARM - Computer Helped Area-wide

Rural Mobility scheme - borrows directly from several strains of

experience which are taking on increasing importance in both rural and

non-rural contexts, namely:

(i) Transportation brokerage, and

(ii) The application of relatively straight-forward computer-

assisted scheduling and dispatching techniques for fleet

USS.

Elements of the first can be seen to be taking on increasing definition in a

growing number of European sites, and though the explicit concept of

brokerage is still less developed andless widely practiced there than in

the United States, the fact of its application on a practical day to day

basis in a number of European sites surpasses U.S. experience. The

computer-based scheduling and dispatching techniques, derive out of both

U.S. and Eur0pean experience in recent years. (Again, see our Paratransit

Technology Case Study No. 2 - BusTaxi, and No. 4 - AGTDS, for further

background.

3.1 Data-Freight - An Example

A recent if somewhat indirect precedent can be noted in a computer-

based brokerage scheme for goods transport which Data-Freight has
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recently been launched in the U.K. by British Road Services. This concept

has many analogies to CHARM and was first brought on line in 1980 efter

less than a year of development planning and testing. It works as follows:

Subscribing freight terminals are equipped with small Hewlett-Packard

microcomputers which link by telephone to a central Systime 6700

computer in London. When a local terminal manager is approached with a

freight consignment, he can either handle it himself or query the "Data-

Freight" to determine: (a) if some subscribing hauler has capacity on the

spot; or, if not, (b) to leave a note in the computer file describing the

consignment so that others scanning the network can offer the desired

service. Subscribing Operators pay an annual fee of $120 per vehicle to

join and use the system.

As with CHARM, the objective of Data-Freight is to offer greater

transport capacity by making better use of existing vehicles on the road.

The fact that such a system already works - without any external

financial support - can, we believe, be taken as an encouraging sign for

similar concepts in the passenger sector.

3.2 Computer Helped Area-Wide Rural Mobility System

CHARM, as set out here, is a "black box" proposal for an innovative

approach to the challenge of providing mobility to non-drivers in low

density rural areas. While I know of no project or concept quite like it, it

seems to be such a natural that I should be quite surprised not to see it, or

something quite like it, take over as a dominant "mode" for rural

transport in the decade to come.

The CHARM concept builds directly on both the know-how accumulated

over the last few years concerning the character and the dimensions of

the rural transport problem, and on the experience gained in some of the

best attempted services.

CHARM is presented here in these pages in sketch form only. However, I

think that the concept is clear enough, the problem important enough, and
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the means for solving it sufficiently at hand, that there should be little

difficulty in moving from this sketch to a fully fledged proposal and

program for a full scale demonstration project.

3.3 Special Problems of Rural Transport

The starting point for this proposal is a belief that unless something is

done about it, the problems of rural transport are likely to get much

worse before they get any better. Today the problems already seem to

defy vitually all existing approaches, whether the service is offered by a

commercial hauler or some more unconventional scheme. That is not to

say that with good management and ingenuity further improvements in

rural transport are not possible. Rather it is a grudging admission that as

things are now going, probably the best we can hope for in most cases is_

to be able to offer some sort of bare-bones systems for survival-level

mobility.

To make things worse, the main forces at work are already moving in

ways which promise to yet further aggravate the problem. In most rural

areas in Europe and the United States, settlement densities are continuing

to thin. Those being left behind are more than likely to be older, less

healthy and poorer than those with the energy and resourcefulness to

move. The economic base of many of these older, already separated

regions continues to decline (thus robbing them of the capacity to react

on their own). At the same time many rural communities, which once

offered at least a minimum skeleton of social, medical and commercial

facilities, are falling victim to the forces of centralization and consolida-

tion.

The basic transport pattern that all this leads to is one of: (relatively)

decreasing access to own-cars; an increasing requirement to travel longer

distances to get basic services; and a demand pattern which defies both

conventional and unconventional bus services.

Since 1969 my colleagues and I at EcoPlan have examined more than one

thousand proposals for new transport systems, many practical and
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interesting, others quite absurd (but not less interesting for all that). But

whatever their differences the one characteristic that all of these have in

common, is that none can be said to offer even a glimmer of hope in this

particular situation.

The number of people involved in many rural areas are simply too small,

the travel needs far too diffused in space and time, and the distances to

be travelled too great. The "system" that would seem to be best able to

cope with these constraints best is that of private cars on public roads -

but even this powerful solution (and we forget that, for all its defects, it

is a powerful solution) can't get very far in light of the specifical

Characteristics of these regions and their population.

3.4 Five Solution Elements

Dr. Edouard De Buono, author of a number of articles and books on

problem solving and thinking - lateral or otherwise - suggests that when

confronted with an apparent dilemma, the wisest course is to redefine the

problem in a creative way. I think this is good advice in this particular

context, where clearly some new elements are going to be needed it the

requisite breakthroughs are to be made. Accordingly, I suggest a quick

"overflight" of the problem and its main components, to see if we can find

the solution within the problem itself. The conclusions that one is obliged

to draw are as striking as they are surprising.

Solution Element No. 1: There is a great deal of transportation already

 

taking place in most rural areas: private cars, school buses, vans, delivery

 

vehicles, intercity coaches, a few taxis and large numbers of trucks. No

less striking than this abundance of vehicles is the fact that most, other

than the driver, are empty or near emty all or much of the time.

