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FÖRORD
VTIs forskardagar var det första försöket att samla
forskare och avnämare inom främst vägtransportforsk-

ningsområdet. Under två

dagar(l984-Ol-lO--ll) hölls

64 anföranden av forskare från hela landet kring frågor om transportpolitik,

trafikteknik,
transporter,

trafiksäkerhet,

fordonsteknik,

trafikmedicin,

transportgeografi,

gods-

materialadministration samt vägars drift

och underhåll.

Totalt besöktes forskardagarna av ca

450 deltagare.
Detta Meddelande tillsammans med VTI Meddelande 387
utgör dokumentationen från forskardagarna. Att täcka
samtliga föredrag har inte varit möjligt.

Programmet

ger för den intresserade läsaren namn på föredrags-

hållare, vilket ger möjlighet att ta direktkontakt
i de fall där någon dokumentation inte finns.
Det stora intresse som visades för forskardagarna,
har medfört att institutet planerar att hålla dessa
även nästa år,

l985-Ol-O8--O9.

Kenneth Asp
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ABSTRACT

Papers presented at the seminar held at the Swedish
Road and Traffic Research Institute were as follows:
Demand for and expectations on road and traffic
research

(M Sundström);

Expectations of the automobile

industry on road and traffic research

(S Sjöström):

Demand for and expectations on road and traffic

research from different vieWpoints

(P A örtendahl);

The aim of the national transport research. Accordance
to the

intentions of

1981/82

(I Boklund,

and trains,

the government,

J Wedin);

Low fares on aircrafts

high petrol price.

(B Björkman);

fiscal year

Market influences

Traffic policy and the changing role

of the city centre.
northern Europe

Examples from some cities in

(K Persson);

Integrating regional

and environmental changes when evaluating transport
investments

(G Lind):

method used

Possible alternatives to the

by the Swedish Road Administration when

planning road construction and maintenance
baum);

A method for a national economic evaluation

of investments in public transport
HPL.

(P Söder-

Handling,

(C Westberg);
planning

(I Ahlstrand):

planning and management of transports
Towards

a new paradigm for traffic

(S 0 Gunnarsson); The possibility of elderly

peOple to travel and their daily trips
A Swedish inter-city model
in Sweden.

(B Vilhelmsson):

(G Sävenstedt);

Transports

Forecast for freight transports 198072000

(B-L Nelldahl); Method.for studying the effects of the
increase in permitted maximum axle load for lorries
in Sweden

(Å Claesson); A mathematical programming

model for planning of furniture transport
K Jörnsten);

(K Holmberg,

Computerized processing of information

for more efficient freight transports
Tractor with two trailers

(U Dahlbäcker);

(double bottoms)

(N-E Swartz);

Is it possible to combine high transport efficiency
with environmental protection

VTI MEDDELANDE 386

(S Bjerninger);

Co-

II

ordination of transports in the agricultural sector.

Demountable bodies

(S Svensson); Costs, capital forma-

tion and efficiency in the material flow in different
branch of trades
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(S Wandel).
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Kaffe och registrering,Colosseum - sal Ci Universitet
inledning - Generaldirektör Hans Sandebring, VTi

i

Krav och förväntningar på väg- och trafikforskningen utifrån olika utgångspur ikter (sal 1)

l
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vVD Sverker Sjöström. Saab Scania AB
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Riksrevisionsverket
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Forskare Gunnar Såvenstedt,
TRUM. Umeå universitet

Tendenser och förändringar

av bosättningsmönstret under
1980-talet. Exempel från Västsverige.

Docent Åke Forsström och Fil dr Sten
Lorentzon. Göteborgs universitet

-

av vägobjekt?
Docent Peter Söderbaum,
Lantbruksuniversitetet i Uppsala
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En svensk inter-city modell.

Hålsokontrolien av
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Med dr Rune Andréasson,
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Trafiksäkerhetsforsknlng

och försäkring.
Åke Nygren och Clas Tingvall.
Folksam

(TM)

i Åkeriföretagen och framtiden.

Unlv lektor Lars 0 Rask,
Centrum för transportekonotnlsk
.
'
forskning

A' Godstransportprognos
1980 -- 2000.

.
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Demonstration av VTls avancerade körsimuiator
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(F)

Öven'ng Olle Nordström, vn

14.45

.
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(Gi 4 t VTls avancerade körsimulator.
Forskningsledare Staffan
,
v'_ Nordmark, VTI
_' tillåten bruttovikt för lastbiiseklpage.

15.30

Professor Åke Claesson. KTH

we'rrz,

17.00

14.00

(G) _V Bilars kör. och bromsegenskaper.

och kostnadsberaknin'gar
(78) 5'i Nyttoför ökade axel/boggitryck samt

i
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(G)

(G) 5 Personbilen i framtiden.
Några utvecklingstendenser.
Professor Lars Sjöstedt. CTH

Tekn dr Bo-Lennart Nelidahl

.

' Olycksrisker för
lastbilar och personbilar.
Osten Johansson, Vägverket

'

Datoriserad inionnationsbehandling för godstransporter.
Civ ing Uif Dahlbäcker, TFK

(6)

År kombination av hög
transportefiektivitet och
stor miljövänlighet möjlig?
Professor Sigfrid Biernlnger,
Lunds universitet
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(Ai
Finns alternativ till vägverkets
metod för angelägenhetsbedömning

trafiksignaier.
Tekn dr Per Gårdar. KTH

(TS)

(TG)
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V Gåendes säkerhet 'i

Livsstiiens inverkan på
innehav av bil och
bilanvändning.
Civ ing Leif Ringhagen. KTH

12.15

LUNCH

Socialstyrelsen

5
b

(A)
integration av miljö och
4
regionala utvecklingseifekter vid
utvärdering av transportinvesteringar.
Civ ing Gunnar Lind. KTH

(TS)

(TG)

Fil kand Bertil Vilhelmsson.
Göteborgs universitet

..s ;via-iv. -wxaw pga-v

Haikmotstånd för fotgängare
inom- och utomhus.
Laborator Lennart Strandberg.
Arbetarskyddsstyreisen

Äldres dagliga resvanor

och transportresurser.

. um.m_

(A)
Funktionsförändringar och
tratikpolitik i stadscentra. Exempel från
några nordeuropeiska städer.
Docent Kent Persson,
Göteborgs universitet

(TS)
Trafikskador och trafikolyckor.
Sjukvård. polis och försäkringsbolag
som informationskålia.
Forskningsledare Göran Nilsson. VTl

i

15.30

(A)

8
t.

14.45

Lågpris på flyg och lågpris på
järnväg, högpris på bensin hur reagerar marknaden?
Professor Bo Björkman, KTH

L,

14.00
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,uman

13:15
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A = Allmänna frågoromtransportekonomi. 'rr = Trafikteknik

transportpolitik och trafikmiliö
TS = Trafiksäkerhet
TM = Trafikmedicln

TG = Transportgeografl.trafikplanering
och koiiektivtrafik

G = Godstransporteroch

<

F

V

materiaiadministration
= Fordonsteknik

2 Vägars driftoch underhåll
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VT I

8.30

Krav och förväntningar på väg- och trafikforskningen utifrån olika utgångspunkter (sal 1)

8.30

Generaldirektör PerAnders Örtendahl, Vägverket.

MEDDELANDE

Rektor Sven Erlander, Linköpings universitet.

9.30

'r '1

386

Metod för samhällsekonomisk
utvärdering av kollektivtrafikinvesteringar.
Tekn dr lngemar Ahlstrand. FlRV

(A)

Bilavgaser i Sverige -

(A)

problemets omfattning och

Statistiska analys- och
metodprobiem i trafiksäkerhetsforskning.

(Ts å

Fil dr Stig Danielsson. Wi

I (V) in Transportsamordningi
Skador hos påkörda fotgängare - (TM) { ?Axeilasrer- nödvändig
information för dimensionering av vägar. våxelflaksystem inom
fordonskonstruktionens betydelse.
Civ ing Stellan Svensson. KTH
Forskare Leif Wiman, VTi
;4
Med dr, civ ing Olof Bunketorp

/ (G)

(TT)
informationssystem i
trafikmiliön.
. Forskningsledare Birger Nygaard, VTI

10.00

!

Empiriska undersökningar (TS)
problem och tolkningsmöjligheter
vid oiycksanalyser.

åtgärder.

10.45 Ad] professor Bengt Holmgren,

SAL 6

SAL 5

SAL 4

SAL 3

SAL 2

SAL 1

10.00

KAFFEPAUS»&

KAFFEPAUS

930

Forskare Ulf Brüde. VTI

Trañkmedicln i

linköpingsreglonen.
Tekn dr Per Lövsund, VTi

(TM)

(V)
Vägar slits » hur förstärka?
Forskningsledare Lennart Diårf, VTi

(6)
I
Valet av transportmedel
vid långväga godstransporter.
Tekn dr BooLennart Neiidahl. KTH

' Datorstödd bildbehandling -

en intressant teknik för
trafikplanerare och vägbyggare.
Tekn lic Staffan Liliienberg. CTH

(m
10.45

Lunds universitet

11.30

(A)

'Östra slukhuset. Göteborg

Mätning av vägytans
kondition med laser RST.
Fil dr Peter W Arnberg. VTl

(V)

Framtida godstenninalsystem
(V)
Drånasfalt - en trafikant.- r
och miljövänlig beläggning.
i
dr Ove Krafft,
Ekon
_
Forskare Lars-Göran Wågberg. VTi
Göteborgs universitet

(A)
Vändpunkten för bilismens
utveckling nådd? Återblick
på Vägverkets prognos.
Tekn dr lija Cordi. Prognoskonsuit

Cykelolyckor i storstad.
AvdJak. P-O Kroon.
Östra sjukhuset, Göteborg

(T 5)

(A)

Trafik- och trafrksäkerhets-

(TS)

styrning av transporter med
hjälp av datorer.

Claes Westberg.

förändring p 9 a sommartidens
införande 1979.
Forskare Ulf Linderoth, VTl

Analys av skadad väg en fallstudie.
Professor Olle Andersson, KTH

(V)

(V)
Hur vågen upplever
fordonen.
Forskningsledare H E Carlsson, VTl

Traiikplanering i Stockholm problem, metoder och beslut.
Utredningschef Göran Tegnér,
Stockholms läns landsting

15.15

(TG)

(TG)
Stegvis förbättring av
kollektivtrafik.
Ad) professor Thore Brynieisson.
;hiv ing Stefan Liijemark. CTH

Volvo transportsystem AB

Detektering av fotgängare med
automatisk videobildtolkning.
Overing Stig Edholm, KTH

(TT)

11.30

12.15

(G)
Materiaiadministration
för småföretag.
Univ lektor Lars 0 Rask, Centrum för
transportekonomisk forskning

Kostnader, kapitaibindning

och effektivitet i olika branschers
materialllöden.
Professor Sten Wendel,
Linköpings universitet

(G)

Registrering och insamling av
trafikinformation för utsändning
ietermedia.
Civ ing Anders Lindqvist. TFK

(TT)

Check-point parking»infartsregiering av parkering i ett
stadsområde.
Civ ing Jan Dyverman, KTH

(TT)

Sal 1
Sal2 Sal 3
Sal 4
Sal 5
Sal 6

Hörsal C i Linköpings universitet
Hörsal C 2 Linköpings universitet
Hörsai C 3 Linköpings universitet

Hörsal A 2 (A-huset) Linköpings universitet
VTls hörsal
FOAs hörsel

14.00

15.15

Avslutning

Avslutning

13.15

14.45

KAFFEPAUS

KAFFEPAUS

14.45

(G)

LUNCH

LUNCH

Hantering, planering och

14.00

('I'S)

Docent Bertil Romanus.

Ekon dr Jan Owen Jansson, VTl

12.15

13.15

Siukhusbaserad trafikskaderegistrering.

A

= Allmänna frågor om transportekonomi,

transportpolitik och trafikmiljö
TS = Trafiksäkerhet
Trafikmedicin
TM

TG 2- Transportgeografi, trafikplanering
och kollektivtrafik

TT == Trafikteknik
G = Godstransporter och
materialadministration
F = Fordonsteknik

V

= Vägars drift och underhåll

IV

Den svenska fordonsparkens
utveckling.

Deltagarförteckning till VTIs FORSKARDAGAR den 10 och 11 januari 1984
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951 87 LULEÅ

'

Herbert Andersson
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Box 424

401 26 GÖTEBORG

Civ ing
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Box 454
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Byrådir
Inger Andersson

Ingvar Ahlbäck
Kommunernas Konsultbyrå

Foing
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Box 22106
104 22 STOCKHOLM

Liljeholmstorget 7

117 80 STOCKHOLM

Tekn dr Ingemar Ahlstrand

Riksrevisionsverket

Fack
100 26 STOCKHOLM

Stig Alexandersson

Statistiska Centralbyrån

Ing
Lars Andersson
Saab-Scania AB, Scaniadiv, Avd BMFS
151 87 SÖDERTÄLJE
Prof
Olle Andersson

115 81 STOCKHOLM

Tekniska Högskolan
100 44 STOCKHOLM

Stig Alfredsson

Göteborgs Spårvägar
Box 424

Ing

Rolf Andersson

'+01 26 GÖTEBORG

Saab-Scania AB, Scaniadiv, Avd BMFS
151 87 SÖDERTÄLJE

Teknisk chef
Anders Andersson

Transportchef

Linköpings Trafik AB

Sven-Adolf Andersson
Göta Lantmän
Box 905

Box 1175

581 11

Jan Andersson
FOA, inst 26
Box 27322
102 54 STOCKHOLM

LINKÖPING

601 19 NORRKÖPING

1:e väging

Börje Andersson

Vägdir

Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

Bertil André

Vägverket, Vägförv i Kronoberg
Box 83
-

351 02 VÄXJÖ

Poliskommissarie
Gunnar Andersson

Länspolischefens exp, N län
Box 56

301 02 HALMSTAD
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Departementsråd

Socialstyrelsen

Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Rune Andréasson

Gösta Backman

Karlaplan 10
115 22 STOCKHOLM

Övering

Göran Appelgren

Transportforskningsdelegationen
Mäster Samuelsg 9

111 44 STOCKHOLM

Håkan Bergeâ
Vägverket, Byggnadsavd
781 87 BORLANGE

Trafiking

Ing
Hans Aquilonius

Anders Berggren

Generalsekr
Stig Areskoug

Info sekr

Saab-Scania Scaniadivisionen
151 87 SÖDERTÄLJE

Samarbetsorganisationen för fordon markforskning

SFM/FOA 2
Box 27322
102 54 STOCKHOLM

Bernt Bergkvist
Stockholms Trafiksäkerhetsförening
Vasagatan 52
111 20 STOCKHOLM
Byrâdir
Sture Bernhardsson

Försvarets Materielverk, Hjulfordon

Marknadsanalytiker
Gunno Armyr

Försäkringsbolaget Ansvar
102 42 STOCKHOLM

115 88 STOCKHOLM

Ulf Bernström

Scania Bussar AB

Fil dr
Peter W Arnberg
VTI

Box 366

641 23 KATRINEHOLM

Trafik- och planeringschef
Stig Arvidsson
Linköpings Trafik AB
Box 1175
581 11 LINKÖPING

Civ ing

Eva Bertfelt
ASG AB
Box 27075

102 51 STOCKHOLM

Arne Billström
Nynäs Petroleum AB
109 01 NYNÄSHAMN

Trafikdir

Harald Asplund

Norrköpings lokaltrafik
60181 NORRKÖPING

Prof

Sigfrid Bjerninger

Civ ing
John Aurell
Volvo Lastvagnar AB

Lunds universitet

Box 1703
221 01 LUND

Avd 26874
l405 08 GÖTEBORG
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Stadsarkitektkontoret
Box 216
752 63 UPPSALA
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VII

Forskarstud
Claes Brismar
Inst för Transportteknik, Lunds
tekniska högskola
Box 725
220 07 LUND

Forskare

Urban Björketun .