Solution Element No. 2: If this is so - and it will of course be an essential

step in any target area to determine if it is indeed the case, - the rural

transport problem rapidly begins to redefine itself. The challenge thus

becomes not one of finding ways of purchasing and bringing drivers and
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support systems, yet new vehicles on line, but to capture the capacity of

the system which is already in place. The real key to the problem becomes

one of communication - i.e. developing the links that will allow the

powerful transport system that is already in place to the job.

Solution Element No. 3: To find the rest of the answer, we have but to

peer into the habitat and the life styles of the rural population. On the

onehand, work trips aside, rural dwellers tend to be considerably more

flexible in terms of the timing if much of their travel, less sensitive to

the need for speed, more Open to sharing, and more wiling to accept a

certain amount of inconvenience in transit than urban cousins. On the

other hand, they tend to be somewhat older and less agile, rather poorer,

and less able to undertake difficult access trips (by foot) or to wait for

long periods under harsh climate conditions. (These last Characteristics

taken together argue for a need for doorstep service - but, at least

correspondingly a willingness to travel when convenient for the "system",

especially if one views it not as some sort of faceless bureaucracy or

technology but a collection of people (neigbors) with names and faces who

are sharing their vehicles in a neighborly way).

Solution Element No. 4: The means for making the necessary links

between users and vehicles are three. Two of these, the telephone and the

television set, are already found in nearly all rural households in North

America and through much of Europe. The third key to the needed

communications interface is a low cost microprocessor unit which will

permit the achievement of the full-blown CHARM-based system as

described in the following section. (Typical units of this last sort are

already being made available to many European households either as

personnal home computers or through government schemes as Teletel,

Prestel, etc. etc.).

Solution Element No. 5: Given the relatively small number of people and

households involved, itself a key element of both the dilemma and of

the solution, the cost required to make both available to virtually all

otherwise non-equipped participating households, would be well within the

means of most OECD nations. Certainly compared with the overall
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mobility budgets of the average citizen, the cost of making this basic

equipment available to need households would appear entirely within read.

3.5 CHARM - A First Description

CHARM aims to provide a fully demand-responsive area-wide transport

capacity for rural residents, based on the efficient use of the vehicle

already available.

The advantage of the systern to the user is that it can offer a high level of

transport amenity at reasonable cost - in strong contrast to the stark

"minimum mobility" schemes which seem to combine a frank disregard of

the real needs of the rural population on the one hand and a patronizing

"hand out" approach for the little bit of additional capacity that is

grudgingly made available.

Combining program elements and tactics that we have seen work with

some success in Europe in such projectives the Scotish Postal Bus; Dutch

Buurtbus, and Swedish Färdtjänst, as well as a whole range of the best

U.S. rural DRT projects (including not least of which the Michigan DART

program, the Iowa IDOT program and the Canadian "Easy Rider/ABPI"

(Automatic Bus Passenger Information) system project), CHARM keys on:

A. existing vehicles;

B. private telephones;

C. television sets or (CRTs);

D. 8 "black box" linking (B) and (C) into the central control post (CCP)

E. routines and software to permit reconciliation of supply and

demand;

F. fare setting and billing schemes (at first manual, later possibly

computerized, with the possibility of introducing user-side subsidies

et al., once bare bones version has succeeded).

The systern would work something like this:
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At the heart of the system at the CCP is logged stored data

showing:

(a) All subscribing vehicles operating in the region (i.g. registered

delivery vehicles, school buses, private cars with "scheduled" use

pattern, taxis, through buses, trucks, etc.);

(b) their planned or "offered" O/D patterns and scheduled for the

day/week/month;

(c) some indication of seats and conditions of availability. (Early in

the first demonstration, both the number of vehicles and the

geographic area covered will be limited - as experience is

accumulated, however, increased coverage rates and "real-time-

ness" could be achieved).

Intending users call into the CCP using their phone to punch in (in

codeh

(a) their identity;

(b) location (by coordinates on a standarized map);

(c) desired destination (both exact, and as per the above);

(d) desired time of travel (either departure or arrival);

This information is then processed, made to interact with the logged

supply data, and in response the caller's television set or CRT (which

he has turned on) next displays a specially constructed "schedule"

showing the available supply options and conditions of travel (in a

form which roughly resembles the schedule data on an airlines

terminal).

At this point the user can either:

(a) sign on for a specific trip (which he dials in); or if nothing he sees

looks suitable

(b) ask that his request be Meg with a view to receiving a later

"offer" (e.g., the CCP will accumulate all pending trip requests and

in turn make "presentations" to possible supply sources who will

periodically query the system for riders).
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To be effective the system should be able to encompass a variety of

options in terms of price, convenience, degree of personalization, demand

responsiveness, etc. Thus, for example, the Cheapest trips will usually be

those which can be planned well in advance and/or taken on a regular

basis - e.g., carpools. At the opposite end of the scale would be, say, a

shared-ride taxi or some other on-line demand responsive variant, e.g.,

taxi companies, registered car owners (possibly as interim employment for

unemployed or pensioners).

3 .6 Advantages/Disadvantages

The biggest danger of such a system wouldbe if too much were to be

aimed for too quickly. One of the most attractive Characteristics of

CHARM is that it offers an approach that can be made to work on a low-

cost, entirely simple basis. Therefore, modest funding and careful prepar-

atory work are going to be appropriate. To much money and too ambitious

a set of goals in a first phase, could lead into the sorts of traps that we

have seen strangle over-ambitious projects elsewhere.