VTI

Proj
Bo Björkman
Trafikplanering, KTH

Forskare
Anders Brodin
VTI

100 144 STOCKHOLM

Kanslisekr

Magnus Björnback

Nationalföreningen för Trafik-

säkerhetens främjande

Tekn dr
Henrik Broms

FBB Service AB
Industrigatan 2 B, 6 tr
112 46 STOCKHOLM

Box 29062
100 52 STOCKHOLM
Sektionschef

Forskare
Ulf Brüde
VTI

Anselm Bladh

Göteborgs kommun
Gustav Adolfs torg i;
I 10 GÖTEBORG

Civ ing

Nils G Bruzelius

Civ ing

Toftv 9

Peter Blomqvist

181 43 LIDINGÖ

VBB AB

Box 2203

t10314 GÖTEBORG

Ad j prof
Thore Brynielsson

ChalmersTekn högskola
l+12 96 GÖTEBORG

Ingemar Boklund

Riksrevisionsverket

Fack
10026 STOCKHOLM

Med dr, Civ ing
Olof Bunketorp

Östra sjukhuset

Gmnar Borgelin

Malmö stadsbyggnadskontor
Stadshuset, Amiralsg 20
21155 MALMÖ

416 85 GÖTEBORG

Akademiingenidr

Niels Byager
Forenede danske motorejere

Civ ing

Blegdamsvej 124

Valter Brandberg
Statens Planverk
Box 12513
102 29 STOCKHOLM

2100 KCDBENHAVN (b
Danmrk

Anders Bylund

Avd för kommunal anläggningsmetodik
Tekniska Högskolan

Civ ing

H Brekell
SJ Godstransportavd
105 50 STOCKHOLM
VTI MEDDELANDE

951 87 LULEÅ
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Dep råd

Förste forskn ing

Bo Carlsund
Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Lars Bäckman
VTI

Erik Bärenholdt
Vejdirektoratet, Statens vejlaboratorium

Elisagårdsvej 5-7
4000 ROSKILDE

Dir

Björn Carlzén

Göteborgs trafiksäkerhetsförening
Box 2554
403 17 GÖTEBORG

Danmark

Forskn ass
Peter Cardebring
VTI

Vägdir
Bengt Centrell
Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

Driftomr ledare
Axel Carlsson

Vägverket, vägförv

1:e byråing

Box 2500

Jan Christiansson
Statens naturvårdsverk
171 25 SOLNA

580 02 LINKÖPING
Forskare
Arne Carlsson
VTI

Prof

Åke Claesson
Trafikplanering, KTH

Gerd Carlsson
Volvo Personvagnar AB
405 08 GÖTEBORG

100 44 STOCKHOLM

1:e väging

Åke Claesson
Forskn ledare
Gunnar Carlsson
VTI

Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

F orskningsledare
Hans-Erik Carlsson
VTI

Tekn dr
Ilja Cordi

Prognoskonsult
Klubbvägen 5
182 31 DANDERYD

Civ ing

Jan Carlsson
.
Arbetarskyddsstyrelsen, Informationssystemet om Arbetsskador
171 84 SOLNA

Johnny Corner

Volvo Personvagnar AB
405 08 GÖTEBORG

Övering

Trafikskolechef
P-O Carlsson
Riksförb för trafik- och polioskadade

Carl Gustav Dahl

541 31 STOCKHOLM

104 30 STOCKHOLM

Kungsgatan 21

VTI MEDDELANDE

386

Transporttekniska föreningen
Box 45123

IX

Civ in
Ulf Da lbäcker
Transportforskningskommissionen, TFK
Grev Turegatan 12 A
114I 46 STOCKHOLM
Planerare
Stefan Dahlskog

AB Östgötatrafiken

Övering

Stig Edholm
Trafikplanering, KTH
100 44 STOCKHOLM
Hans Ek

Kjessler åt Mannerstrâhle AB/
Traiikplanering, KTH

Box 382

BOX 5207
102 43 STOCKHOLM

Civ ing
Ingemar Dalgren
Volvo Lastvagnar AB
1405 08 GÖTEBORG

Per Ekberg
AB Storstockholms lokaltrafik, utredn avd
Box 6301
113 81 STOCKHOLM

Fil dr

Stig Danielsson

Alf Ekström
Transportforskningsdelegationen
Mäster Samuelsgatan 9
111 44 STOCKHOLM

Trafiking
Bengt Davidson
Stadsbyggnadskontoret
Box 120
37122 KARLSKRONA

Willy Ekström

581 04 LINKÖPING

VTI

Red

Allan Degersand
Tidningarnas Telegrambyrâ
10512 STOCKHOLM
Forskningsledare
Lennart D järf

VTI

Polisass

Norrköpings polisdistr
Box 943
601 19 NORRKÖPING
Yngve Eliasson
Gatukontoret
Box 1518
l401 10 GÖTEBORG
Utredningschef

Sven-Olof Elm

Svenska Akeriförbundet
Box 504

Planeringschef
Ragnar Domstad
Göteborgs Spårvägar
Box 424

l401 26 GÖTEBORG
Civ ing
Jan Dyeverman

Trafikplanering, KTH
100 44 STOCKHOLM

VTI MEDDELANDE 386

182 15 DANDERYD

Info chef
Gunnar Elmgren
Volvobil AB
Box 7724
103 95 STOCKHOLM
Avd dir
Sven Engman
VTI

Gunnar Engström
Hiab-foto
Box 325 __
n
151 33 SODERTALJE
Utredn sekr

Göran Estmar
Saab-Scania, Scaniadivisionen
151 87 SODERTALJE
Avd dir

Motormännens Riksförbund
Box 5855

Jan Eurenius
Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Civ jägmästare

Göran Falke

SCA
Skepparpl 1
851 88 SUNDSVALL

683 01 HAGFORS

Hans Engström

102 48 STOCKHOLM

Dir

Folke Eriksson

Övering

Staffan Eriksson
Stockholms gatukontor
Box 8312
104 20 STOCKHOLM
Byrâdir
Thom as Ericsson

Vägverket, Planeringsavd
78187 BORLÄNGE
Bengt Ernfors
Vägverket, Vägförvaltningen i Gävle
Box 902
80132 GÄVLE
Civ jägmästare
Per Enander

SCA
Skepparpl 1
v
85188 SUNDSVALL
Anders Eriksson

Vägverket, Örebro län

Box 3614

701 05 ÖREBRO 1

Överass

Timo Ernvall

Tammerfors tekniska högskola, väg- och
trafikteknik
Box 527

331 01 TAMMERFORS 10
Finland

Uddeholm vägverktyg
Box 703

Företagssköterska
Maud Falkner
Transporthälsan
Västra vägen 11 A
171 46 SOLNA
Ordf

Åke Fallman

Trafiksäkerhetsnämnden
Box 500

595 00 MJÖLBY

Bedriftslege
Hugo Flaten
Norges Rutebileierforbund
Bedriftslegekontoret

GrçSlands Torg

OSLO 1
Norge

Tekn dir
Roland Forsberg
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Länstrafikkonsulent

Thore Forsberg

Sthlms läns trafiksäkerhetsförbund
Box 22067

104 22 STOCKHOLM

Docent
Åke Forsström
Göteborgs univ, Kulturgeogr inst
Box 3016
v
l;00 10 GÖTEBORG

XI

Förtroendevald
Bir itta Fredriksson

Civ ing

Box 1175
_
581 11 LINKÖPING

151 87 SÖDERTÄLJE

Lars Gardell
Saab-Scania, Scaniadivisionen

Lin öpings Trafik AB

Länstrafikkonsulent

Poliskommissarie
Fredrik Fredriksson

Åke Geijer

Box 5254

791 84* FALUN

John Erik Fredriksson

Björn Gellstedt
Kommunikationsdepartementet

Kopparbergs läns trafiksäkerhetsiörb

Malmö polisdistr

200 72 MALMÖ

103 33 STOCKHOLM

Vägverket, Örebro län
Box 3611

701 05 ÖREBRO 1

Planerare

Thorsten Graffton

AB Östgötatrafiken

Byrâdir

Box 382
581 04 LINKÖPING

Rune Fredriksson
Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Transportledare

405 08 GÖTEBORG

Sven-Olof Grankvist
Ärla Uppsalamejeriet
Vaksalagatan 22
753 31 UPPSALA

F orsker

Civ ing

Civ ing
Kenneth Friberg

Volvo Transport AB

Lasse Fridström
Transportökonomisk institutt
Postboks 6110, Etterstad
OSLO 6
Norge

Sture Grauers
Chalmers, Avd för trafikplanering
412 96 GÖTEBORG
Civ ing

Bo Grönwall

Kjessler oc Mannerstrâhle AB
Box 5107
102 43 STOCKHOLM

Civ ing
Lennart Fremling
Trafiksäkerhetsverket
781 86 BORLÄNGE

Transportledare
VD
Rolf Fräki
Länstrafiken i Norrbotten AB
Box 183

956 00 ÖVERKÄLIX

Tekn dr

Tore Gullstrand
Saab-Scania AB
581 88 LINKÖPING

Åke Fröroth

Svenska utvecklings AB
Box 7733
103 95 STOCKHOLM
VTI MEDDELANDE

Lars-Olof Gudmunds
Södra Skogsägarna ek för
351 89 VAXJO
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Prof

Olof Gunnarsson

Chalmers tekniska högskola
412 96 GÖTEBORG
Bengt Gustavsson
Volvo Lastvagnar AB

405 08 GÖTEBORG

Univ adj
Ulf Gustafsson
Högskolan i Örebro, företagsek inst
Box 923
701 30 ÖREBRO
Trafikkons

Åke Gustafsson

Civ ing
Bengt Gustafsson
Vägverket, Vägförv i Blekinge län
Box 80
371 22 KARLSKRONA
Ing

Stockholms Trafiksäkerhetsförening
Vasagatan 52
111 20 STOCKHOLM
Tekn dr
Per Gårder
Trafikplanering, KTH
100 44 STOCKHOLM

Björn Gustafsson

Vägverket, vägförv

Transportchef
Bengt Göransson

Box 2500

580 02 LINKÖPING

ALFAX AB
Lundavägen 143
212 24 MALMÖ

Förste forskn ing
Kent Gustafson
VTI

Byrâchef
Jan Hagberg

Trafiksäkerhetsverket
781 86 BORLÄNGE

Lars-Olof Gustafson

Göteborgs Spårvägar
Box 424

40126 GÖTEBORG

Dir
Carl-Gunnar Hammarlund

Polisinsp
Göran Gustavsson
Rolisen, Länstrafikgruppen

Ostergårdsg 7
590 50 VIKINGSTAD

Nationalföreningen för Trafiksäker-

hetens Främjande
Box 29062
100 52 STOCKHOLM

Erling K Hansen
Veglaboratoriet, Vegdirektoratet

Ombudsman

Kåge Gustavsson
Svenska Transportarbetareförbundet
Box 158
101 22 STOCKHOLM

Boks 6390, Etterstad

OSLO 6
Norge

Avd dir
Lars Hansson

Teknisk chef

Vägverket, Planeringsavd

Tore Gustafson

*Norrköpings lokaltrafik

781 87 BORLÄNGE

601 81 NORRKÖPING

Doc

Per G Hansson

Ort kir klinik, länssjukhuset
301 85 HALMSTAD

VTI

MEDDELANDE

3 86

XIII

1:e vä ing
Sven anson
Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

Civ ing
,
Anders Hjelmer

TF Ds kommitté för lokal vägvisning '
Rosenbäcksallén 12
871 00 HÄRNÖSAND

Övering

Professor
Fritz Hjelte
KTH, Inst för flygteknik
100 44 STOCKHOLM

Karl-Olov Hedman
Vägverket, Planeringsavd
78187 BORLÄNGE
Poliskommissarie
Wolmar Hedmark

Logistikchef

Länspolischefens exp, Länsstyrelsen
i D län
611 86 NYKÖPING

1:e väging
Bo Hedström
Vägverket, vägförv i Kalmar län
Box 749
391 27 KALMAR

Lars Hjortsberg

CIBA-GEIGY AB
Box 605
421 26 VÄSTRA FRÖLUNDA
Förstekonsulent

Robert Hofstad
Vegdirektoratet
Postboks 6390, Etterstad
OSLO 6
Norge

Civilingeniör

Lene Herrstedt
Vejdatalaboratoriet

Trafikchef
Sten-Anders Hofvendahl

2730 HERLEV

Gävle lokaltrafik

Danmark

Box l41002
800 04 GÄVLE.

T f professor
Jan Hertting

Avd Vägbyggnad, Högskolan i Luleå

951 87 LULEÅ

Adj prof
Bengt Holmgren
Lunds universitetBox 1703

221 01 LUND

Tekn dr
Veli Himanen

Statens tekniska forskningscentral
Norrskensvägen 7
02100 ESBO 10
Finland

Kjell Hortlund

Nynäs Petroleum AB

149 01 NYNÄSHAMN

Förste forskn ing

Dir
Gunnar Himmelstrand

,Bengt-Åke Hultquist
VTI

Sveriges Industriförbund
Box 5501
114 85 STOCKHOLM

Polisinspektör
Nils Hyvönen
'Länspolischefens exp, Länsstyrelsen

Forskningsing

i D län
611 86 NYKÖPING

S-O Hjalmarsson

VTI

VTI MEDDELANDE

,
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Forskningsledare
Peet Höbeda
VTI

F orskningsledare
Ulf Isacsson
VTI

Kjell Högström

Länspolischef

Volvo Lastvagnar AB Avd 21120
405 08 GOTEBORG

Gunnar Isberg

Länsstyrelsen i Norrbottens län

95186 LULEÅ
Dep sekr

Birger Höök

Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Polisinsp
Per Höök
Länsstyrelsen i Norrbottens län

95186 LULEÅ
Byrâdir

Jan vaer
Trafiksäkerhetsverket

781 86 BORLÄNGE

Bertil Ilhage

Saab-Scania, bildivisionen
461 80 TROLLHÄTTAN
Avd dir
Erdem Imre

Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Docent
Hans Ingvarsson

Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Bo Ireståhl
EKI, Tekniska högskolan
581 83 LINKÖPING
1:e väging
Harry Isacsson
Vägverket, vägförv

Box 2500
580 02 LINKÖPING

VTI MEDDELANDE 3 8 6

1:e byråass

Gunnar Jacobsson

Stockholms gatukontor, utbildn byrån
Box 8312
104 20 STOCKHOLM
1:e väging
Stig Jacobsson
Vägverket, vägförv i Kalmar län
Box 749
391 27 KALMAR
Polisintendent
Sten Jagefors

Rikspolisstyrelsen

Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Förste forskn ing
Håkan Jansson
VTI

Ekon dr
Jan Owen Jansson
VTI

Avd chef
Tore Jansson

Volvo Lastvagnar, Avd 26500
405 08 GÖTEBORG
Stig Jarlsmark
Göteborgs Spårvägar
Box 424
401 26 GÖTEBORG
Anders Johannesson
Volvo Lastvagnar AB
405 08 GÖTEBORG

XV

Civ in
Börje äohansson
Chalmers Tekniska Högskola, Inst för

Forsker

l412 96 GÖTEBORG

OSLO 6

transportteknik

Ola Just

Transportökonomisk institutt
Postboks 6110, Etterstad
Norge

Forskningsledare
Hans G Johansson

Poliskommissarie
Bengt Jönsson
Chef länstrafikgruppen Stockholms län

VTI

Solna polisdistr

Förste forskn ing

171 87 SOLNA

Lars Johansson
VTI

Ing
Lennart Johansson

Kirurgiska Inst, Linköpings universitet
581 85 LINKÖPING
Trafiking

Per-Gösta Johansson
Hudiksvalls kommun, Gatukontoret
Box 149
821.l 01 HUDIKSVALL

Leif Jönsson
Malmö gatukontor
Box 2500

20012 MALMÖ
Tf professor
Kurt Jörnsten

Linköpings tekn högskola
581 83 LINKÖPING

Ing
Per Georg Karlsen

Östen Johansson
Vägverket

Statens teknologiske institutt (STI)

781 87 BORLÄNGE

Postboks 8116, DEP
OSLO 1

Alf Jonsson
Länstrafiken i Västerbotten AB

Storgatan 36

Norge

Lennarth Karlsson
Gatukontoret
401 10 GÖTEBORG

92l 00 LYCKSELE

Civ ing

Berth Jonsson
Vägverket, Centralförv, revisionssekt

781 87 BORLÄNGE

Byrâdir

Sune Karlsson
Försvarets Materielverk, Hjulfordon
115 88 STOCKHOLM

Ing
Gustav Jonsson

-Civ ing
Jaan Karsna

Vägverket

Box 354
831 52 ÖSTERSUND

Styrelsen för teknisk utveckling
Box 43200
100 72 STOCKHOLM

1:e väging

Ingvar Jonsson
Vägverket, vägförv
Box 2500

580 02 LINKÖPING
VT I MEDDELANDE
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Dir
Egil Killi
Transportbrukernes Fellesorgan
Boks 2526, Solli
'
OSLO 2

Byrâdir

Per-Gunnar Land

Vägverket, Planeringsavd

781 87 BORLÄNGE

Norge

Civ ing
Johan Lang
Chalmers tekn högskola

1:e avd ing
Arne Kjellman

(+12 96 GÖTEBORG

Stockholms gatukontor
Box 8312

1014 20 STOCKHOLM

Trafikjournalist
Bo Larsen
Tidningen Arbetet
Box 125

Peter Kostmann
Kooperativa förbundet
197 00 BRO

20121 MALMÖ

Ekon dr
Ove Krafft
Företagsek inst, Gbgs universitet
Vasagatan 3
411 24 GÖTEBORG
Wolfgang Krienitz
Malmö stadsbyggnadskontor
Stadshuset, Amiralsg 20
211 55 MALMÖ

Informatör
Gunvor Larsson
Riksförb för trafik- och polioskadade
Stockholmsvägen 127
542 00 MARIESTAD
F orskn ass

Jörgen Larsson
VTI
Kjell Larsson

Svenska Utvecklings AB
Box 7733
103 95 STOCKHOLM

Civ ing

A Krona
SJ GodstranSportavd

105 50 STOCKHOLM
Sektionschef
Stefan Larsson

Avd läk
P-O Kroon

Volvo Lastvagnar AB, Avd 26590
1405 08 GÖTEBORG

Östra sjukhuset

1116 85 GÖTEBORG
Forskare
Hans Laurell
VTI

Hans Krysén

ASEA Transformers
Box 702

771 01 LUDVIKA

Forskarass
Svante Leijon

Företagsek inst, Göteborgs univ
411 24 GÖTEBORG

Marknadschef

Anders Kâbjörn

Göteborgs spårvägar
Box 424

1401 26 GÖTEBORG
VT I MEDDELANDE
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Planlaegningschef
Jens Led