One of the beauties of the system is that it will need next to no new

hardware. Furthermore it would rely on vehicles already in place, could be

made to work "piggy-back" on some other public institution's (under-

utilized?) computer; and would use the telecom infrastructure that is

already in place.

The sole missing particle for CHARM would be the subscribers "black box"

needed to transform the television or CRT set into CHARM terminal; and

the software needed at the CCP. Both of these are (I believe) essentially

available in the market and only needs a bit of marginal refinement and

tailoring.

From an institutional point of view, the system is a simple one. No new

organizations need be created except, the brokerage unit which could

simply be attached totsome existing institution (county, authority),

mayor's office, planning organization, university, etc.). Since all the

transporters are already in existence, the only possible barriers - other
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than incentives - will be regulatory in nature (i.e. legislation forbidding

non-professional transporters or private individuals charging for rides,

insurance, etc.). All of this could readily be handled - especially where

there is a proper sense of urgency about the whole undertaking.

Fares and billings would have to be handled cleverly. At first, payment

could be handled directly on a user-to-transporter bases, with the

appropriate charge to be either (a) figured from some sort of "CHARM

card" on 8 kilometer basis, or (b) to be set by CHARM itself on the time

of broking the ride. In due course it is likely that existing institutions,

such as local banks or credit card agencies, could be mobilized to support

such an initiative. And while the system could begin on a simple manual

basis, billing could, and probaply should, be fully automated. Fares should

be set both low enough to seem advantages to the user, and high enough to

make it worthwhile for the supplier to participate.

The issue of appropriate fares and compensation to participating trans-

porters is one that will ned special care. CHARM must be attractive on

its own merits and not be forced to rely on exhortation or moral suation in

order to survive. As both a ridesharing and cost sharing concept, it must

be one that survives the scrutiny of participating individuals and institu-

tions at the time of each month's balance sheet.

To allow lower income households to use these services in a useful way -

remembering their predominance in many rural areas - it may in due

course be useful to tie in a user side subsidy sub-program to the overall

CHARM scheme.

Finally it is worth noticing that this approach lends itself to a sequenced

phasing in of new transporters and use options, as hands-on experience

with simpler "beginner" systems is accumulated. In an advanced state of

development, it will be possible to permit prospective suppliers to query

the stored data on a regular basis, to make ut "tours" on their own which

can then be offered to the pendling demanders. Once enough operators -

including not only taxi companies offering various levels of service, but

also private individuals, cooperatives or others with some spare transport
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capacity - begin to be available for these "sweeper service", a very

interesting multi-level service package begins to be available.

3.7 A Family of Systems

The main advantage of CHARM lies not necessarily in the formulation

which has been provided above - which I should like to emphasize is but

one way of cutting the problem. Rather, what the concept offers to us is

not one fixed variant but an eventual range of technology and service

concepts.

One type of system, for example, could be initiated on the basis of only

professional transportera, some sort of loose confederation of taxi and bus

operators who could group together to use a CHARM center for the

purposes of constructing ad hoc tours, with particular interest on ensuring

the fuller use of their vehicles in non-peak periods. Such a "core" service

should gradually be expanded and perfected, eventually bringing in other

cooperating suppliers to the extent that such an arrangement appears to

be in their mutual interest.

As to the best place to attempt the first demonstration projects, we

believe that it will make good sense to look around for rural areas that

are already engaging in some sort of "informatics" demonstration project

(there being quite a number of these currently in progress in Europe), and

possibly try to "hitch" a CHARM project on to the already in-place

development effort.

Under these last circumstances, it would seem likely that start-up costs

for the CHARM component could be kept quite low.
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BYABUSS OCH SAMÅKERI. EXEMPEL FRÅN GÖTEBORGSREGIONEN

S Olof Gunnarsson, Avd för trafikplanering, Chalmers tekniska högskola

Tidigare har det rått en strikt uppdelning mellan individuell trafik

(zprivatbil) och kollektiv trafik (zlinjebunden trafik). Idag ser vi en rad

mellanformer (paratransit) växa fram (Tabell 1). Privatbilar kan sambru-

kas i delat ägandeskap eller ingå i en bilpool, bussar kan anropsstyras

efter resebehov, taxi kan ingå i kollektivtafiken etc.

Vid Trafikplanering, CTH, har vi tagit fram två nya koncept, nämligen

Byabuss resp Samåkeri. I båda fallen gäller det integrering av privatkörda

minibussar resp privatbilar i kollektivtrafiken.

Byabuss bygger på att invånarna i ett grannskap själva organiserar

transporter till och från en station eller motsvarande större terminal.

Förarna ställer upp gratis och friviligt. I Uddared (540 hushåll), Lerums

kommun, sker detta genom att i princip varje hushålllkör bussen en halv

dag om året. För att ordna tidtabell, rekrytera förare etc, finns en

trafikkommitté. Fordonet tillhör Göteborgsregionens Lokaltrafik (GLAB)

och betalningen för resorna sker med kuponger och månadskort, precis

som för en vanlig buss. Effekterna kan mätas i inbesparade bensinpengar,

minskat behov av andrabil etc. De sociala effekterna är positiva och

grannkontakterna har ökat.