Tekn lic
Staffan Lillienberg
Nordisk Planeringskonsult AB
Korsgatan 7-9
411 16 GÖTEBORG

Hovedstadsomrâdets Trafikselskab
Uddannelsesektionen

Gothersgade 53

1123 KOBENHAVN K

1:e väging
Åke Limrå
Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

Byrådir

Thomas Lekander

Trafiksäkerhetsverket
781 86 BORLÄNGE

1:e väging
Karl-Henrik Lekberg
Vägverket, Vägförv i Kronoberg
Box 83
351 02 VÄXJÖ

Förste forskn ing

Einar Lindh
VTI
Civ ing

Gunnar Lind
AB Storstockholms Lokaltrafik
Box 6301

Civ ing
Ingemar Leksell
Inst för miljövård
Göteborgs universitet
Vallgatan 22
11111 16 GÖTEBORG

113 81 STOCKHOLM

Avd chef

Göran Lindberg

Ing

Sven Levén

Göteborgs hamn
Box 2553

403 17 GÖTEBORG
Civ ing

Leif Lewin

Scandiaconsult AB
Box 3051
400 10 GÖTEBORG
Forsker
Svein O Lie

Transportökonomisk institutt
Postboks 6110, Etterstad
OSLO 6
Norge
Dir
Bo Liljedahl
FBB Service AB

Industrig 2 B, 6 tr

112 46 STOCKHOLM

VTI MEDDELANDE 386

'

Volvo BM Maskin AB
631 85 ESKILSTUNA

Cand Polit

Bo Lindegaard

Statens vejdirektorat
Postboks 2169
1016 KCDBENHAVN-K
Forskare
Ulf Linderoth
VTI

Försäkringsdir

Åke Lindgren

Försäkringsbolaget Ansvar
102 42 STOCKHOLM
1:e väging

Per Lindholm

Vägverket, vägförv i Älvsborgs län

Box 705

462 01 VÄNERSBORG

XVIII

Civ ing
Anders Lindkvist
Transportforskningskom missionen, TFK
Grev Turegatan 12 A
114 .46 STOCKHOLM

Avd dir

Lars-Erik Mackhé
Vägverket, Planeringsavd
781 87 BORLANGE
Forskn ass

Majvi Magdeburg
Inst för trafikteknik, Lunds tekn högskola
Box 725
220 07 LUND 7

Dir
Knut-Olof Lindquist

Linköpings Trafik AB
Box 1175
581 11 LINKÖPING

Övering

Orvar Magnusson

Forskarstud
Peter Lindhqvist

Svenska Åkeriförbundet

Lunds tekn högskola
Box 725
220 07 LUND 7

Box 504
182 15 DANDERYD

Ing
Anders Melin
Saab-Scania AB, Scaniadiv, Avd BMFS
151 87 SÖDERTÄLJE

Chefläkare
Holger Lipping

Transporthälsan
Västra vägen 11 A
171 46 SOLNA.

Major

Forskn chef
Björn Ljungström
TFK
Grev Turegatan 12 A
114 46 STOCKHOLM

Jan Mimer
Motorskolan
Box 1003
152 01 STRÄNGNÄS
Driftschef

Jens Misgård

Fil dr

Sten Lorentzon
Kulturgeogr inst, Göteborgs universitet
Box 3016
40010 GÖTEBORG
1:e väging
Ingemar Lundin
Vägförv i Stockholms län
Box l+202
171 04 SOLNA

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Gothersgade 53

1123 KCDBENHAVN K

Overingeniör
Terje Moen

Vegdirektoratet

Postboks 6390, Etterstad

OSLO 6
Norge

Poliskommissarie

.Bengt Mohlin

Olof Lundin

Rikspolisstyrelsen, Utbildn byrån

KGl-GU

Box 3016

Polishögskolan Ulriksdal
171 92 SOLNA

Tekn dr
Per Lövsund
VTI

Forskningsledare

40010 GÖTEBORG

VTI MEDDELANDE

Bertil Morén

VTI
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Chef red

Forsknin sledare
Göran Ni sson

John Murray

TH Förlag

Box 16056
1011 30 STOCKHOLM

VTI

Fo ing

Jan Olov Nilsson

Forsker
Richard Muskaug

Avd Vägbyggnad, Högskolan i Luleå

Tran5portokonomisk instiutt
Postboks 6110, Etterstad

OSLO 6
Norge

95187 LULEÅ

Civ ing

Lars Nilsson
Hansa Trafik

Prof
Nils Möller
Inst för arbetsmetodik och teknik,

Sveriges Lantbruksuniversitet
750 07 UPPSALA

1:e väging
Staffan Möller
Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

106 26 STOCKHOLM

Avd dir
Lars Otto Nilsson
FOA 2, inst 26
Box 27322
102 54 STOCKHOLM

Trafikchef
Tore Nivhede

Halmstads lokaltrafik

Storgatan 17

302 43 HALMSTAD

Tekn dr
Bo-Lennart Nelldahl

Transportrâdet

VD
Olof Nordell
Svenska lokaltrafikföreningen
S:t Paulsgatan 13
116 47 STOCKHOLM

Box 1339

171 26 SOLNA

Civ ing

Bengt Nelson
Bilspedition AB

Adjunkt

Mölndalsvägen 85
l1112 85 GÖTEBORG

Jörgen Nordentoft

Retsmedicinsk institut Århus

(trafikforskning)

8000, Finsensgade 15

ÅRHUS

Kamen Nikolaev

Täby gatunämnd

Danmark

183 80 TÄBY

Andre vice ordf

Göran Nilseryd

Trafiksäkerhetsnämnden
Box 500

595 00 MJÖLBY

Britt-Christine Nilsson

Arbetsolycksfallsgruppen
KTH
100 till STOCKHOLM
1'va

:rv-unn-r-a-r

mi'rhh

ñnf

1:e avd ing
Jon Nordenström
Stockholms gatukontor, utbildn byrån
Box 8312
104 20 STOCKHOLM
Statistikchef

Åke W Nordin

SCB
70189 ÖREBRO "

XX

Forsknin sledare
Staffan

VTI

Civ ekon

ordmark

Anne Olofsson

.Linköpings universitet, ekon inst
581 83 LINKÖPING

Övering

Olle Nordström

T I poliskommissarie

Forskningsing

Polisen Solna
Krysshammarv 10, 7 tr
171 57 SOLNA

VTI

Bengt-Olow Olsson

Olle Norén

Jordbrukstekniska inst, Ultuna
750 07 UPPSALA

Forskningsledare
Birger Nygaard
VTI

Vägdir
Gösta Olsson
Vägverket, vägförv i Blekinge
Box 80
371 22 KARLSKRONA
Ing

Åke Nygren

Kjell Olsson

Vägverket, vägförv
Box 2500
580 02 LINKÖPING

Folksam
BOX 20500
104 60 STOCKHOLM

Ing
' Sven Nylin

Civ ing

AB Saab-Scania, Scaniadivisionen
Avd BIE
151 87 SÖDERTÄLJE

Departementssekr
. Göran Nyström
Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Sven Ohlsson

Gatukontoret
Box 1518

401 50 GÖTEBORG

Civ ing

Tommy Olsson
Stockholms kommun, finansavd
105 35 STOCKHOLM

Dir
Lars Näsman

Vägdir

Box 5514
114 85 STOCKHOLM

Box 1045

Intendent
Sigurd Ocklind
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
HK
851 88 SUNDSVALL

Förste forskn ing
Göran Palmkvist
VTI

Hans Ottenfalk

Vägverket, vägförv i Värmland

Bilindustriföreningen

651 15 KARLSTAD

Landshövding
Camilla Odhnoff
Drottninggatan 33
371 86 KARLSKRONA
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Docent
Kent Persson
Göteborgs universitet,
Kulturgeogr inst
Box 3016

#0010 GÖTEBORG

XXI

Byg nadsdir

Trafik lanechef

Statens Vägverk

Stadsbyggnadskontoret, Trafikplaneavd
Box 2554
1.103 17 GÖTEBORG

010

Persson

Björn

Sydöstra byggnadsdistr
Box 2180

550 02 JÖNKÖPING

efsnes

Planerare
Christiaan Reichwein

Tekn dir
Bo E Peterson

AB Storstockholms lokaltrafik
Box 6301

113 81 STOCKHOLM

Transportchef
Sören Pettersson
Sydved AB, Virkesavd
Box 626

551 18 JÖNKÖPING

Dir
Lars Piwell
Stockholms Trafiksäkerhetsförening
Vasagatan 52
111 20 STOCKHOLM

ÄB Östgötatrafiken
Box 382

581 04 LINKÖPING

Avd dir
J aneric Reyier

Vägverket, Planeringsavd
781 87 BORLÄNGE

Konsult
Olle F Ringenson
Olle F Ringenson konsultbyrâ AB
Norrbackagatan 8

113 #1 STOCKHOLM

Civ ing
Leif Ringhagen

Jaro Potucek
Vägverket
78187 BORLÄNGE

Vägverket, PP

781 87 BORLÄNGE

Vägdir
Lars Ralsten .
Vägverket, Vägförvaltningen i
Gävleborgs län
Box 902
801 02 GÄVLE l

Docent

Bertil Romanus

Östra sjukhuset

416 85 GÖTEBORG

Trafiksäkerhetskonsulent

Kjell Roos

Jämtl läns trafiksäkerhetsförbund

Univ lektor

Lars O Rask
Centrum för transportekon forskn

Högskolan i Växjö
Box 5053
350 05 VÄXJÖ

Thomée ränd 18

831 34 ÖSTERSUND

Avd dir

Per-Olov Roosmark

Kommunikationsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Civ ing

Steffen Rasmussen
Vejdirektoratet, SSV

Civ ing

Skallegårdsvej 2

Ole Rosbach
Vejdirektoratet, SSV

l1700 NAESTVED
Danmark

Skallegårdsvej 2

14700 NAESTVED
Danmark
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Avd dir

Civ ing
Gerhard Salinger
Volvo Personvagnar AB
405 08 GÖTEBORG

Forskningschef

Vägdir
Sigvard Samuelsson

Åke Rudolfsson
Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Kåre Rumar
VTI

Vägverket, Vägförvi Kalmar

Box 749
391 27 KALMAR

Matti Ruuti

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

Ekonomiavd

Marika Sandberg

Opastinsilta 12

Avd för kommunal anläggningsmetodik

Finland

951 87 LULEÅ

Tekniska Högskolan

00520 HELSINKI 52

Ing

Aktuarie
Johan Rydman
SCB
70189 ÖREBRO

Åke Sandin

Gatukontoret, Göteborg
Box 1518
401 50 GÖTEBORG

Avd dir

Roland Sandsten
Scania Bussar AB
Box 366
641 23 KATRINEHOLM

Christer Rydmell
Vägverket, Planeringsavd
78187 BORLÄNGE
Civ ing

Förste forskn ing

Jan Råberger

Stadsbyggnadskontoret, trafikplaneavd
Box 2554

Rein Schandersson
VTI

403 17 GÖTEBORG

Jägmästare
Jägmästare

Lennart Rådström
Forskningsstiftelsen Skogsarbeten
Box 1184

163 13 SPÅNGA

Civ ing

Lisbeth Rönnstedt
Nordisk Planeringskonsult AB

Korsgatan 7-9
411 16 GÖTEBORG

Järnvägsdir
Karl-David Selin
SJ, Persontrafikavd
105 50 STOCKHOLM

Avd dir

Per Sillén

Vägverket, Planeringsavd
781 87 BORLÄNGE

Byrâdir
Glenn Sahlberg

SCB
701 89 ÖREBRO
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Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING

Forskningsledare
Bo Simonsson
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Avd dir

Lars-Erik Sjöberg

Vägverket, Planeringsavd
781 87 BORLÄNGE
Avd dir

Kent Sjölinder

Vägverket, Planeringsavd
781 87 BORLÄNGE
Prof
Lars Sjöstedt
Chalmers tekn högskola
412 96 GÖTEBORG
vVD

Sverker Sjöström
Saab Scania AB
151 87 SÖDERTÄLJE

Arb led
Gustav Storbjörk
Alfa Laval Agri International AB
Box 39

147 00 TUMBA

Laborator

Lennart Strandberg

Arbetarskyddsstyrelsen
171 84 SOLNA
Generaldir
Bertil Ström

Storgatan 58

_ 582 28 LINKÖPING
Göran Ström
Dagens Nyheter
105 15 STOCKHOLM
Forskn ass

Ordförande
Dan Skantz

Halmstads lokaltrafik

Storgatan 17

Agneta Ståhl
Inst för trafikteknik, Tekn Högskolan
Fack
220 07 LUND 7

302 #5 HALMSTAD
Jan Ståhl

Lektor

Tage Skjött-Larsen
Institut for trafik-, turist og regionalökonomi, Handelshöjskolen
Jul Thomsens Plads 10

1925 KCÖBENHAVN v

Danmark

Avd dir
Bo Skogwik
Vägverket

781 87 BORLÄNGE

Sv Åkeriförbundet

Box 504
18215 DANDERYD

' Centralstyrelseledamot

Gertrud Sundfeldt
A
Sv Kvinnliga Bilkårers Riksförbund
Herrgårdsvägen 7
#35 00 MOLNLYCKE
Prof
Lennart Sundström

EKI, Tekniska _högskolan
581 83 LINKOPING

Forsker
Trygve Solheim

Postboks 6110, Etterstad

Statssekr
Monica Sundström

Transportökonomisk institutt
OSLO 6

Kommunikationsdepartementet

Norge

103 33 STOCKHOLM

Forskningsledare
Krister Spolander
VTI

Info sekr
Dan Svanell
Försäkringsbolaget Ansvar
102 42 STOCKHOLM
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XXIV

Christer Svanteson
AB Storstockholms lokaltrafik,

utredningsavd
Box 6301
113 81 STOCKHOLM
Civ ing

Nils-Eric Swartz

TranSportforskningskommissionen, TFK
Grev Turegatan 12 A
114 46 STOCKHOLM

Polisinsg
,
Roland woren

Stockholms polisdistr
Box 42038

126 30 HÄGERSTEN

Forskn ass
Hans Sävenhed
VTI

Forskare
Gunnar Sävenstedt

Övering

TRUM, Umeå universitet

Gunnar Svensson

901 87 UMEÅ

Malmö gatukontor

Box 2500
200 12 MALMÖ

Docent

Dir
Leif Svensson

Hedemora Bilteknik AB

Peter Söderbaum I
Inst för ekonomi 6: statistik
Sveriges lantbruksuniversitet
750 07 UPPSALA

Försäkringsbolaget Ansvar
102 42 STOCKHOLM

Lennart Svenson
Volvo Lastvagnar AB Avd 21120
405 08 GÖTEBORG

Byrådir

Inga-Lill Söderqvist
Barnmiljörådet
Box 22106
104 22 STOCKHOLM
Sektionschef

Civ ing

Stellan Svensson

Inst för transportteknik

412 96 GOTEBORG

Jan Söderström
Svenska Kommunförbundet

Hornsgatan 15

116 47 STOCKHOLM

Red
Thomas Svernfors

Annonsbyrân Svenska Budskap AB
Box 638
551 18 JÖNKÖPING

Ekonomichef
Nils Söderström

Linköpings Trafik AB
Box 1175
581 11 LINKÖPING

Civ ing

Ove Svidén

AB Volvo Teknisk utveckling
405 08 GÖTEBORG

Ek dr
Jerzy Tarkowski

Bilspedition AB
Mölndalsvägen 85
412 85 GÖTEBORG

Polisinsp

Eric Swing

Utredningschef

Länsstyrelsen
Länspolischefens exp
Slottet

Göran Tegnér

Stockholms läns landsting
Box 22550

802 23 GÄVLE
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Chef för Produktteknik
Jan Thorén

Rikskårchef
Göran Tollin

Friv Motorcykelkärernas Riksförb (FMCK)

Volvo Bussar AB
(#05 08 GÖTEBORG

161 28 BROMMA
Civ ing

Docent
Jan Thorsson
Statshälsan

Thomas Trost

Västra Esplanaden 19 B
902 48 UMEÅ

Packforsk (KTH-TTT)
Torshamnsgatan 24
163 93 SPÅNGA
V
Vägdir
Jan-Erik Tunell
Vägförvaltn i Skaraborgs län
Box 221
542 00 MARIESTAD

Forskare
Hans Thulin
VTI

Forskningschef
Börje Thunberg

VTI

Trafiksäkerhetsing
Kjell Thunberg
Personbilsdiv AOTLT
461 80 TROLLHÄTTAN
Jan Thuresson
Vägverket, Driftavd
781 87 BORLÄNGE

Forskningsledare
Thomas Turbell
VTI
Vägdir
Göran Ullberg
Vägverket Härnösand
Box 186
871 01 HÄRNÖSAND
Forskningsleder
Tore Vaaje

Underdir
Torkild Thurmann-Moe

Veglaboratoriet, Vegdirektoratet
Ganstadsalleen 25
OSLO 3
Norge

Transportdkonomisk institutt

Postboks 6110, Etterstad

OSLO 6
Norge

Ledamot

Claes Tingvall
Folksam
Box 20500
104 60 STOCKHOLM
Claes Tjäder
Kommunikationsdepartementet

103 33 STOCKHOLM

Civ ing
Saara Toivonen
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Fack 33
00521 HELSINGFORS 52
Finland
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Åke Waldemarsson
Malmö gatukontor
Box 2500
200 12 MALMÖ
Arb ing
Åke Wallin
Hudiksvalls kommun, Gatukontoret
824 01 HUDIKSVALL
Christer Wallström
Malmö stadsbyggnadskontor
Stadshuset, Amiralsg 20
211 55 MALMÖ

XXVI

Prof

Sten Wandel
EKI Transportsystem
Linköpings tekniska högskola
58183 LINKÖPING

1:e väging

Tage Widerström

Vägverket, Vägförv i Kronoberg
Box 83

351 02 VÄXJÖ

Civ ing
Anders Warringer
Volvo Lastvagnar AB
Avd 26874
405 08 GÖTEBORG

Byrâing
Ake Wijk
Malmö Lokaltrafik, utredn avd
Zenithgatan 68
212 14 MALMÖ

Civilingeniör

Ing
Nils-Gunnar Wik
Saab-Scania, avd BLCKXS
151 87 SÖDERTÄLJE

Carsten Wass
Vejdatalaboratoriet
2730 HERLEV
Danmark

Poliskommissarie
Arne Wikhall

Jörgen Wedin

Malmö polisdistr

Riksrevisionsverket
Fack

100 26 STOCKHOLM
Claes Westberg
Volvo Transportsystem AB

405 08 GÖTEBORG
Forskn ass
Karin Westman

Fil kand

Avd ing
Magne Veum

Statens teknologiska institutt (STI)
Postboks 8116, DEP

OSLO

Forskningsass
Jerk Wiktorsson
Inst för vägbyggnad, Chalmers
412 96 GÖTEBORG

Bertil Vilhelmsson
Göteborgs universitet
Box 3016
400 10 GÖTEBORG

VTI

1

Box 5254
200 72 MALMÖ

.

Norge
Dir

Kjell Wibstad
Skogbrukets og Skogindustriens Forskn råd
Postboks 311, Blindern
OSLO 3
Norge
Förste forskn ing
Curt Wichmann

VTI
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Övering

Håkan Wilhelmson
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Forskare
Leif Wiman
VTI

Vägdir \
Bengt Wolffram
Vägverket, Vägförvaltningen i 0 län
Box 2227
403 14 GÖTEBORG

Trafikplanerare
Per Wramborg
Linköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret

Forskare_

Forskare

Hans Ohman

581 01 LINKÖPING

Gudrun Oberg
VTI
1:e väging

Vägverket, vägförvi Värmland
Box 1045
651 15 KARLSTAD

Lars-Göran Wâgberg
VTI
Poliskommissarie

Bengt Wåhlén

Rikspolisstyrelsen, utbildn byrån
Polishögskolan Ulriksdal
171 92 SOLNA
Länspolischef
Hans Wästberg
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 NYKÖPING

Forskningsing

1:e väging
Harald Öhman

Vägverket, Nedre norra byggn distr
Box 213
871 01 HÄRNÖSAND
Generaldir

Per Anders Örtendahl

Vägverket
781 87 BORLÄNGE

Krister Ydrevik
VTI

Tekn chef

1:e byrâing

171 46 SOLNA

Lars Österblom
Transporthälsan
V Vägen 11 A

Stefan Zablocki
Malmö gatukontor
Box 2500
20012 MALMÖ

Bosse Östlund

Trafikplanering, Chalmers
412 96 GÖTEBORG

Byrådir
Walther Zetterholm

Televerkets huvudkontor, materielavd
123 86 FARSTA
Ungdomskons

Mavi Zonca
Stockholms Trafiksäkerhetsförening
Vasagatan 52
111 20 STOCKHOLM

Bertil Ågren

EKI, Tekniska högskolan
581 83 LINKÖPING
Avd dir

Jörgen Åhman

Vägverket
781 87 BORLÄNGE
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Reporter från Svenska Dagbladet
105 17 STOCKHOLM

XXVIII

Fil dr
Bengt Holmgren

Kulturgeogr inst, Gbgs universitet
Box 3016
400 10 GÖTEBORG
Doc
Lars Nordström

Kulturgeogr inst, Gbgs universitet

Box 3016 _
400 10 GÖTEBORG

Overing
Henrik Hvosles
Vejdirektoratet
Postboks 6390, Etterstad
OSLO 6
Norge

Eva Maria Svensson
Gbgs universitet,
Rättsvetenskapl inst
Viktoriagatan 13

411 25 GÖTEBORG
Lars-Olof Alm

Tekn Högskolan

100 44 STOCKHOLM

Bitr gatudir
Sture Sandström
Jönköpings gatukontor
Djurläkartorget 2
552 55 JÖNKÖPING
Gatudir

Bengt Flygt
Sven-Åke Lundin
Saab Scania AB
151 87 SÖDERTÄLJE

Bengt Niklasson

Vägverket, vägförv
Box 2500

580 02 LINKÖPING
Anita Jormsjö
Vägverket

781 87 BORLÄNGE
Tekniker
Jonny Pettersson
VTI
Lisbeth Höglund

Gatukontoret
Box 1518
401 10 GÖTEBORG

Sven-Göran Gustafsson
Vägverket; vägförv i Växjö
Box 83
351 02 VÄXJÖ
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Gatukontoret
Box 475
751 06 UPPSALA

Krav och förväntningar på väg och trafikforskningen

Anförande av Monica Sundström den 10

januari

1984

på VTI:s forskardagar.

På 1950- och 60-talet fanns det en enorm tro på teknikens
och forskningens möjligheter. Vi skulle klara energibehoven med hjälp av kärnkraften.

Den medicinska forsk-

ningen skulle knäcka alla folksjukdomar. Med växtförädling skulle världssvälten trängas undan.

Då,

för 20-25 år sedan,

hade vi en hög ekonomisk tillväxt,

en oerhört snabb utvecklingstakt och en stark tro på

fram-

tiden.

Näringslivets

folk,

forskare och politiker var tidvis

som fartblinda. Först i slutet av 60-talet kom uppvaknandet.
Då stod det klart för allt fler vilket pris som utvecklingen
hade krävt genom miljöförstöring,
omflyttningar,

monotoni och stress

social utslagning,

folk-

i arbetet, växande

klyftor mellan 1- och u-länder.

Med det här uppvaknandet följde en våldsam reaktion mot
tillväxtsamhället,

Det här

mot teknikoptimismen,

mot utvecklingen.

var i långa stycken en sund och riktig reaktion.
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Den lärde oss att vi bättre än tidigare måste styra utvecklingen. Men samtidigt ledde den här reaktionen till en

oförsonlig kritik mot tillväxt och framsteg. Den ledde till
en teknikfientlighet och pessimism inför framtiden.

På senare tid har stämningarna svängt igen. Den hårda,
oförsonliga kritiken mot teknik och tillväxt har börjat
ge vika. Vi har i Sverige fått tillbaka insikten att våra

chanser för framtiden ligger i att ta vara på de möjligheter
forskningen,

tekniken och vetenskapen ger oss.

Svenska

folkets inställning till teknik är återigen ungefär densamma
som på 50-talet.

Det visar en SIFO-undersökning. Att intresset

för ny teknik är stort, visar också att antagningssiffrorna
till de tekniska högskolorna sedan ett par år har ökat
kraftigt.

Och det är viktigt att vi kan ta tillvara den positiva
grundsynen och på detta intresse.

För forskningen och den

tekniska utvecklingen har en helt avgörande betydelse för

Vårt lands framtidsmöjligheter som välfärdssamhälle och
industrination. Den har fått en viktig plats i regeringens
framtidsstrategi som kort kan beskrivas så här:

För det första markeras tillväxtens betydelse. Ekonomisk tillväxt är nödvändig och möjlig. Utan tillväxt blir det svårt
att klara våra viktigaste politiska mål: rätten till arbete,
minskningen av utlandsskulden och budgetunderskottet. Men
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samtidigt måste tillväxten prövas och styras hårdare än
tidigare,

bland annat med hänsyn

till människors hälsa

och miljö.

För det andra måste vi satsa på forskning och utveckling.

För att vara ett så litet land har Sverige lyckats hålla
sig framme i forskningsfronten på anmärkningsvärt många
områden.

Jag tror att möjligheterna är goda för att vi

skall klara det också i

fortsättningen. Men det förutsätter

att vi kan hålla hög kvalité på den forskning vi bedriver,
att vi orkar prioritera och vågar omprioritera.

För det tredje betonas

industrisamhällets intressen.

Industrin

och industrins resultat kommer att vara av avgörande betydelse
också

i ett tjänstesamhälle,

också

i ett

informationssamhälle.

Antalet industrijobb kommer visserligen förmodligen att minska
men de nya arbetstillfällen som kommer istället - inom tjänste
produktionen,

inom utbildningssektorn - alla dessa jobb kommer

att vara avhängiga en väl

fungerande industriell kärna.

I det ekonomiska återuppbyggnadsprogram som utgör grunden för

regeringens handlande alltsedan den tillträdde för 1 1/4 årsedan ingår en ökad,

långsiktig och målinriktad satsning på

forskning och utveckling som ett viktigt led i arbetet på
att förbättra den svenska

industrins konkurrenskraft och att

på sikt få balans i den svenska ekonomin igen. Programmet'
upptar bl.a.

ökade resurser - genom omprioriteringar - till
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tekniksk utbildning och forskning, inte minst grundforskning
men också tekniskt utvecklingsarbete.

h

Vidare innehåller det insatser för att underlätta utökade
kontakter med och kunskapsinhämtande från utländsk forsk-

ning - Vi kan ju inte vara bäst på alla områden! - Ett annat
inslag är ökade resurser för att effektivisera överföringen
av FoU-resultaten till avnämarna. Vad man här har tänkt på

och nu kommer att satsa på är åtgärder för att underlätta
framtagandet av prototyper,

försöksanläggningar,

modellprojekt

och referensobjekt som industrin kan peka på när man t.ex.

skall gå

ut och konkurrera på den internationella marknaden.

På så sätt kan begränsade
för svensk industri.

offentliga resurser komma till nytta

Den här inriktningen ligger helt i linje

med strategin i den ekonomiska politiken - nämligen att få
till stånd en

bättre

samverkan mellan den offentliga sektorn

och det privata näringslivet.

I programmet förordas också en kraftsamling till vissa strategiska

forskningsområden.

Det gäller främst tre områden,

nämligen:

bioteknik,

datateknik/elektronik samt materialteknik/nya

material.
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Men i programmet ingår också satsningar på bl.a. utveckling
av transportsystem och telekommunikationer, både i form
av ökade investeringar och teknisk utveckling.

Man kan då fråga sig hur_det här programmet på FoU-området
har fullföljts.

Ja,

Vissa förändringar

vid regeringstillträdet.

infördes omedelbart

En starkare samordning av forsk-

ningen har således skett genom att statsministerns ställ-

företrädare, Ingvar Carlsson, har fått ett övergripande
ansvar för regeringens samlade forskningspolitik och att
en särskild statssekreterare för forskningsfrågor har
knutits till statsrådsberedningen.

Vidare har bl.a.

ringens forskningsberedning nybildats,

rege-

liksom industri-

departementets industriella och tekniska råd.

Redan i regeringens första budgetproposition skedde en ökad

satsning på teknisk forskning och utveckling. Anslagen
ökade med omkring en miljard till drygt 9 miljarder.

På

Vårt område satsades dessförinnan 40 miljoner kr. hösten
1982 i den ekonomisk-politiska propositionen på bl.a.
nisk utveckling inom kollektivtrafikområdet.

tek-

Pengarna

ställdes till kollektivtrafikberedningens disposition.

I höstas la regeringen fram en proposition med förslag
till riktlinjer för ett femårigt nationellt mikroelektronikprogram,

som nyligen i allt väsentligt har godtagits

av riksdagen.

Under 1983 har också arbete pågått
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inom regeringskansliet

med dels den forskningspolitiska propositionen dels en

industripolitisk proposition, som båda kommer att läggas
fram nu i vår; Den forskningspolitiska pr0positionen
innehåller bl.a.

förslag till 3-årsprogram för forskningen

inom olika sektorer.
berörs

För kommunikationsdepartementets del

främst transportforskningsdelegationen

kollektivtrafikberedningen

(TFD)

och

(KTB).

Innan jag går över till transportforskningsområdet vill
jag alltså framhålla att regeringen inom ramen för en
realt minskad budget - om man räknar bort statsskuldräntorna - genom omprioriteringar har avdelat ökade resurser till forskning och utveckling genom hittills framlagda propositioner och att denna satsning kommer att
fullföljas i den forskningspolitiska prOpositionen.
I en i övrigt hård budgetbehandling med nedskärningar
på de flesta områden har forskningen utgjort ett skyddat
område - ett av de få områden som föreslås få förbättringar i årets budgetproposition.

Transportforskningsfrågorna är av klart trafikpolitiskt
intresse och måste ses som ett viktigt medel att nå olika

samhälleliga mål. Härtill kommer att en målmedveten satsning på forsknings- och utvecklingsverksamheten inom
transportsektorn är av fundamental betydelse för utvecklingen av svenskt näringsliv och för att öka
industris konkurrenskraft gentemot utlandet.
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Forsknings- och utvecklingsarbete är således av största
betydelse för

att följa upp och fullfölja trafikpolitiska beslut,
att klarlägga de förhållanden som påverkar transportsektorns utveckling och de samhällsekonomiska

effekterna av olika åtgärder,
att förbättra effektiviteten i transportsystemet såväl
vad gäller person-_som godstransporter och därmed
sänka kostnaderna och förbättra företagens lönsamhet,

att

förbättra standarden i persontransportsystemet,

särskilt beträffande den kollektiva trafiken,
att

förbättra trafikmiljön och trafiksäkerheten samt
minska energiförbrukningen,

att åstadkomma metodutveckling vad gäller trafikplanering
och prognoser.

Det är många olika organ som agerar i den svenska transportforskningen. Vi har de forskningsstödjande myndigheterna
TFD,

KTB, STU och BFR,

eller egna s.k.

som finansierar ansökningsprojekt

initiatiVProjekt.

ningsmyndigheterna.

En annan grupp är förvalt-

De har ansvar för en viss del av

transportsektorn och utför FoU i egen regi eller lägger ut
forskning till olika forskningsutförande organ.
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Myndigheter

som tillhör den här gruppen är SJ, vägverket,
hetsverket, transportrådet,

trafiksäker-

Sjöfartsverket och luftfarts-

verket. Till sist har vi de forskningsutövande organen.
De är

förutom högskolorna, VTI,

flygtekniska försöksanstalten

och marintekniska institutet. Forskningsorganen finansierar
sin verksamhet med dels uppdragsmedel, dels anslag över statsbudgeten för egen FoU-verksamhet. Vi har också fristående
organ, såsom TFK,

som gör betydelsefulla insatser.

Staten satsar i storleksordningen 130 milj. kr.

per år på

transportforskning. Men detta är självklart en mycket ringa
del av vad som läggs ned på forskning och utveckling inom
framför allt bil- och flygindustrin,
samt större transportföretag.

skepps- och varvsindustri

Den totala FoU-satsningen inom

transportområdet torde uppgå till mångmiljardbelopp.

De största statliga insatserna görs

Budgetåret 1981/82 satsades 56 % av

inom vägtrafikområdet.

de statliga bidragen

på detta område. Forskningen stöds till övervägande del av
vägverket och VTI.

Järnvägsforskningen,

het finansieras av SJ,

området var 9 %,

utgjorde l6

som nästan i

sin hel-

%. Insatserna på sjötrafik-

på luftfartsområdet 4 % och på gemensamma

områden 15 %. För dessa insatsområden svarade nästan helt och
hållet de forskningsstödjande myndigheterna.

Staten anslår alltså omkring 130 milj. kr. per år till
transportforskning. Är denna resurs tillräcklig eller behöver
resurserna förstärkas? Frågan är förstås omöjlig att klart

VTl MEDDELANDE 386

besvara. Från olika avnämarhåll framhålls gång efter annan
önskemål om intensifierad tranSportforskning inom vissa
områden. Men även om forskningsbehoven är stora behöver
detta inte nödvändigtvis betyda att transportforskningen behöver tillföras ytterligare forskningsmedel.

Regeringen har visat en klar positiv inställning till att

forskningen hålls på hög nivå. I den forskningspolitiska
prOposition som läggs på riksdagens bord i vår föreslår,
som jag nämnt, regeringen en ökning av forskningsanslagen

budgetåret 1984/85. ökningen kommer i första hand högskoleforskningen och den tekniska forskningen till godo.
En Viss ökning av resurserna för transportforskningen

kommer

också att föreslås. Även om jag tror det är rea-

listiskt att räkna med i rådande ekonomiska läge att
den statliga satsningen på transportforskning inte kommer

att uppvisa någon mer markant ökning menar jag att
transportforskningen är ett område som kan ta emot
ytterligare resurser utan att forskningsresultatets kvalitet försämras.

Hur bör resurserna fördelas på olika insatsområden för
att totalt sett komma till största möjliga nytta?

En bedömning jag gör är att de resurser som används
för forskning på för transportgrenarna gemensamma områden är alltför begränsade.
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Dessa områden omfattar många
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för trafikpolitiken mycket viktiga övergripande

fråge-

ställningar, frågor som ännu inte kunnat tillräckligt
belysas genom forskningsinsatser.