Samåkeri bygger på att trafikföretaget (GLAB) "hyr in" privatbilar för

samåkning till arbetet. Föraren erhåller ersättning med 10-14 kr/mil och

såväl förare som passagerare betalar med GLABs månadskort. Månadskor-

tet gäller även för resor med ordinarie trafikmedel. F n har samåkeriet

provats i liten skala, men vi räknar med att under hösten 1983 erbjuda

invånarna i en hel kommun denna nya typ av transportservice. Fördelarna

för GLAB är att man avlastar kollektivtrafiken under högtrafiktid och

kan ordna kollektivtrafik i udda reskombinationer, som idag inte kan

transportförsörjas med linjetrafik. Transportformen är laglig enligt yrkes-

trafikförordningen, men skattemyndigheterna kräver att föraren redovisar

sina inkomster och utgifter för bilen.
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En jämförelse mellan Byabuss och Samåkeri visas 'Tabell 2. I det följande

beskrivs dessa transportformer mer i detalj.

  

 

   

 

   

 

    

Utnyttjare , ' _
(trafik- Privatper- SPElelk Allmanheten

form) son(er) grupp eller (kollektiv
Orga_ (individuell pool trafik)
nisatör trafik) (poolektiv

trafik)

Privatperson Privatbil Sambil Liftning
(hyrbil) Sambuss Svartåkning

(black taxi)

Företag Tjänstebil Sambil Kombinerad
Sambuss person/gods-
Industribuss transport

Postbuss

Offentlig Tjänstebil Skolskjuts
institution Färdtjänst

Byalag, eko- Delad bil Sambuss (Byabuss)
nomisk före- (Bilpool) Charterbuss
ning etc

Taxiföretag Taxi Samtaxi Kollektivtaxi
Hyrbil (dolmus etc)

Linjetaxi

Trafik- Allbil Charterbuss Taxibuss

roretag Linjebuss

 

Anm Åtskillnad görs ej om fordonet ägs av organisatören
eller är inhyrt

TabeU.l.

(leasing)

Översikt av olika transportformer. Det inringade fältet be-

tecknar mellanformer (paratransit), som redan existerar, är

under utveckling eller är tänkbara.
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Byabuss Samåkeri

Huvudman Trafikföretag (GLAB) Trafikföretag (GLAB)
"Entreprenör" Byalag/ Bilägare/

Trafikkommitté (TK) Pendlare (i udda
reskombination)

Fordon,typ Småbuss (max 8 pass) Personbil (max 4 pass)

Fordon, ägare Trafikföretag Privatperson
(leasing)

Körkort B (personbil) B (personbil)

Ersättning 0 10-14 kr/mil
till förare

Passagerare- Månadskort Månadskort

betalning kuponger (även förare)

Tidtabell Föreslås av TK Bestäms av de åkande
Godkänna av GLAB

Tillstånd Söks hos TPR Behövs ej (YTF §7)

Exempel på Ingared 1980-83 CTl-l 1982 (3 grupper)

projekt (ca 200 hushåll) Härryda kommun
Uddared 1981 - (planerat hösten 1983)
(ca 540 hushåll)

FoU-anslag TFD KTB

 

Tabell 2. Översikt av de nya transportformerna Byabuss resp Samåkeri

1 BYABUSS

1.1 Bakgrund

Under 60- och 70-talen byggde man ut många radhus- och villaområden,

nära till motorväg och natur. Man förutsatte att varje familj hade en,

helst två, bilar för att klara transporterna. Då var bensinen billig. Idag är

situationen annorlunda och det har blivit allt dyrare att köra bil. Att
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ordna en bra kollektiv trafik för dessa områden blir också dyrt. Som regel

blir det därför långt till hållplatserna och långt mellan turerna.

Det var mot denna bakgrund som Trafikplanering, CTl-l, 1980 började

utforma ett koncept för grannskapsbaserad samåkning i gles bebyggelse_ -

BYABUSS.

1.2 Idé

BYABUSS bygger på att inVånarna i ett grannskap, frivilligt och utan

ersättning, ställer upp som förare och ordnar matartrafik till en station

med lokaltåg eller en större bussterminal, där det finns goda kollektiva

trafikförbindelser till ett regioncentrum.

Fordonet är en personbilsregistrerad småbuss med plats för max 8

passagerare.

Olika former för fordonets ägande är tänkbara. En ekonomisk förening kan

t ex stå som ägare eller betalningsansvarig. Vi fann dock snart att den

bästa lösningen är att det regionala eller kommunala trafikföretaget

ställer fordon till förfogande. Samma biljettsystem kan då tillämpas,

precis som vid en reguljär bussförbindelse. För att ordna tidtabell och

rekrytera förare bildas en trafikkommitté. Inom kommittén finns en

person, fordonschefen, som ansvarar för att fordonet är i körklart skick.

Trafikkommitténs åtgärder måste dock godkännas av trafikföretaget.

Byabussen integreras härigenom i den kollektiva trafikförsörjningen och

blir ett värdefullt komplement till den ordinarie trafiken.

l . 3 Försök

Försök med Byabuss har hittills genomförts på två platser, nämligen

Ingared i Alingsås kommun och Uddared i Lerums kommun. Projekten har

ekonomiskt stötts av Transportforskningsdelegationen. Byabussarna körs i

första hand mellan bostadsområdena och stationerna Norsesund resp Floda

vid Västra stambanan dit det är omkring 3 kilometer. I båda fallen ingår
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Byabussarna i Göteborgsregionens Lokaltrafik (GLAB). För att personer

med vanligt körkort för personbil (B-körkort) skall få köra Byabussen

(linjetrafik) har Transportrådet efter regeringsbeslut beviljat undantag

från yrkestrafikförordningen så att verksamheten inte skall anses som

yrkesmässig trafik. Som fordon används en Ford Transit med plats för 8

passagerare (Figur 1).