Som jag tidigare nämnt

satsas cirka 15 % av de totala FoU-medlen på dessa områden
medan motsvarande andel för t.ex.

vägtransportforskningen

uppgår till närmare 60 %.

Möjligheterna till resursomfördelningar är dock begränsade.

Förvaltningsmyndigheterna satsar av egna

resurser de FoU-medel som krävs

för att deras verksamhet

skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. De medel
som finansierar denna forskning är därför relativt bundna.
Detta gäller även de medel som finansierar de forskningsutövande

organens
egen FoU-verksamhet eftersom dessa medel

används huvudsakligen för att bygga upp och anpassa kunskapsnivån efter uppdragsgivarnas forskningsbehov.

Det är sålunda i

första hand de forskningsstödjande myndig'

heternas forskningsresurser som i detta sammanhang kan betraktas som mer flexibla och möjliga att sätta in mot

angelägna FoU-områden.

Det är viktigt att de relativt begränsade resurserna i
större utsträckning än hittills koncentreras mot prioriterade FoU-områden.

För att FoU-medlen skall komma till

största möjliga nytta är det viktigt att
fyller högt ställda krav på relevans

forskningen upp-

i fråga om val

av

forskningsområden. Även om forskningen är av god vetenVTI MEDDELANDE 386
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skaplig kvalitet är den av föga värde om den inte bedrivs
kring relevanta problemställningar och resultaten inte
svarar mot avnämarnas

behov.

.TFD har i sitt planeringsarbete prioriterat vissa FoU-

<mmådaLDetxehögst prioriterade områdena är materialadministrationen och godstransporter,

samhällsekonomi

och trafikpolitik och trafiksäkerhet.

Jämfört med dagsläget innebär detta en större styrning
av forskningsinsatserna mot prioriterade FoU-områden.
En stor del av de samlade FoU-resurserna läggs i dag ut
på forskningsprOjekt som forskarna själva föreslår i samband med ansökningar.

Även om dessa områden i och för sig

kan vara angelägna finns det,

som jag ser det, risk för

att viktiga forskningsområden inte blir tillräckligt
allsidigt belysta. Den styrning det här är fråga om gäller
alltså i första hand valet av olika problemområden inom
vilka forskningsinsatser krävs.

Forskarnas uppgift är att

föreslå med vilka forskningsansatser dessa problem skall
belysa.
skränkta

Härvidlag har forskarna självfallet sin oinfrihet.

Enligt 1982 års forskningSpolitiska beslut skall sektorsmyndigheterna ha det fulla programansvaret och det
finansiella ansvaret för sektorns forsknings- och utvecklingsverksamhet,

innefattande även långsiktig kunskaps-

uppbyggnad för sektorns behov.
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Den långsiktiga kunskaps-
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uppbyggande forskningen är av fundamental betydelse

för

att säkra den kompetens inom olika FoU-områden som krävs
för att den mer kortsiktiga avnämarorienterade forskningen
skall bli effektiv.

I den forskningspolitiska proposi-

tionen kommer sektorsorganens

(bland dem TFD)

ansvar för

den långsiktiga kompetensuppbyggnaden att betonas starkt.
För att underlätta en sådan utveckling föreslås att en

treårig planeringsperiod införs.

Jag går nu över till frågan om transportforskningens

samordning. Av min redovisning har framgått att transportforskningsresurserna är tämligen begränsade och
att antalet agerande myndigheter är stort.

TFD har redan i dag ansvar för att samordna den svenska
transportforskningen. Detta har bl.a.

tagit sig uttryck

i att andra organ är representerade i delegationens

expertnämnder och projektkommittêer. Avsikten med denna
uppläggning är bl.a.

att hålla varandra informerade och

att undvika uppenbart dubbelarbete.

De program TFD och

andra forskningsansvariga organ utarbetar omfattar
endast den egna verksamheten.

Någon egentlig koordinering

av programmen görs inte. Forskningsverksamheten

inom

transportområdet är därför i stor utsträckning sektoriellt
indelat efter myndigheter.

Transportproblemen låter sig emellertid sällan inordnas
efter myndighetsgränser.
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Många problemområden

inom trans-
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portsektorn är av den karaktären att de omfattar inslag

av flera av de agerande myndigheternas och organens verksamhetsområden.
ning,

Starka skäl talar då,

enligt min uppfatt-

för att transportforskningen bör bli mer problem-

omkuüenai och mindre myndighetsindelad.

Härigenom skapas

förutsättningar för en effektivare forskning genom att

FoU-resurser från olika myndigheter samordnas och koncentreras mot väsentliga problemområden.

Regeringen har därför gett TFD i uppdrag att i långsiktiga program, efter samråd med berörda myndigheter,
ange inom vilka FoU-områden samordnade resursinsatser
bör förekomma samt de olika resursinsatsernas

storlek.

De långsiktiga programmen redovisas till regeringen
som underlag för de återkommande forskningspr0positionerna.

TFD skall ta fram en sammanställning av samtliga myndigheters långsiktiga planer inom tran8portforskningsområdet.
Avsikten är både att ge en överblick av forskningsverksamheten inom området och att underlätta

statsmakterna

prioriteringar.

Till sist något om informationsverksamheten.

Forskning,

vars resultat inte delges och på ett effektivt sätt görs
tillgänglig för avnämarna är
meningsfull.
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För avnämare

inom olika forskningsområden är det viktigt

att få information inte bara om den forskning som bedrivs
i Sverige utan även om resultaten av utländsk forskning.

Det ankommer på TFD inte bara att redovisa nya forskningsrön utan även att med lämpliga intervall

samman-

ställa och redovisa det totala kunskapsläget - även det
internationella - inom olika forskningsområden.

En väl fungerande dokumentationsverksamhet är också en
viktig förutsättning för bättre forskningsresultat.

Ut-

vecklingen inom transportdokumentationens område har gått
mycket snabbt under senare år,

bl.a.

vad gäller olika

databaser. TFD har fått ansvar för samordning av dokumentationsverksamheten.

För att sköta den inrättades

den 1 juli 1983 en särskild dokumentationsnämnd.

Alltså - sammanfattningsvis innebär forskningspropositionen för TFD:s räkning:
- en ökad styrning av forskningsinsatserna mot prioriterade
områden,
- ett större ansvar för långsiktig kunskapsuppbyggnad,
- ett ökat ansvar för att samordna planeringen inom
transportforskningsområdet och en intensifierad
informationsverksamhet.
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Och med detta vill jag sluta med att tacka VTI för
VTI:s initiativ till dessa forskardagar och samtidigt
uttrycka en förhoppning om att utbytet blir stort.
Det är verkligen ett gediget och spännande utbud så
förutsättningarna är utomordentligt goda för att det
skall bli ett par givande dagar.
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Bilindustrins förväntningar
på väg- och trafikforskningen
Anförande vid VTI-konferensen "Forskardagar - vägtransporter"

av tekn. dr. Sverker Sjöström,

vice VD Saab-Scania, Södertälje

Jag representerar transportmedelstillverkarna och vill gärna ge
en bakgrund till vår inställning, när det gäller krav och för»
väntningar på väg- och trafikforskningen. Inledningsvis vill
jag klarlägga den svenska bilindustrins ställning och betydelse'
i dagens Sverige. Det är då väsentligen lastbilar, bussar och
personbilar jag talar om och vi kan konstatera, att den
bilindustrin nu har blivit en av våra basnäringar.

svenska
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Det här diagrammet visar utvecklingen av exporten och importen
av

bilar

och

bildelar

under de tre senaste åren.

Skulle siffrorna för 1983 redan funnits tillgängliga,
ytterligare väsentlig

ökning

skulle en

av nettoexporten kunnat redovisase

För att inget missförstånd skall uppstå, vill jag poängtera att
i importsiffrorna i diagrammet är också inräknat alla de delar,
som vi svenska biltillverkare behöver importera till våra egna
produkter, t ex insprutningsutrustning och elektrisk utrustning,
som vi ännu inte tillverkar i Sverige.
Nettoexporten av bilar och bildelar var alltså under år 1982
11,2 miljarder kronor!
Om vi gör tankeexperimentet att vi i Sverige inte skulle ha
haft någon egen bilindustri, då skulle exportunderskottet år
1982 varit 11,2 miljarder kronor högre på grund av utebliven
VTI MEDDELANDE 386
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nettoexport.

Dessutom skulle Sverige ha behövt importera motorn

fordon för uppskattningsvis 14 miljarder kronor för att kunna
upprätthålla samma transportarbete.

HANDELSBALANSEN UTAN BILlNDUSTRlN

TOTAL VARUEXPORT 1982
168 MILJARDER KR

v ,

_

å
MILJARDER KR
UTEBLIVEN
NETTOEXPORT

11

ERFORDERUG
FORDONSIMPORT

14

FÖRSÄMRING AV

HANDELSBALANSEN

25

Den svenska bilindustrin ger således ett positivt bidrag till
handelsbalansen av storleksordningen 25 miljarder kronor. Som
jämförelse kan nämnas att Sveriges totala varuexport år 1982
var 168 miljarder kronor.
I det här sammanhanget kan det finnas skäl att uppmärksamma hur

svenska de svenska bilarnaär i dag och jag tar två exempel
från mitt eget verksamhetsområde: Med utgångspunkt från själv_
kostnaden är 2/3 av en Saab personbil svensktillverkad.

Scania lastbil är till hela 3/4 tillverkad i Sverige.

En

2 av 3

Saabar och 9 av 10 Scania lastbilar säljs utanför Sveriges
gränser.

TYPISKT FÖR SAAB-SCANIA FORDON
SVENSK
TILLVERKNING

2/3

L

3/4

VTT
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Jag anser att den här bakgrunden är synnerligen väsentlig, när
det gäller vilken forskning som behövs från transportmedelstillverkarnas

För.att vi

synpunkt - och jag börjar då

med lastbilarna:

på sikt skall kunna bibehålla vår

måste vi kunna göra lastbilar,

kundkrav som lagbestämmelser,

konkurrenskraft,

som överensstämmer med såväl

som gäller på respektive marknad.

Fordonen måste kunna anpassas till alla de olika transportuppgifter, som är eller kan vara aktuella för de storlekar av

lastbilar vi tillverkar. För att vi skall lyckas med detta och
samtidigt kunna hålla konkurrenskraftiga priser, är det nödvändigt att använda standardiserade byggklotsar.
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Det gäller att seriestorlekarna för de ingående komponenterna
blir tillräckligt storai'Vi måste med andra ord bygga upp ett

modulsystem,

så

att olika transportuppgifter kan lösas på ett

enkelt och optimalt sätt genom att välja de
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Att veta vilka byggklotsar

som är de

_

rätta, är ett transport-

forskningsprojekt som vi vill prioritera.'Vi behöver fakta om
transportnäringens allmänna uppbyggnad såväl.i Sverige som i

andra länder. Vi

känner det

så att detaljkunskapen inom detta

styckegods-,
område är alltför bristfällig. Det gäller t ex
där
oljetransporter
och
närdistributions-, anläggnings-, skogsvillkoren är väsentligt olika mellan I- och U-länder.
Angeläget

-

-

att kartlägga är

bland annat följande

faktorer:

Årlig körsträcka
driftstimmar per år
slag av last i ton och årlig mängd ton-m3
underhållsintervall
reparationer
kostnadsfördelning - driftskostnader
intäktsbortfall vid driftstörningar
jämförelse mellan olika marknader

Forskning inom det här området skulle ge oss lastbilstillverkare
viktig information och hjälp vid vår optimering av både kompow
nenter och komposition.iDet skulle också

medverka till att

åstadkomma både bättre transportmedel och bättre transportsystem,
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Det finns också områden av mer fordonsteknisk karaktär, där vi
i bilindustrin har stor nytta av samarbete med institutsforskningen och jag vill anföra några exempel:

m
m

Lastbilars kör- och bromsegenskaper
sidostabilitet - vältning

w
w
w

optimala axeltryck
'
däckens egenskaper
infraljud och dess inverkan på föraren.

m

fordonskombinationer med två ledpunkter

När det gäller trafikpolitik, lagar och bestämmelser, så är
det från vår synpunkt nödvändigt att beakta den svenska bilindustrins stora samhällsekonomiska betydelse och unika exportn
beroende, så att inga allvarliga, negativa följdverkningar
uppstår för den svenska bilindustrin.
Vårt utvecklingsarbete, när det gäller lastbilar, sker i regel
i mindre steg och produkterna måste i viss mån på grund av

olika kundkrav och bestämmelser på olika marknader anpassas för
de olika arbetsområdena. Det finns dock nu en viss strävan att
åstadkomma internationella bestämmelser och det måste vi på

olika sätt stödja.

\

ANGELÄGET - INTERNATlONELLA MILJÖBESTÄMMELSER

NoX

å Hc

RÖK.

Den bästa hjälp vi tillverkare kan få är att svenska bestämmelser
så långt som möjligt överensstämmer med de internationella. När
det gäller forskning och lagstiftning inom det här området,
till exempel beträffande buller och avgasemissioner,

så är

det

enligt bilindustrins uppfattning på sikt ett överlevnadsvillkor
med internationell samverkan.
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De här synpunkterna gäller
personbilaro

i hög grad också

för

bussar

och

Forskningsm och utvecklingsarbetet, när det gäller själva last=
bilen, betraktar vi som vårt allra viktigaste konkurrensmedel

Endast om vi
gäller

av egen kraft kan hålla oss i täten, när det

prestanda och andra egenskaper,

kan vi

på

sikt överlevac

De områden det rör sig om kan jag exemplifiera med följande:

Det gäller att kontinuerligt utveckla motor och transmission på
ett sådant sätt att prestanda, speciellt vad avser bränslen
förbrukning, tillförlitlighet och tillverkningskostnad håller
jämna

När

steg,

när man jämför

med
våra konkurrenters produktere

det gäller sådana komponenter som styrning,

fjädringssystem,

så är det säkerhet och komfort,

liga och naturligtvis

hytter och

som är väsentm

också tillverkningskostnaden.

Av särskilt intresse i transportsammanhang är optimeringen av
hela fordonet

för

en viss

transportuppgift.

Vi har till exempel i samarbete med Väg- och Trafikinstitutet
arbetat fram metoder, som gör det möjligt att simulera körning
med lastbil på godtyckligt vald väg i en dator.
Vi kan på det här viset komponera en godtycklig fordonskombina=
tion och köra den på en godtyckligt vald väg och snabbt få reda
på
t ex bränsleförbrukning, transporttider och växlingsstatistike

1|5 l I
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Vi kan alltså med de här metoderna, när vi känner transportkraven,
få fram den lämpligaste komponentkompositionen för ett visst
VTI MEDDELANDE
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transportbehov.

På det här området är ett samarbete med t ex

Väg- och Trafikinstitutet mycket värdefullt och det är

ett gott

exempel på hur institutsforskning kan samordnas med industriellt
utvecklingsarbete. Sammankopplat med den önskade forskningen
inom transportfakta,

som jag nyss talade om,

kan de här metoderna

bidra till utvecklingen av mer optimala transportsystem.
Ett

annat aktuellt område är diskussionerna om alternativa

motorer och

alternativa bränslen.

Detta fält

lastbilar utan även bussar och personbilar.

berör

inte bara

Kolvmotorn är den helt dominerande motorn i dag för såväl
lastbilar, bussar som personbilar. När
det gäller framtidens
motorer arbetas det intensivt på många håll i världen med
dettaliBland de motorer, som förutom dagens kolvmotor, diskuteu
'ras mest är gasturbinen och Stirlingwmotorn.

STIRLING-MOTOR

Såväl gasturbinen som Stirling-motorn har vissa fördelar
jämfört med dagens kolvmotorer.

Till exempel är de lättare att

anpassa till andra drivmedel, de har lägre ljudnivå och bättre
avgasemissioner. Men när man kommer till den avgörande ekonominy
ser det mindre ljust ut för konkurrenterna till kolvmotorn. Om
gasturbinen skall kunna konkurrera med dieselmotorn ur bränsle-

förbrukningssynpunkt,

synpunkt.
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GASTURBIN-MOTOR

Stirling=motorn lider av ungefär samma problematik. Skall den
göras tillräckligt bra från verkningsgradssynpunkt blir den för
dyr och dessutom för tung och den kräver också för stor kylkapacitet.

För lastbils- och bussdrift torde dieselmotorn med turbo-

laddning under överskådlig tid förbli den dominerande drivkällan,
i

synnerhet som det fortfarande finns stora utvecklingsmöjligw

heter för dieselmotorn.

DIESELUTVECKLING - KERAMISKA MATERIAL
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När det gäller gasturbinen och även Stirling-motorn anser man
att verkningsgraden skulle kunna höjas genom användning av
keramiska material i de delar, som är utsatta för de högsta
temperaturerna, men samma möjligheter gäller också dieselmotorn.

Inte heller som motor i personbilen är man i dag särskilt

optimistisk,

när det gäller vare

sig gasturbinen eller Stirlingu

motornilBedömningen är i stället den att Otto-motorn kommer att
användas parallellt med dieselmotorn

för personbilsdrift även

på lång sikt. Otto-motorn är enklare och lättare än dieselmotorn
och lämpligare för högprestandabilar men ger högre bränsleförbrukning. Dessutom kommer det att krävas en viss balans
mellan lämpliga och tillgängliga bränslen för diesel- och Ottom

motorer.

Den viktigaste egenskapen
diskuterar är att det har
seende på vikt och volym.
baserade på petroleum är

hos ett bränsle för de motorer vi här
ett stort energiinnehåll både med avd
Dagens bränslen, dieselolja och bensin,
förstklassiga från denna synpunkt.

ENERGHNNEHÅLL - ALTERNATIVA BRÄNSLEN
MJ/ kg
DIESEL

?QÃVÄTSKA

ENSIN
SOJAESTER
ETANOL
METANOL
BUTAN
PROPAN
METAN
VÄTE

Av kända

skäl har en rad alternativa bränslen diskuterats och

även kommit till användning; Det gäller både vätskor och gaser
enligt den här bilden.

Alla dessa alternativbränslen med undantag av syntetiska kol=

väten är sämre från energisynpunkt än dagens konventionella
bränslen.

Det kan också konstateras

från dagens,

att ju mer bränslena avviker

desto större förändringar måste göras på motorernar

Metanol är det bränsle som avviker mest. Det kräver omfattande
ombyggnad av motorn och byte av nästan alla material, som

kommer i kontakt med bränslet.
VTI MEDDELANDE
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I dagens läge gör krav på såväl god bränsleekonomi som på uppe

fyllandeenzavgasbestämmelser, att motorerna måste optimeras
med så snäva toleranser, att även ett mindre avsteg från det
normala bränslets egenskaper betyder att motorn måste omjusteraso

T

DRIFT PÅ BENSlN OCH LPG

BESIKTNING - AVGASKRAV = BENSINBIL

Redan de variationer som föreligger inom dagens bränslemarknad
är enligt bilindustrins åsikter för stora. Detta innebär dels
att nya bränslen kräver särskilda bilar, dels att växling mellan
olika bränslen i en och samma bil'inte är möjlig, om man skall

klara alla krav från myndigheter och förväntningar från kundero

Det jag talat om gäller om bilarna skall produceras och användas

i den situation som råder i dag, dvs då handeln med bränslen på-m
går åtminstone nära nog ostörd och konkurrensen verkar fullt ute

En helt annan värdering måste göras i ett avspärrningsläge, då
det gäller att hålla i gång försörjningen med-alla till buds
stående medel° Då kan man acceptera försämringar hos motorns
funktion bara transporten går att genomföra.
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AVSPÄR RN l NGSLÄG E
ANPASSNlNG

Följande angelägna frågeställningar vill vi från bilindustrin
ta upp i samband med motorer och bränslen:

l.

Prioritera användning av petroleumprodukter i energisammanm

hang för transportområdet. Anpassa certifikationsbestämmelser

och andra statliga åtgärder på ett sådant sätt att en total
optimering åstadkoms, när det gäller energiutnyttjandet av
den importerade råoljan. Detta kräver ett intimt samspel
mellan motortillverkare, oljeindustri och statliga organ

OPTIMERING AV

ENERGIUTNYTTJANDET

r ,.. '

_ _ [Evlllrgi

_. v
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Svenska bestämmelser vad avser emissioner och andra miljön
krav skall utarbetas i samarbete och i takt med det övriga

Europa, Då kan motortillverkaren bättre hushålla med sina
utvecklingsresurser. Detta gynnar
motorer och gynnar därmed svensk

utvecklingen av effektivare
export av fordon.

VÄSENTLIGA AVGAS- OCH BU LLERKRAV
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3.

Från beredskapssynpunkt bör statsmakterna planera för ett
alternativt bränsle som kan framställas inom landet, t ex
etanol. Med detta bränsle kan såväl anpassade Otto-motorer
som dieselmotorer drivas; de senare genom tändförbättrande
tillsatser till bränslet. Utvecklingsarbetet med motor-

anpassningen bör bekostas av staten och bedrivas i samarbete

med

bilindustrin.

AVSPÄRRNINGSBEREDSKAP - STATLIGT ANSVAR

TÄNDFÖRBÄTTRARE

SAMVERKAN

BILINDUSTRIN

Om jag då övergår till de för persontransporterna specifika
frågorna, sett från vår synpunkt som transportmedelstillverkare,
så är det fråga om bussar och personbilar och numera även flyg-m

plan. I fråga om bussarna som tillverkningsmässigt för oss till
antalet utgör cirka 10 % av antalet lastbilar, används i stor
utsträckning samma grundkomponenter

gäller

som i lastbilarna. Det

alltså också för bussarna att kunna kombinera byggklotsar

så att de olika transportuppgifterna kan löSas på så optimalt
sätt som möjligt.

Men först och främst är det väsentligt att kartlägga, vilka
olika kollektivtrafiksystem och färdmedel, som är de lämpligaste
för olika tillämpningar, storstadstrafik, förortstrafik, långa

distanstrafik osv. De forskningsuppgifter, som vi vill prioritera,
och som vi gärna vill ha hjälp med i det här sammanhanget är
bland annat följande:
w

w
-

Kostnadsrelationen:

färdmedel - trafikpersonal - infrastruktur

m underhåll - administration - trafikledning

Restidernas, komfortens och prisets betydelse för val av färdm

medel

Säkerhet och tillförlitlighet - olika trafiksystem

m_ Modeller för inplanering av kollektivtrafik i nya områden
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bostad arbetSplats Inverkan på transportmedel

m

Planering - närhet

-

Kollektivtrafikens betydelse och utnyttjande

-

Eldrift c användningsmöjligheter och kostnader

Även

för personbilssidan och flyget

vara betydelsefulla att

få belysta.

för

kan vissa av

fritidsresor

de här

frågorna

I många avseenden är dock förhållandena, när det gäller den
svenska tillverkningen av personbilar, annorlunda än för last=

bilar och bussar. På detta område är seriestorlekarna för de
svenska tillverkarna med

har

internationella mått små,

men tonvikten

i stället lagts på att bygga bilar, som är något rymligare,

bättre och mer

tekniskt avancerade och därmed dyrare än medel=

talet av europeiska och japanska bilar. Därigenom har en betym

dande marknadsandel uppnåtts

i Sverige, där

köparna efterfrågar sådana bilar.

finns också
produkter.

en viss kundkategori,

en stor del av

I Västeuropa och Nordamerika

som efterfrågar denna typ av

SVENSK PERSONBl LSPRODUKTION

REL. SMÅ SERIER --= HÖG KOMFORT OCH TEKNISKT AVANCERADE

Inom denna marknadsnisch har de svenska tillverkarna uppnått en
icke oväsentlig

andel.

Denna bakgrund gör det svårt att formum

lera centrala forskningsuppgifter av samma karaktär och betydelse
som de,

som anfördes för lastbilar och bussar,

men följande mer

allmängiltiga problemställningar kan dragas fram som särskilt
intressanta i personbilssammanhang:
-

Förarens

beteende

i

olika

trafiksituationer

-

Hur kommer samhällsutvecklingen och andra föränderliga

faktorer att påverka trafikmiljön?
VTI MEDDELANDE
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I fråga om det forskningsw och utvecklingsarbete,

som avser

själva fordonen - bussar och personbilar - gäller pa samma satt
som för lastbilarna, att konkurrensens hårda lagar driver vart
arbete med obönhörlig kraft.

För personbilarna tillkommer också en mycket specifik och hård

styrning genom att USAumarknaden har så stor betydelse för ossa
Vi måste uppfylla alla krav på denna marknad avseende bland
annat avgasemissioner, bränsleförbrukning och krocksäkerhet.

ANPASSNING USA-KRAV

Vi har två hittills framgångsrika tillverkare av fordon för
såväl godsm som persontransporter, som båda är starkt export»

beroende och som båda har en väsentlig, samhällsekonomisk
betydelse. Det är väsentligt att de villkor, som denna fordonse

industri lever under, ej försämras, men det är också väsentligt
att våra transportsystem i landet måste vara effektiva och
avpassade till våra speciella förutsättningar. Enligt min uppe
fattning kan man främja båda dessa önskemål genom ett samarbete
mellan svenska forskningsorgan och fordonstillverkarna e

framför allt på områden, som gäller transporternas allmänna
uppbyggnad liksom även när det gäller metodik vid och underlag
för optimering av transporter.

VT I MEDDELAND E
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FRI
KONKURRENS

ENSKILD
KREATIVITET

RATIONELL UTVECKLING

När
det gäller lagar och förordningar av olika slag och forsk=
ningsuppgifter i dessa sammanhang är dessutom en internationell
samverkan helt nödvändig.
Kommer vi så till utvecklingen av själva produkterna - fordonen
- är det min uppfattning att denna del av forsknings- och
utvecklingsarbetet, som ju bedrivs i en hård - såväl nationell
som internationell - konkurrens till och med skulle kunna hämmas
genom alltför mycket samverkan. Därmed har jag inte sagt att
goda idéer inte skulle kunna komma fram vid olika forsknings-

institut. Men dessa idéer kommer i så fall från enskilda

kreativa personer;

forskningsprogramc

knappast som resultat av styrda gemensamma
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Anförande vid VTIs informationsdagar om transportforskning
10 och 11

jan 1984 i Linköping av generaldirektör Per Anders

Örtendahl, Vägverket

"Krav och förväntningar på väg- och trafikforskningen utifrån
olika utgångspunkter".
Ärade åhörare!

Inledning

Västvärldens ekonomier karaktäriseras för närvarande av en försiktig optimism.

Även

i Sverige ser

vi tecken som antyder en gynnsam utveckling av
konjunkturen och handelsbalansen.

Trots detta

måste vi räkna med att under lång tid framöver
brottas med allvarliga obalanser i statsbudget och
bytesbalans.

I detta läge ser jag det som väsent-

ligt att väghållningen utformas så att den medverkar till att leda oss bort från dagens besvärliga situation.

Olika möjligheter att effektivise-

ra nuvarande väghållningsmetoder måste prövas, men
resurser måste även satsas på
nik,
er.

nya metoder,

att utveckla ny tek-

nya material och nya strategi-

Kunskaper är en förutsättning för att kunna

göra detta på ett från

samhällets synpunkt optimalt

sätt.
Ursprungligen var forskningen inom vårt område
koncentrerad till själva vägen - dess konstruktion, byggande och underhåll.
förallt

Under 60- och fram-

70-talet vidgades perspektivet och vägens

roll i och betydelse för samhället fick allt
större vikt.

Forskningsområdet utökades

även omfatta trafiken,

trafikanterna, vägtran-

sporterna, miljöeffekterna,

VTI MEDDELANDE
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de regionalekonomiska sambanden.

Under 80-talet är

min förhoppning att människan ställs mera i centrum.

Hennes begränsningar,

önskemål,

värderingar

och behov bör få allt större tyngd vid såväl
planering och nybyggnad som vid förbättring och
drift av vägar.

Bakgrund
Som de flesta av er vet har vi i Sverige ca
400 000 km vägar och gator fördelade på statliga,
statskommunala,

kommunala och enskilda vägar.

Personbilar och bussar svarar tillsammans för närmare 90 % av persontransportarbetet i landet.
Lastbilarna utför ungefär hälften av godstransportarbetet.

Vägtransporterna utgör således

grundvalen i den svenska transportapparaten.
Transporter på väg ingår i de allra flesta människornas vardag.
Kostnaderna för väghållningen utgör bara en liten
del av de totala kostnaderna för vägtransporter.
Den här bilden visar vilka relationer det är frågan om för en normal

landsbygdsväg.

En relativt

sett liten påverkan på fordonskostnader, restider
eller olyckor,
underhåll,

exempelvis

genom förbättrat
väg-

kan ge stora samhällsekonomiska vinster.

Dagsläge

Trafikarbetet på det statliga vägnätet ökade under
1970-talet med ca 30

%.

I början av 1980-talet

minskade det, men har nu åter börjat öka något. På
kommunernas vägnät har man haft en liknande utveckling.
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Det totala antalet olyckor har under den senaste
10-årsperioden ökat.

Detta beror på den exception-

ella ökningen av antalet viltolyckor.

De allvar-

ligaste olyckorna har däremot minskat och antalet
dödade var 1982 nere i 758 personer.

Den senaste

statistiken tyder emellertid på att denna tendens
kan ha brutits.

Den gynnsamma utvecklingen har

naturligtvis påverkats av

en mängd åtgärder såsom

förbättrade

lagstiftning och bättre

fordon,

ändrad

information och utbildning.

En betydande effekt

kan emellertid med säkerhet knytas till olika åtgärder på vägnätet.
måste

Trots en gynnsam utveckling

trafikolyckorna fortfarande anses vara ett

mycket allvarligt samhällsproblem.

I det närmaste hela riksvägnätet är idag upplåtet
för

10/16 ton.

På länsvägarna däremot förekommer

bärighetsrestriktioner under tjällossningen.
De mest omfattande restriktionerna förekommer i
skogslänen och drabbar de tunga transporterna
som är av stor betydelse för den lokala och
den regionala transportförsörjningen.

Bärighets-

problemen finns främst på det finmaskiga vägnätet.

I det trafikpolitiska beslutet

1979 angavs att

väghållningen skall ges en sådan inriktning att
vägkapitalet vidmakthålls.
ring har vi

Trots en hög priorite-

från Vägverkets sida

inte till fullo

lyckats leva upp till detta. Följden har blivit
att beläggningsunderhållet,

av i första hand det

lågtrafikerade vägnätet,

kunnat kompensera

förslitningen.

ej

Eftersatt beläggningsunderhåll

resulterar på sikt i dyrbara rehabiliteringsåtgärder.
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Ett annat problem är broarna.

Brobeståndet på

statsvägnätet har ett återanskaffningsvärde

på ca

20 miljarder kr. Under senare år har det visat sig
nödvändigt med betydande reparationer.

Det är

framför allt äldre betongbroar som drabbas. Dessa
har låg beständighet mot salt och frostangrepp.
Såväl

i FoU-planeringen som i driftplaneringen

prioriteras underhåll av belagda vägar och broar
för att kunna uppnå det övergripande målet - bevarande av i vägnätet investerat kapital.
Anslagstilldelningen till väginvesteringar har
varit krafigt sjunkande under det senaste decenniet.

På bilden visas utvecklingen för de statliga

vägarna.

Vi kan konstatera att nivån

1982 var un-

gefär hälften av vad den var i början av 1970talet.

Vi kan också konstatera att anslagen har

varierat kraftigt från år till år beroende på att
volymen "icke ordinarie" anslag varierat.

Väghållningen under 1980-talet
1980-talet kommer till stor del att präglas av de
ekonomiska problem som jag inledningsvis behandla-

de. Detta påverkar förutsättningarna för Väghållningen på flera sätt. För det första påverkas det
statsfinansiella utrymmet för offentliga utgifter.
Dessutom påverkas vägtrafikens utveckling.
förutser

Här

jag en långsam, men dock, ökning av såväl

person- som godstrafiken.
samhällsklimatet.

För det tredje påverkas

I en kärv ekonomi blir effekti-

vitetsaspekterna viktigare samtidigt som fördelningsfrågorna blir

"hetare".

Det är svårare att

fördela en försämring än en förbättring.
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Sysselsättningsfrågorna kommer säkerligen att vara
mycket viktiga under 1980-talet.

Jag är positiv

till att vägåtgärder även i fortsättningen används
som ett sysselsättningsskapande instrument.
vägverket sida är

Från

vi självfallet beredda att med-

verka med lämpliga objekt.
Väghållningens

inriktning har behandlats av riks-

dagen i det trafikpolitiska beslutet

1979.

Utifrån de mål som gäller för välfärdsutvecklingen

för landet i stort har mål ställts upp för trafiksäkerhet,
miljö,

transportkostnader,

tillgänglighet,

kapitalbevarande mm.

Statsmakterna har under senare tid alltmer betonat

vikten av att väghållningen ges en sådan inriktning att näringslivets transportbehov beaktas.

I

rådande ekonomiska läge är det förvisso viktigt
att åtgärder inom alla samhällssektorer samverkar
så att man får till stånd en utveckling i önskad
riktning.

Jag är övertygad om att åtgärder inom

vägsektorn kan ge ett viktigt bidrag.
livets

Närings-

transportbehov har varit en viktig utgångs-

punkt såväl i flerårsplanearbetet, som i de diskussioner som förs om den framtida driftverksamhetens inriktning.

Man får dock inte glömma bort

att de övriga målen för väghållningen kvarstår.
Jag tänker då inte minst på trafiksäkerhetsaspekterna.

Planer
Vi har konstaterat att det finns
åtgärder på vägnätet.

stora behov av

Låt mig nu något redogöra

för vilka effekter som uppnås med de investe-

rings- och driftåtgärder som planeras.
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Nya flerårs- och fördelningsplaner för perioden
1984-93 har framtagits.

De har upprättats

i enlig-

het med de direktiv regeringen gav i början av

året och under 1983 varit ute på remiss.
De objekt som tagits med motiveras främst av kraven på ökad trafiksäkerhet,

bättre tillgänglighet,

lägre kostnader för näringslivets transporter samt
kraven på god samhällsutbyggnad och markanvändning.
Vägverkets beräkningar visar att objekten i flerårsplanerna ger god samhällsekonomiskt avkastning.