 

Figur 1. Byabuss. Personbilsregistrerad småbuss för max 8 passagerare

Ingared byggdes ut 1972-75. Det ligger vid E3, cirka en mil från Alingsås

och cirka fyra mil från Göteborg. Inom området finns 200 småhus,

samlade i gruppbebyggelse. Där finns dagligvarubutik, låg- och mellansta-

dieskola, daghem och distrikssköterskemottagning. Närmaste köpcentrum

är Alingsås. Mellan Ingared och Alingsås går dagligen ett fåtal bussturer.

Försöket startade i oktober 1980. Byabussen kördes måndag-fredag mellan

Ingared och Norsesunds hållplats fyra turer på morgonen och fem turer på

eftermiddagen för passning till de mest frekventerade tågen. Antalet
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passagerare varierade starkt med årstiden. Under vintermånaderna

1981/82 hade man drygt30 åkande per dag i genomsnitt. Under sommaren

(maj-augusti) inställdes trafiken på grund av lågt resande (många går eller

cyklar). Byabussen passerade mellan Ingared och Norsesund en taxegräns .

Kostnaden för månadskort blev därför 60 kronor högre för sträckan

Ingared - Göteborg än för sträckan Norsesund - Göteborg. För enstaka

resor betalade man 8 resp 5 kuponger (en kupong kostar idag 1,75 kronor).

Vid resor Ingared - Alingsås innebar Byabuss-servicen ingen merkostnad.

Fritidsturerna, främst barnskjutsning, var i början ganska många, men

blev sedan allt färre, beroende på dels att respektive trafikombud fick ta

upp avgifter, dels att själva avgiftens storlek ansågs vara för hög.

Byabussen i Ingared kördes fram till april 1983. Från och med 1983-08-24

har den ersatts av en reguljär busslinje 564, Hemsjö kyrka-Ingared-

Norsesund, med 5 turer morgon respektive kväll. Tre års verksamhet med

Byabussen har på detta sätt arbetat upp ett underlag för reguljär

kollektivtrafik.

Uddared byggdes ut under åren 1970-77. Det ligger ungefär fyra kilometer

från E3 och det är cirka två mil till Alingsås och cirka tre mil till

Göteborg. Inom området finns 540 småhus samlade i mindre byar om 10

till 22 enheter. Området har dagligvarubutik, förskola och lågstadieskola

för två första- och två andraklasser. I Floda centrum finns försäkringskas-

sa, tandläkare, barnavårdscentral med mera samt ett köpcentrum.

Sedan 1979 har man i Uddared haft möjlighet att åka kollektivt till och

från Floda centrum. Taxi har kört fyra dubbelturer per dag i linjetrafik,

en på morgonen och en på eftermiddagen med passning till tåg samt två

dagturer. De sistnämnda har dock inte passat vare sig till tåg eller till

öppethållande i flera av serviceinrättningarna.

Försöket med Byabuss startade i oktober 1981. I början körde man med

Byabussen två turer på morgonen och tre turer på eftermiddagen.

Samtidigt lades taxiturerna om, så att man fick passning till sammanlagt

cirka femton tåg vid Floda station per dag. De nya turerna passade bättre

till t ex barncentralens öppethållande. Antalet resenärer ökade genom
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Byabussens införande (även på taxiturerna). Under första halvåret hade

Byabussen 30-50 passagerare per dag. På de turer som taxi körde var det

60-100 resande per dag.

Sedan april 1982 har Uddared fått anslutning till i stort sett varje tåg i

Floda. Tjugotre turer med Byabuss och tre turer med taxibuss per dag,

måndag-fredag kördes fram till midsommar och samma tidtabell sedan

början av augusti. Genom det stora turutbudet steg också antalet resenä-

rer kraftigt. Under andra halvan av oktober 1982 har man haft över 160

passagerare per dag i genomsnitt med Byabussen. Taxi har dessutom haft

cirka 60 resande per dag i genomsnitt på sina tre dubbelturer. Passagerar-

statistiken under 1981-82 visas 1 Fig 2.

Antalet turer har kunnat utökas på detta sätt genom att man övergått till

hel- eller halvdags körpass. Ungefär 180 personer har erbjudit sig att köra
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Fig 2. Byabussen i Uddared. Passagerarstatistik 1981-1982

VTI RAPPORT 266



90

Byabussen en eller flera dagar per år. Härigenom har man kunnat få

passning till i stort sett samtliga tåg i Floda på vardagar mellan klockan

05.30 och klockan 24.00. Totalt har under ett år 15000 passagerare

transporterats med Byabussen. Energispareffekten har beräknats till

15 000 liter bensin per år. Intäkterna från Byabussen har i det närmaste

täckt utgifterna.

Uddared och Floda station ligger inom samma taxezon. De som reser med

tåg till eller från Floda behöver därför inte betala något extra för att åka

med Byabussen. För dem som bara reser mellan Uddared och Floda station

kostar resan tre kuponger. Om såväl fram- som återresa påbörjasmellan

klockan 09.00 och 15.00 är återresan gratis.