Som exempel kan nämnas att de kommer att

minska olyckorna med ca 1

200 per år, vilket mot-

svarar en samhällsekonomisk besparing på 350 Mkr
och att restider och fordonskostnader minskar med

ett värde av 500 Mkr/år. Till detta skall läggas
förbättringar i miljö och markanvändning samt
positiva regionalpolitiska effekter.
Jag ser det som mycket angeläget att vägverket
verkligen tilldelas medel i enlighet med de angiv-

na planeringsramarna. Jag vill också peka på att
många angelägna objekt inte kommer att inrymmas.
En ökning av investeringsvolymen skulle bl a göra
det möjligt att genomföra bärighetsupprustningar
till gagn för den tunga trafiken;
länen.

främst i skogs-

Fler förbifarter med positiva effekter på

säkerhet och miljö skulle kunna byggas. Dessutom
skulle broarna kunna byggas om i en omfattning som
bättre svarar mot

behoven.

Objekten i förslaget till fördelningsplan beräknas
minska antalet olyckor per år med 950 st och res-

tider och fordonskostnader med 250 Mkr/år. För
dessa tätortsobjekt blir det dessutom avsevärda
miljöförbättringar.
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Den nya förordningen om statsbidrag till väg- och

gatuhållning innebär förbättrade möjligheter att
få bidrag till investeringar i kollektivtrafikåtgärder.

Planförslaget innehåller sådana åtgärder

till en kostnad av 375 Mkr.
En ökad investeringsvolym skulle ge ett gott samhällsekonomiskt utbyte.

I de väghållande kommuner-

na finns det nämligen ett uppdämt behov av investeringar 1 vägar och gator.
iska medel har,

med

Sysselsättningspolit-

undantag

för det senaste

året,

endast i mycket begränsad omfattning kommit det
statskommunala vägnätet till del.
Den gällande 5-årsplanen för driftverksamheten avser perioden 1982-86. Planen uttrycker en inriktning där vidmakthållandemålet

framhålls starkt.

Vidare är målen för transportkostnader och trafiksäkerhet högt prioriterade.

För att nå en god mål-

uppfyllelse med de resurser som finns tillgängliga
har det varit nödvändigt med en kraftig anpassning
av driftåtgärderna till trafiken..Detta innebär
att de högtrafikerade vägarna prioriteras.

De senaste årens anslagsnivåer har inneburit att

vägnätet inte har kunnat vidmakthållas. Vägnätet
och då företrädesvis det lågtrafikerade har

istället

försämrats.

Av nu lagd budgetprOposi-

tion har regeringens viljeinriknting att satSa
på drift av vägar markerats genom en real uppräkning av driftanslaget.

Detta kommer att inne-

bära att försämringen hejdas.

Anslagsförstärkningen till underhåll av de stat-

liga och statskommunala

vägarna med 556 milj

kr

innebär glädjandenog att vi fr 0 m år 1985 kan
påbörja en återhämtning av de stora eftersläp-
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ningar som under många år drabbat underhållet
av både väg- och gatubeläggningarna i landet.
Arbetet med att upprätta en ny 5-årsplan,
perioden 1985-89,

pågår för närvarande.

för

Den in-

ledande fasen i arbetet har den här gången bedrivits på ett nytt och mera systematiserat sätt
än tidigare.

Planeringsfasen,

riktningsplanering,

som vi kallar in-

bygger på att alternativa

inriktningar formuleras och utvärderas.
I direktiven till vägförvaltningarna

för upp-

rättande av femårsplan drift har vidmakthållandet
fått en stark framtoning med prioritering av
bro- och beläggningsunderhåll.

Åtgärder för att

minska antalet olyckor och olycksrisker prioriteras främst med inriktning mot de oskyddade trafikanterna. Även åtgärder som innebär minskade
transportkostnader för jord- och skogsbruket samt
industrin ska prioriteras.
Erfarenheterna från arbetet stöder det som jag
tidigare har sagt,

nämligen att åtgärder för att

vidmakthålla vägnätet är utomordentligt angelägna.
Den infrastruktur som vi har byggt upp i Sverige
i form av Vägar är en viktig förutsättning för
näringslivets

tillväxt och samhällets utveckling.

Dessa vägar måste underhållas på ett tillfredsställande sätt.

Jag anser därför att driftverksam-

heten måste prioriteras och detta gäller inte bara

det statliga utan också det statskommunala vägnätet.
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FOU

Av den redogörelse jag nu lämnat för våra ambi-

tioner, mål och planer framgår vilka områden vi
prioriterar.
huvuddelen

Där vill vi självfallet också satsa

av våra

FoU-medel.

För att åstadkomma en rationell och till samhällets behov anpassad väghållning krävs kunskaper.
Dessa

inhämtas,

förutom via

farenhetsåterföring,

systematiserad er-

dels genom av VV initierad

och finansierad FoU-verksamhet och dels genom att
via olika typer av internationellt samarbete följa
och deltaga i det utvecklingsarbete

som pågår i

vår omvärld.

VV inventerar,

formulerar och prioriterar problem

och kunskapsluckor utifrån kraven på att göra

väg-

hållningen så effektiv som möjligt och omsätter
FoU-resultaten till råd och föreskrifter. VV bedriver således i princip ingen egen forskning utan
uppdragen beställs konventionellt eller som teknikupphandling hos forskningsinstitut, högskolor och
privata

företag och konsulter.,

En intressant möjlighet till förnyelse och utveckling,

som jag gärna vill nämna i detta sammanhang,

erbjuder den s k funktionsupphandlingen.

Genom att

vid ex vis beläggningsupphandling ställa funktionella krav ges ett incitament för tillverkaren/entreprenören att själv satsa på egen FoU eller ta hem
utländska FoU-resultat.
För närvarande satsar VV ca 30 milj/kr årligen på
teknisk FoU.

Ungefär 50

% av detta belopp används

för uppdrag till VTI här i Linköping.
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Ett omfattande erfarenhetsutbyte

sker med såväl

svenska som utländska organisationer och forskningsinstitut inom väg- och trafikområdet.

Det

nordiska samarbetet är speciellt välutvecklat inom
ramen för Nordiska vägtekniska förbundet NVF och

Nordiska ämbetsmannakommittên för transportfrågor
NÄT.

Inom landet bedrivs ett välutvecklat samarbete
med flertalet forskande och förskningsstödjande
organ,

ofta tillsammans med övriga

delar
av

näringslivet.

Detta breda engagemang möjliggör för vägverket
att vara en dirvande kraft inom breda forsk-

ningsområden.
Forsknings- och utvecklingsarbete är en nödvändig
förutsättning för en effektiv väghållning.

Forsk-

ningen förväntas ge vägverket underlag för revidering och utveckling av planeringsmodeller för väghållningen samt för standardbeskrivningar i form

av tekniska föreskrifter och allmänna råd för projektering,

byggande och drift av vägar,

gator och

broar.

Forskningen inriktas för närvarande bl a på:

-

Metoder för att redovisa tranSportstandarden
för skilda trafikantgrupper med avseende på bl a

trafiksäkerhet, tillgänglighet/reshastighet,
jämnhet, bärighet,

miljö och enerigförbrukning.

Exempel vägytemätbilen RST
Tester)

(Road Surface

och bärighetsmätären FWD

Weight Deflectometer).
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-

Analyser av åtgärds- effektsamband mellan väg-

hållningsåtgärder och olika effekter på trafik,
trafikant och vägomgivning.
Exempel:

Samband mellan vinterväghållningsstandard

och olyckor,

reshastighet,

framkomlighet, miljö-

effekter.
-

Utveckling av modeller och metoder för ett systematiskt beläggnings - och brounderhåll,

där

målet är rätt-åtgärd vid rätt tidpunkt på rätt
plats.
Ex.

PMS =

Pavement Management

System.

Ett

system att minimera de årliga kostnaderna för
belagda ytor genom riktig avvägning mellan investering och underhåll.
-

Utveckling av enkla system för registrering av
tung trafik.

-

Konstruktion av nedbrytningsmodeller som bättre
än dagens kan prognostisera vägens nedbrytning
som funktion av belastning och klimat.

-

Utveckling och analys av metoder, material och
maskiner i produktionen.

Exempel

återanvändning

av befintligt vägmaterial och industrisamhällets restprodukter.
Forskning och utveckling är en långsam och tålamodsprövande process,

där det ej

sällan tar

ett

decennium från idé till färdig produkt.
Det

innebär att

90-talets metoder är

hos forskarna idag.
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gått stegvis och långsamt genom åren, vilket är
naturligt med tanke på de livslängder en Väginvestering har.

Utvecklingen på fordonssidan har

dock skett i betydligt snabbare takt. Det är viktigt att ett samarbete sker mellan fordons- och
vägutvecklare så att morgondagens väg passar
morgondagens bil.

Vägen är både en produkt av och en förutsättning
för samhällets utveckling.

Vi ser idag inget

realistiskt alternativ till bilen inom överblickbar framtid och därmed heller ingen väsentlig förändring i samhällets behov av transporter på goda,
säkra och snabba vägar.

Avslutning

Avslutningsvis vill jag trycka på vikten av att
forskare inom olika discipliner samverkar och belyser väghållningens problem ur breda aspekter
med

trafikanten i centrum och de ekonomiska rea-

liteterna som förutsättning.
Ett bra samarbete mellan olika forskande enheter
och med

avnämarna

av forskningsresultaten,

gärna

kombinerad med viss personalcirkulation mellan
forskningsvärlden och näringslivet vore ett effektivt sätt att snabbt sprida forskningsresultat och
att ge nya impulser till forskarna.
Det är min tro och förhoppning att forskningen
skall i allt högre grad medverka till att de medel
som ställs till Vägverkets

förfogande kan användas

än effektivare och på ett sådant sätt att de ytter-

ligare gagnar trafikanterna, näringslivet och det
svenska samhället.
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Ämne

Den statiiga transportforskningens inriktning
- överensstämmeise med statsmakternas intentioner
utifrân verksamhetsåret 1981/82.

Ingemar Bokiund/Jörgen Wedin

Riksrevisionsverket

Anförandena baseras på en revisionsrapport
"Den statiiga transportforskningen - inriktning
och utförande" Dnr 1982:1007. Rapporten kan
bestäiias kostnadsfritt från RRV under adress
Riksrevisionsverket
Box 34105
100 26 STOCKHOLM

Tei. 08/7384000
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Lågpris på flyg och lågpris på järnväg,

högpris på

bensin - hur reagerar marknaden?
Anförande den 10

januari 1984 av professor Bo Björkman,

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

SUMMARY

During the last few years public means of transport in inter-city
travel - air and rail - have introduced a low fare conceipt based on
the operators policy to get a better utilization of their total
tranSport resources. The low fares have been valid during off peakperiods, in air traffic on midday and late evening departures and
week-ends and in rail traffic on all weekdays except Fridays and part
of the week-ends. Furthermore all air services during holiday periods
(end June to mid-August) have also been Open for the low price system.
This policy of the operators based on general economic evaluations has
been devel0ped in parallell with the general socio-economic policy by
the government of supporting public transport in order to reduce
private car travel and increase the public transport share of total
travel. The government's objectives have been to obtain better

utilization of total transport infrastructure system and available
capacity in aircraft and rolling stock, thus limiting investment in
new roads and saving energy, particularly gasoline, with subsequent
improvement in balance of payment.

In parallell to the lowering fares in public tranSport, private car
travel has got more expensive during the last years by raising fuel

prices even calculated at fixed price level. The price of gasoline

has doubled between 1978 and l98l, when consumer price index increased
by less than 50 %.

VTI MEDDELANDE 3 86

46

These three important steps
-

lowered air fares

-

low fares in rail travel

-

increased fuel price in car travel

have all worked in the same direction - greater share of public transport
in interregional traffic.
The actual program represented a challenge to find a model presenting
the effects of these radical new market conditions with an ultimate
goal to derive at
-

direct elasticity factors

-

cross elasticity factors

-

general modal split models

-

evaluation of effects like travel time and service frequencies.

The derivedlnodel should be a tool in future strategic planning for
' the selection of further measures in develOping the market of public
transport in inter-city travel.
In the course of the analysis of the incoming collected information it
was revealed that a statistical analysis based on actual traffic
development would give a good background for obtaining models describing
the choice of modes. Modal Split models showing frequency of travel related
to relevant independent econometric variables would be possible to obtain.
TRAFFIC FLOW MODELS
In general gravitation models have been used so far to show the estimated
traffic flow between two points for every single mode based on the
assumption that the competitive situation versus other modes has been
more or less unchanged. This is generally

the case for the estimates of

traffic flows for long-haul travel.
The gravitation model is based on the hypothesis that the traffic flow
is related to the product of-the generation potential and the attraction
potential of two connecting points and that the frequency of travel is
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determined by the effect of the sacrifices made by the individual
travellers. These sacrifices are represented by
-

the cost of the travel

-

the time spent for the trip

-

the inconvenience of the tranSport and

-

the risks which are involved with the transport.

There is no reason for less reliability of the gravitation models in the
future. The important thing is,however, that they have to be supplemented
with cross elasticity models due to future changes in the fare structure
of public means of transport and continued raise of the prices for

gasoline in private car travel.
The gravitation model for road traffic was related to distance and we

got the model as follows when isolating the effect of distance

T

Car

kl
A 2 3
(m)

= C

where T = traffic flow potential
C = scale coefficient

k1 = mode share coefficient (=260)
A = distance in km (road)

For rail traffic the gravitation model was including travel time as
resistance factor but this can easily be transferred to distance. The

variation in speed by rail is very small and could be conSidered to be
approximately constant for all actual distances from l00 kms up to and
above T 000 kms. The final model for rail traffic did thus get the
following expression:

-

TRail ' C

.

k

2

( A )1.1
TUU

where TRai] = traffic flow potential
C

= scale coefficient

k2

= mode share coefficient (=13)

A

= distance in km (road)
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With regard to the models for air traffic the situation was much
more compiicated because travei time by air varies with trip iength,
aircraft Operating speed and accesstime on ground. Consequentiy the
average travei speed is increasing with the distance. The originaily
derived mode'ls for air traffic were aiso more compiicated in their forms
than those for road and rail.
The derived mode] for air traffic was simpiified to the foliowing formuia:
A

)1.5

where k4 á mode share coefficient (=4.4)
Appiying the derived gravitation modeis with frequency distribution
reiated to distance one wi11 finaily get the curves presented in diagram I.
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Diagram I
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MODAL SPLIT MODEL COMPARED TO TRAVEL SURVEY
The modal split derived from the gravitation models and accumulated
in diagram

I

can be compared with the correSponding modal split

situation derived from the travel survey RVU 78. The comparison, which
is shown in the table below shows a remarkably well coinciding

picture

and is thus confinning that the models derived can be applied with
certain accuracy.

Modal Split comparison
Percentaqe distribution l978

Means of transport

Average
270

A
Private car
Bus
Railways
Air tranSport

Distance

B

580

A

Km
l 000
A
B

B

79

78

62

63

53

40

9

9

8

9

8

9

ll

ll

20

l9

23

28

»

2

10

9

16

23

H

A = RVU travel survey

Estimate according to gravitation models

It should be noted that the l 000 km journeys include a lot of holiday
travel up

to the skiing resort areas in the north of Sweden, where the

traveller due to the need of a car at destination and carrying a lot of
sporting equipment is preferring private car instead of public means of
transport.

DIRECT AND CROSS ELASTICITIES
The analysis of the effects of economic variable can be summarized as

shown in the table below, presenting derived elasticity factors.

Changes of me

Disposable

Effects oni

GNP

income and

Air

fares

Rail

fares

Road traffic

+ 2.0

0.07

Rail traffic

i 0

1.0

-l.0

Air

+ 4.0

-2.0

0

traffic

VTI MEDDELANDE

386

0.10

Gasoline

price

-0.40/-0.35

0.30
0
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Diagram II
[STIMATED TRAFFIC 1979-80 VERSUS ACTUAL TRAFFIC
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The above rates are as a test app1ied to the 1979/80 deve10pment and

the traffic growth rates are shown in the tab1e be1ow.
Estimated and actua1 growth rates.
AnnuaTgrowth rates in %
Air traffic

Rai1 traffic

Road traffic

T0ta1 traffic

1979

Estimated'
33.0

Actua1

29.6

1980

13.6

12.5

1979

13.1

12.4

1980

16.7

13.1

1979

1.5

1.2

1980

*2.8

-2.5

1979

4.7

4.1

1980

1.8

1.3

Note: 1980 figures based on I, III and IV quarters.
The actua1 traffic growth figures in mi11ion passengerkms are p10tted
versus estimated quarter1y traffic increases in diagram II.
The diagram shows that the app1ications of derived e1asticity rates are
giving much better corre1ation factors for pub1ic means of tranSport,

air and rai1 traffic, than for private car traffic. This is not surprising
considering that the ana1ysis is made on a more we11-defined market in

pub1ic tranSport where the traffic f1ows are current1y registered through
avai1ab1e statistics. In road traffic we have to re1y on se1ected data

recorded by traffic counters. thus getting a mixture of 1oca1 and 1onghau1 traffic. One shou1d aTSo note that the annua1 growth rates in traffic
vo1ume during the quarters under survey are up to 35 % for pub1ic transport,

whi1e the changes in private car trave1 on 1ongehau1 are margina1 with
a maximum dr0p by 3.6 %. This wi11 certain1y be ref1ected in the margina1
deviations between estimated and actua1 figures.
CONCLUSION

The conc1usion from the ana1ysis is that the derived moda1 sp1it mode1s
and e1asticity factors are representative and can be app1ied in future
strategic p1anning of the deve1opment of the inter-city trave1 market.
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Funktionsförändringar och trafikpolitik i stadscentra.