Fritidsresorna har för Byabussen i Uddared hittills varit ganska få och i

huvudsak omfattat skjutsning till och från ishallen i Stenkullen.

Byabussen i Uddared visar hur taxi och byalaget kan samarbeta för att

ordna matartrafiken till tågen och det lokala servicecentret.

1.4 Slutsatser

Vår bedömning är att Byabuss är ett realistiskt transportalternativ under

följande förutsättningar:

- Att bebyggelsen är väl samlad inom en avgränsad yta.

- Att ett attraktivt kollektivt trafikmedel (lokaltåg, snabbuss) finns

inom 3-5 kilometer.

- Att det finns ett väl fungerande byalag eller motsvarande för att

initiera och driva Byabuss.

- Att kommun och trafikföretag ger sitt stöd åt verksamheten.

För att underlätta information och förarrekrytering bör teletekniken

utnyttjas. Ett sådant projekt har just påbörjats med stöd av anslag från

Kollektivtrafikberedningen.
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2 SAMÅKERI

Flera projekt har tidigare genomförts i syfte att öka samåkningen i

privatbilar. De flesta har dock inte uppnått några större förändringar i

resvarnona vad gäller samåkandet. Orsaken kan vara dels att bensinpriset

vid tidpunkten för genomförandet varit relativt lågt i kombination med

gynnsamma reseavdrag, dels att riktade förmåner (incentives) saknats. De

projekt som lyckats, har varit riktade på speciella målgrupper (långpend-

lare) och erbjudit samåkarna hög reskomfort samt enkelt och billigt

betalningssystem (TFD 1983).

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter från samåkning har GLAB och

Trafikplanering, CTH, uppställt en ny modell för samåkning, kallad

SAMÅKERI.

1. På samma sätt som GLAB upprättar entreprenadavtal för normal

linjetrafik med trafikföretag "hyr" GLAB in privatbilar för samåk-

ning till och från arbetsplatsen. Föraren (privatbilsägaren) åtar sig

att svara för att transporter sker varje arbetsdag och avtal tecknas

med GLAB.

2. Föraren erhåller ersättning månadsvis för antalet körda mil (10-14

kr/mil beroende på antalet passagerare).

3. Ersättningen är skattepliktig men föraren får göra avdrag i själv-

deklarationen för sina bilkostnader.

4. 4 Såväl förare som passagerare löser GLABs månadskort för aktuell

sträcka. Kostnaden är avdragsgill i deklarationen på samma sätt som

för en normal reskostnad med kollektiva färdmedel.

5. Erbjudandet utgår endast till de personer, som tjänar minst 1,5 tim

per dag genom att utnyttja bil i stället för kollektiv trafikservice.

6. Antalet passagerare skall vara minst två stycken.
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7. Om bilen är äldre än två år skall privatbilsägaren låta testa bilen

och inlämna protokollet till GLAB.

För att vinna erfarenheter av denna modell för samåkning har ett första

försök gjorts med en liten intressegrupp, nämligen anställda vid Chalmers

tekniska högskola med långa pendelavstånd. Tre grupper har varit igång

under hösten 82 och våren 83.

2.1 Juridiska och skattemässiga förutsättningar

De juridiska förutsättningarna för samåkning regleras i huvudsak genom

yrkestrafiklagen (SFS 1979:559). Bland de inledande bestämmelserna står

bland annat:

"Denna lag gäller yrkesmässig trafik". (l§)

"De myndigheter som ger tillstånd skall verka för att en tillfreds-

ställande trafikförsörjning uppnås och att kraven på trafiksäkerhet

och arbetsmiljö uppfylls." (Utdrag ur 2§)

"Med yrkesmässig trafik avses trafik i vilken personbil, lastbil eller

buss med förare ställs till allmänhetens förfogande mot ersättning

för transport av personer eller gods". (4§)

Enligt ovanstående skulle all samåkning, som *innebär att de medåkande

ersätter föraren med reskostnaderna, utgöra yrkesmässig trafik. Genom

en undantagsregel finns det emellertid möjlighet att ta betalt av sina

passagerare (maximalt fyra stycken) vad gäller:

"Transport av högst fyra passagerare till eller från deras arbets-

plats när bilinnehavaren kör till eller från sin egen arbetsplats. Med

arbetsplats likställs skola eller annan lokal för utbildning." (Utdrag

ur 7§)
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Enligt yrkestrafiklagen finns alltså inte något hinder för att organisera

samåkning med betalning till föraren.

För att utröna förutsättningarna för avtalsbunden samåkning med ersätt-

ning till föraren ur beskattningsmässiga synpunkter har kontakter tagits

med Riksskatteverket, Budgetdepartementet, Kommunikationsdeparte-

mentet och länsstyrelserna i berörda län. Vårt förslag har varit, att

ersättningen icke skall beskattas och att den skall kunna redovisas på ett

enkelt sätt.

I kontakter mellan GLAB och länsskatteoheferna i 0 respektive P län har

man kommit fram till att ersättning från GLAB och kostnader för

Samåkeri skall redovisas enligt de regler, som gäller vid "handelsresande-

ooh liknande verksamhet". (Länsskattechefen 1 N län har inte godkänt ett

sådant förfaringssätt).

Alla som ingår i ett' Samåkeri kan alltså göra avdrag för sina resekostna-

der mellan bostad och arbetsplats i självdeklarationen. Den ersättning som

förare erhåller från GLAB är skattepliktig men bilkostnader som härrör

från samåkeri är avdragsgilla. Skillnaden mellan kostnader och intäkter

för en ägare av ny bil torde bli i0.

2.2 Ekonomiska konsekvenser

Ett antal räkneexempel har gjorts för inkomståret 1982 för att visa de

 

privatekonomiska konsekvenserna av att delta i SAMÅKERI för en person

som pendlar mellan Härryda kommun och Göteborg. Följande generella

förutsättningar har därvid uppställts.

1. Körsträckan till och från arbetet är 1000 mil/år och tidsvinsten med

bil är minst 2 tim/dag.

2. Bilkostnaden är 12 kr/mil, vilket motsvarar verkliga kostnader (inkl

parkering). Skatteavdraget för bilresor är 9,30 kr/mil.
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3. Månadskort löses 12 månader per år och gäller för reskombinationen

Härryda-Göteborg (rabattkort 600 kr plus lågpriskort 80 kr/mân).

Med dessa förutsättningar har nettokostnad beräknats för tre fall:

a) En bilpendlare, kallad BILMAN

b) En kollektivresenär, kallad BUSSMAN

C) En bilpendlare och bilägare, som är med i SAMÅKERI, kallad

SAMSON

En jämförelse mellan de tre resalternativen visas i Fig 3.

För trafikföretaget innebär SAMÅKERI ekonomiska fördelar genom att

man dels kan ordna viss trafikservioe i glesbygden billigare än med

kompletteringstrafik, dels kan avlasta vissa linjer under högtrafiktid.

Täckningsgraden för GLABs Samâkeri (3 grupper) är något högre än

genomsnittet för göteborgsregionen.
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Bilman

Bilkostnad: 1000 mil á 12 kr 12.000

Skatteavdrag: 1000 mil á 9,30

minus1000 kr

502'marginalskatt - 4.150

Q; 7.850

Bussman

Mánadskort: (12 månwabattkort) 1.560

Skatteavdrag: hela kostnaden 1.560

minus 1000 kr

mSOzmarginalskatt -280

 

' ' 1.280

Samson

Bilkostnad: 1000 mil a' 12 kr 12.000

Mánadskort: enl.ovan 1.560

Skatteavdrag: månadskort 1.560

minus 1000 kr

502'marginalskatt -280

Ersättning: frán GL med 12 kr/mil

1000 mil-(12 kr

(ersättningen är avdragsgilI)-12.000

W 1.280

Fig 3. Översikt av kostnader för olika transportalternativ
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2.3 Slutsatser

Projektet SAMÅKERI har givit följande nya erfarenheter av möjligheterna

att öka samåkning:

l) Privatbilar kan integreras i kollektivtrafiken och dels ge möjlighet

till trafikservice i reskombinationer med svagt resandeunderlag, dels

avlasta kollektivtrafiken under topptimmar.

2) Ekonomisk ersättning till förare som ställer upp för samåkning och

ett enkelt betalningssystem för passageraren som är med i samåk-

ning, synes vara bästa sättet att uppnå ett effektivare resande med

privatbil till och från arbetet.

3) Samåkning måste baseras på ett linjetänkande. Tidigare har man

försökt ordna samåkning punkt-punkt, d v 3 från ett bostadsområde

till en och samma arbetsplats. Försöket visar att man med fördel

kan hämta upp och lämna personer länga linjer, förutsatt att föraren

åker den längsta sträckan (Fig 4).

4) Bostadsområdet (grannskapet) är även möjligt som'bas för sam-

åkning.
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Fig 4. Samåkning måste baseras på ett linjetänkande. Både bostadsom-

rådet (grannskapet) och arbetsplatsen kan vara bas för samord-

ning av pendelresor.

2.4 Fortsatta försök

Nu gjorda erfarenheter har baserats på ett försök i liten skala. Behov

föreligger att pröva Samåkeri i större skala, förslagsvis omfattande

invånare och anställda i en hel kommun. Som försöksområde har föresla-

gits Härryda kommun i 0 län. Projektet avses att starta under hösten 1983

och pågå under ett år.
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3 SLUTORD

BYABUSS och SAMÅKERI är exempel på hur den linjebundna kollektiv-

trafiken kan kompletteras med privatkörda fordon. Speciellt för

glesbygden kan dessa nya transportformer bli värdefulla bidrag till

transportförsörjningen ur såväl ekonomisk som social synvinkel. Vi hoppas

därför på att vara idéer kan tillämpas även utanför göteborgsregionen.
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VAD KAN LÄNSTRAFIKFÖRETAGEN GÖRA ÅT GLESBYGDENS KOL-

LEKTIVTRAFIKPROBLEM?

Alf Jonsson, Länstrafiken i Västerbotten AB

Bruttokostnaden för Västerbottens länstrafik uppgår till 120 miljoner.

Kostnadstäckningen har ökat under senare år och är nu ca 50%. Resandet

har ökat, men också underskotten.

Länstrafiken omfattar regional och lokal trafik på väg. När det gäller

trafik i "glesbygdens glesbygd" bygger länstrafiken på kommunernas

planering - oftast behovet av Skolskjutsar. En samordning sker sedan

mellan Skolskjutsar och linjetrafik.

Länstrafiken är ett politiskt styrt organ. Syftet är att producera trafik

enligt uppgjord trafikplan. I arbetet med trafikplanen utgår man från

kommunernas planering och hämtar uppgifterna om trafikbehovet där-

ifrån. Man arbetar sedan "uppåt" från den kommunala nivån till en central

plan för hela länet.

Förutom arbetet med länstrafikplanen upptar länstrafiktaxan en viktig del

av arbetet. Västerbottens länstrafik har satsat på en, jämfört med

tidigare, lägre taxa med tak på enkelresor. Det innebär att det är

förhållandevis dyrt att åka buss korta sträckor men biligare på längre.

Taxan är ett ekonomiskt problem. Den är generell i tid och rum. Samma

taxa gäller för glesbygden trots att kostnaderna på dessa sträckor är

högre. Detta skapar underskott.

Länstrafiken i Västerbotten har satsat på att fylla tomma stolar. Det har

främst skett genom samordning av tidtabeller. Även om godsets roll är av

stor betydelse i länets trafikförsörjning, strävar man efter att köra

godstrafiken på persontrafikens villkor och inte tvärtom. Vidare försöker

man optimera villkoren genom snabb trafik.

Genom samordning av olika förbindelser har man åstadkommit ett nytt

trafiknät utan att satsa på flera vagnar. Därmed kan turister transporte-

VTI RAPPORT 266



101

ras från hav till fjäll. Fredagar, lördagar och söndagar går dessutom

expressbussar till fjällanläggningarna. Därmed kombineras turistresor med

vanlig persontrafik på sträckor som annars inte skulle ha något underlag

alls för trafik på helgerna. Det här hjälper till att skapa sysselsättning i

fjällområdena. Genom att få dit fler turister får fler jobb både i

servicenäringar och som bussförare.

Länstrafiken i Västerbotten satsar på bussluffarkort, ett länskort som

gäller i tre veckor under sommaren. Det gäller även för resor till Mo i

Rana i Norge.

Serviceresor till kommuncentrum och närmaste serviceort samordnas med

skolskjutsarna eller också genom kompletteringstrafik. Skolskjutsarna

utgör grunden. Möjligheten till merutnyttjande av bussarna i trafiken in

till gymnasieorter är små p 9 8 den långa linjelängden som gör att

bussarna ej hinner vända.

Arbetsresorna görs mest med bil. Kan man ändra på skoltiderna kan

arbetsresor och skolresor ibland kombineras. Länstrafiken har dock ingen

politisk målsättning att klara alla arbetsresorna.

Som exempel på hur man kan uppmuntra till kollektivt åkande kan nämnas

att göteborgsregionens lokaltrafik betalar 10 kronor per arbetsresa och

person om någon tar medresenärer i bilen - förutsatt att den som åker har

månadskort. Den kan kanske vara något för Västerbotten också i fram-

tiden.

Fritidsresor med kollektivtafik finns det litet av. Dessa blir alltför dyra

med det lilla underlag som finns i glesbygden.

En ökning av antalet trafikanter sänker inte i alla lägen kostnaderna. En

popularisering av kollektivtrafiken i Skellefteå för något år sedan fick till

resultat att de nytillkomna trafikanterna främst åkte i rusningstid då

bussarna redan var fyllda. Nya bussar fick sättas in och marginalkostna-

derna blev höga.
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Kollektivtrafiken ökar. Är vi nu på väg bort från ett tänkande om att

kollektivtrafiken fyller en social funktio. Problemen för framtiden gäller

främst hur trafiken ska finansieras

- Med höjda skatter

- Med höjda taxor

- Med sänkt standard

VTI RAPPORT 266
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BILAGA TILL "VAD KAN LANSTRAFIKFÖRETAGEN GÖRA ÅT

GLESBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIKPROBLEM?"

VTI RAPPORT 266
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STOMLINJENÃTET

 

PRINCIPEN I PLANERINGEN:

- SAMORDNADE TIDTABELLER

- SNABBA TURER

- EFFEKTIVT RESURS-

UTNYTTJANDE
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MÅLSÄTTNING

l. SAMTLIGA KOMMUNCENTRA BOR HA DAGLIGA SNABBA FÖR-

BINDELSER MED UMEA OCH SKELLEFTEÅ

EKONOMISK ATERHALLSAMHET 5? INGA NYA RESURSER

BETR FORDON

TRAFIKUTOKNINGAR BOR GORAS ENDAST VIA ETT MERUT-

NYTTJANDE AV BEFINTLIGA RESURSER

KONCENTRATION AV GODS TILL ETT MINIMUM AV TURER

ALDRIG TIDSKRAVANDE GODS ELLER SLAPVAGMAR PA

MORGON- OCH EFTERMIDDAGSTURER TILL OCH FRAN

KUSTEN

OPTIMAL SAMORDNING AV TRAFIKBEHOV (EX SERVICE-

RESOR, ELEVTRANSPORTER)

DAGLIG DUBBELRIKTAD FORBINDELSE MELLAN UMEA OCH

ÖSTERSUND (BUSS - TAG)

SNABB DUBBELRIKTAD LORDAGSTRAFIK MELLAN UMEA OCH

VILHELMINAFJALLEN RESP TARNAFJALLEN UNDER TURIS-

TISK HOGSASONG (CA 20 VECKOR/AR)
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