Exempel från några nordeurOpeiska städer.
Anförande den

10

januari

1984 av docent

Kent Persson,

Göteborgs universitet

O

'

0.

SAMMANFATTNING,

l

Bapportens bakgrund_ogh_syfte

Föreliggande rapport är
Bremen,
ment

SLUTSATSER OCH UTBLICKAR

Groningen,

resultatet av

Ålborg,

till resultaten från

Oslo och

studieresor

Malmö.

dessa resor

Som

till

komple-

redovisas

även

en del material från Göteborg.
Rapporten
ika

baseras huvudsakligen på

samtal med

städernas planeringsproblem väl

insatta personer.

Dessa samtal tillsammans med

fältstudier,

debatt- och tidningsartiklar

utgör

skrivningar

som görs och de slutsatser

samtalen med de olika

utredningar,

grunden för de besom dras.

betonas att författaren ensam står för
att

i de ol-

Det

bör

slutsatserna och

städernas planerare var mycket

objektiva och korrekta.
Resorna hade

inte kunnat genomföras utan ekonomiskt bi-

stånd från Statens Väg- och Trafikinstitut.
Bakgrunden till

studieresor och intervjuer

city håller på att mista

sin ställning som huvudsäte

för detaljhandel och sysselsättning.
är en olycklig,

är enkel:

Huruvida detta

lycklig eller likgiltig utveckling

beror naturligtvis utifrån vilket perspektiv utvecklingen betraktas.

Flertalet planerare,

politiker och

forskare synes dock eniga om att ett livskraftigt city
är en stor tillgång både för näringslivet och befolkningen i en stad.
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Syftet med föreliggande projekt är därför dels att
studera citys funktion ur olika aspekter,

dels vilka

åtgärder man vidtagit i olika städer för att stärka
citys ställning.

Med tanke på den vitala roll som

trafiken spelar i cityproblematiken är det naturligt
att en stor del av framställningen anknyter till detta

problemområde.

0-2

QiEYâvsränåninseQ spegla: Brebleaeas_
Eyagäpgnkt

En stads city kan avgränsas utifrån flera olika aspekter.

tadens.myndigheter kanske t ex önskar få ett

samlat grepp om planeringen inom stadens ekonomiskt
viktigaste område.

En annan anledning kan vara att

myndigheterna önskar

följa t ex detaljhandelns ut-

veckling och förändringar.

En tredje anledning kan

vara att myndigheterna önskar lösa ett specifikt
problem,

t ex i samband med trafiken och för detta

gör en avgränsning.y
gränsning

Motiven för att göra en cityav-

innefattar naturligtvis normalt samtliga

ovanstående motiv.

I den teoretiska litteraturen diskuteras olika sofistikerade metoder att avgränsa en stads city.
synes

inte ha använts

Dessa

i någon större utsträckning med

undantag av Malmö som lagt ned ett ambitiöst arbete.

I stället går man normalt på lokalkunskap,
och framför allt fysiska barriärer.

intuition

De överväganden

som har störst tyngd när det gäller avgränsningen av
city är normalt inte av funktionell karaktär utan
främst av trafikal
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Detta innebär att funktionella aspekter på Citys avgränsning underordnas trafikplaneringens önskemål om
att avgränsa city 1 främst kapacitetsstarka trafikleder.

Detta får normalt den konsekvensen att det

inom city ryms en mångfald funktioner,

främst bostads-

och vissa äldre industriområden som normalt inte kan
räknas

till cityfunktioner.

Under 1960-talets och

det tidiga 1970-talets trafikkaotiska och expansiva
år var det troligen både angeläget och riktigt att
göra avgränsningarna utifrån trafikförhållandena.

1980-talet med sin stagnerande ekonomi gör att större
uppmärksamhet borde riktas åt att komplettera avgränsningen ur trafikal aspekt med en avgränsning ur funktionell aspekt.

Att följa utvecklingen inom ett funk-

tionellt avgränsat city avseende omsättning,
sammansättning,

besöksfrekvenser,

antal

rörlighet,

sysselsatta,

areor m m är troligen lika väsentligt inför 1980-ta1et

som det var

att inför l970-talet avgränsa city utifrån

trafikaspekter.

Anledningen till en sådan föreslagen kompletterande
cityavgränsning är att problemen förändrats.

De flesta

städerna börjar mer och mer behärska sina trafikprob1em.

Samtidigt dyker andra problem upp.

Det problem

som för närvarande synes ha störst aktualitet är Citys
avtagande attraktivitet.

För att följa hur city ut-

vecklats i relation till andra områden är det av vitalt
intresse att man dels har en lämplig avgränsning, dels
är på det klara med vilka variabler man skall studera.

Dessa förhållanden föreligger knappast idag, kanske
med undantag av Malmö och eventuellt Groningen.

0.3

getaljhandelns_aytagande_attraktivitet

Det är ganska naturligt att Citys andel av den totala
detaljhandeln avtager.
lägna stormarknader,
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att förutsättningarna för detaljhandel med t ex livsmedel inte är de allra bästa.

Kedjebildningarna och

filialbutikerna gör också att butikerna i city konkurrerar med sig

själva i

förorterna.

Detta är väl känt.

Samtidigt är detaljhandeln tillsammans med nöjesindustrin

själva livsnerven i city. Om detaljhandelns nedgång i
city får ett accelererande tempo hotas
pelare.

en av citys hörn-

City kan komma i gungning och eventuellt

över styr.

Detta vill ingen.

gå

Problembilden är emeller-

tid inte så helt enkel. Det finns områden och branscher
som klarar sig utmärkt i city medan andra åter har svårigheter.

Som vanligt är bilden splittrad.

I Bremens

city upplever man stark konkurrens från närbe-

lägna kommuners detaljhandelsetableringar.
har minskat med 14

procent under de senaste tre åren och

varuhusen har avskedat personal.
konkurrens av stadens
centrumbildningar.

I

Göteborg har city dels

egna planerade och Oplanerade stor-

marknader och förortscentra,

Ålborgs city har,

Detaljhandeln

dels av grannkommunernas

Liknande förhållanden

gäller i Oslo.

trots två stormarknadsetableringar,

under de senaste två åren ökat sin detaljhandelsomsättning medan detaljhandelsomsättningen i riket som helhet
gått tillbaka.

I

Groningen har antalet besökande till

city ökat efter trafiksektorsystemets
Malmö har gågatornas införande

införande och i

inneburit att butikerna

vid gånggatorna ökat sin omsättning med undantag av de
butiker som handlar med skrymmande varor.
Det finns

stark anledning att anta att framgångarna

de tre sistnämnda städerna

inte gäller hela city.

för

För

Malmös del är det definitivt

så och troligen även när det

gäller Groningen och Ålborg.

I de framgångsrika städerna

ser det ut att växa

fram ett nytt detaljhandelsmönster

med koncentrerade inköpsområden i
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gata.

Köpunderlaget kan inte bära

helt city utan

i stället

upp ett livskraftigt

koncentreras handeln till ett

mindre område. Den rumsliga specialiseringen blir allt
mera

uttalad.

0-4

Kostersnå 5215151261262 siEYinsrssâe

Att tillverkningsindustrin övergav centrum under
1950- och 1960-talen är väl känt.

Att lager och

partihandel nu genomgår samma process är inte heller

7.0känt.

Däremot är osäkerheten påfallande om vad som

sker på kontorssidan.

Sysselsättningens utveckling

bl a tyder på att city som säte för produktion av
tjänster inte längre har samma fördelar som tidigare.
Detta verifieras t ex av utvecklingen i Oslo med
deras västliga konsulentbälte som består av huvudkon-

tor som flyttat ut från Oslo centrum.

Liknande ut-

veckling återfinns även i Malmö och Göteborg.
sidan är
stort.

Å andra

intresset för etableringar i Bremens city
Intressenternas önskemål om stora byggnader

med positivt reklamvärde står emellertid i kontrast
till myndigheternas bevarandeaspekter varför kontorsetableringarna skett utanför city.

I Ålborg kommer

ett väsentligt tillskott av kontorssysselsatta att ske
under de närmaste åren då en ny stor centralt belägen
kommunal administrationsbyggnad kommer att tas i bruk.

Det är svårt att dra slutsatser angående kontorsarbetsplatsernas lokalisering med utgångspunkt från ovanstående material.

En ganska

informerad gissning torde

emellertid vara att kontorsarbetsplatserna ur produktionssynpunkt blir alltmer oberoende av city medan de
kontorsanställda blir alltmer bundna till en citylokalisering.

Det rör sig här om tröga processer och vil-

ken riktning dessa kommer att ta i framtiden är omöjligt att yttra sig om.
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äombinsrsde försêkjftjiäskâ EiEYå
attraktivitet

City är en tummelplats, och skall så va'a, för olika
intressen.
te,

nattliv,

Detaljhandel,

nöjen,

kultur,.boende, arbe-

kyrkor m m trängs här

sida vid sida och

när den ena aktivitetens dygnskurva börjar plana ut
ökar den andras puls.

Försöken att öka attraktivite-

ten bör därför med tanke på cityinnehållets bredd
vara av generell natur.

De målsättningar som idag gäller och de åtgärder som
vidtagits avseende

city har som regel beslutats och

planerats under den första delen av 1970-talet.

Det

gällde då att administrera och planera ett expanderande
överflödssamhälle.

Miljöproblemen stod i fokus och

resurserna var stora.

Det är därför naturligt att

miljöproblemens lösande fick särskild prioritet.
Miljöproblemen

skapades av att en trång stadskärna

konfronterades med en ökande biltrafik och de krav
denna förde med sig på trafikleder och parkeringsplatser.

Situationen bedömdes

som ohållbar i många städer

och man önskade få bort genomfartstrafiken ur city.'

Detta löstes på ett genialt sätt i Bremen.
des

in i olika trafiksektorer

starka trafikleder.

City dela-

som omgavs av kapacitets-

Det var omöjligt att köra mellan

trafiksektorerna i city utan att först ha uppsökt
trafiklederna runt city.

Genomfartstrafiken genom

city eliminerades elegant.

Införandet av ett trafiksektorsystem löser miljöproblemen ganska tillfredsställande.

Bullernivån

sänks,

avgas-

situationen förbättras på flertalet gator och trafikolyckorna minskar.
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Det gäller emellertid också att se till att folk kommer
till city efter trafiksektorsystemets.införande. I Ålborg
hade man t ex inte på ett så ingående sätt som var önskvärt informerat invånarna om hur de skulle kunna köra

efter trafikomläggningen.

Resultatet blev också en om-

fattande kritik mot trafiksektorsystemet och även tidigare
positiva grupper stämde in

i klagokören.

Erfarenheter

från andra städer pekar också på att marknadsföringen
av trafiksektorsystemet
är

svårt

att

är mycket väsentlig eftersom det

ändra folks

vanor.

Kombinerat med trafiksektorsystemets

införande synes en

utvidgning eller etablerande av gågator äga rum.
att skapa

Genom

sammanhängande system av gågator längs de liv-

ligast frekventerade stråken hOppas man skapa en angenäm
inköpsmiljö.
mor,

Möbleringen av gaturummet med bänkar, blom-

planteringar

intimitet.

I

etc

förstärker trivsel,

atmosfär

och

Bremen är man mycket nöjd med den inköps-

miljö som gågatorna skapar och är även angelägen om att
utvidga

systemet.

Anledningen

till detta är att det gjorts

studier över relationerna mellan antalet m2 gågata och
antal invånare

i en kommun.

Ju högre andel gågata en kom-

mun har desto framgångsrikare
denna undersökning.

är dess cityhandel enligt

Den positiva attityd man har mot gå-

gatorna i Bremen delas av de andra städerna.
I skuggan
negativa

av gågatornas

framgång finns emellertid även

utvecklingsdrag.

Det

gäller då främst de bu-

tikslägen som hamnat utanför gågatorna.
dessa lägen synes sakta tvina bort,
mindre,

sortimentet blir

omsättningshastigheten på butiksinnehavare

större etc.
ningen,

Butikerna i

D v s alla tecken på ett område statt i

men även Reberbensgade i Ålborg uppvisar dessa

tendenser. Den koncentration till vissa inköpslägen
som diskuterats tidigare är en process som syns pågå
i flera

VT I

för-

städer.
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0.6

'Den nödvändiga_bilen_

Bilen är ett problem i stadscentrum.

På samma gång som

den är nödvändig för transport av människor och varor
utgör den en källa till buller,

avgaser och olyckor.

För att minska olägenheterna av bilarnas användning
har de ovan redovisade trafiksektorsystemen införts
för att därmed eliminera genomfartstrafiken.
Planering och åtgärdsprogram har emellertid tagit olika
riktning i de olika städerna.

En del städer har stannat

vid sin ursprungliga målsättning att eliminera genom-

fartstrafiken medan andra åter försökt ta bort en del
av den individuella trafiken med målpunkt i city och
ersätta den med kollektivtrafik.
ten kan illustreras med exempel
Göteborg.

De båda olika

synsät-

från Groningen och

I Groningen har man eliminerat genomfarts-

trafiken och samtidigt sagt att man skall underlätta

för alla trafikanter som har en målpunkt i city att
komma dit.
cyklar,

Detta gäller oberoende av om trafikanterna

går,

åker buss eller åker bil.

Därför har man

skapat särskilda kollektivtrafikkörfält samtidigt som
man underlättar parkeringen genom att bygga nya parkeringshus

som kan få kommunala subventioner

en låg taxa.
steg

för att hålla

I Göteborg har man gått ett eller några

längre än i Groningen.

Gemensamt med Groningen har

man satsningen på kollektivtrafik och cykelleder men
den avgörande skillnaden
Medan man i

ligger i parkeringspolitiken.

Groningen ej hindrar bilister att

till city har man

i Göteborg dels höga parkeringsav-

gifter, dels målsättningar om att
och arbetsparkeringen.
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Det är inte möjligt med det begränsade material som
står till förfogande att bedöma vad dessa båda utvecklingslinjer betyder för stadscentrums sätt att fungera.
Samtidigt känns det frestande att konstatera att de

städer,

Groningen och Ålborg,

som var och en på sitt

sätt har milda restriktioner eller till och med en

positiv inställning till personbilar med.målpunkt i
city har lyckats relativt väl med att hävda citys sta-

tus medan Göteborg med relativt hårda begränsningar mot
citybilismen har haft tveksam framgång.

Det synes som

om planerarna i Bremen önskar ekonomiska lättnader för
besökande bilar till city.

Man är rädd att de restrik-

tioner som lagts på bilarna varit i hårdaste laget.

Det ligger snubblande nära att påstå att de städer som
nöjt sig med att eliminera genomfartstrafiken i ciy
och för övrigt varit angelägna att alla trafikslag som

har målpunkt i city, dvs även bilarna,

skall ha till-

träde dit, har klarat sitt citys livskraft bättre än
de städer som utöver eliminerandet av genomfartstrafi-

ken även försökt att få bort biltrafik med målpunkt i
city.

0.7

Eramtida_f9r§kning§insatser

Den kunskapsutveckling som kan vara av värde inför
framtiden har olika djup,

grad.

inriktning och angelägenhets-

Detta är naturligt med tanke på att flera plane-

rings- och genomförandeproblem koncentreras till city.
De tekniska arrangemangen med sektorsystemets införande,
kollektivtrafikens linjenätsdragning och byggnation,
arrangemangen med möbler och växter på gågatorna m m

synes inte vara något direkt pronlem. Kunskap finns
och de tekniker och metoder som har använts tidigare
synes vara tillämpliga även

idag.

Ytterligare forsk-

nings- och utvecklingsarbete inom detta område är där-
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för tveksamt.

Redan befintlig kunskap torde vara till-

räcklig för den planering som behövs.
Svårigheterna-med trafiksektorsystem, förbättrad kollektivtrafik m m synes uppstå

i samband med genomfö-

randet och den politiska behandlingen av ärendena.

Dessa

problem och svårigheter gäller inte-endast*trafiksektorsystem och förbättrad kollektivtrafik utan är generella
när det gäller metoder för
valtning.

styrning,

planering och för-

Inriktningen av den FoU-verksamhet som behövs

i detta sammanhang beskrivs på ett utmärkt sätt i BFRs
storstadsgrupps
pitel 5

skrift "Storstädernas stadskärnor".

Ka-

i denna skrift "Inriktning av FoU-verksamhet"

redovisas i

bilaga.

Osäkerheten om vad som kommer att hända
med stadskärnornas
är påfallande.
rade skrift

funktion,

i framtiden

avgränsning och gestaltning

Även detta behandlas i BFRs ovan refere-

(se bilaga).

Denna aspekt är angelägen

och

väsentlig att få ökad kunskap om.
Utöver ovanstående angelägna stora och generella forskningsområden kan det vara av-intresse att precisera två
mera avgränsade projekt.

Det första är helt enkelt en

fördjupning av föreliggande rapport. Den skulle i så
fall kompletteras med mera kvantitativt urednings- och
planmaterial,

figurer, analyser och slutsatser.

Den

skulle även kompletteras med andra intressenters,
de planerande myndigheternas,

än

syn på utvecklingen i

city och de olika planeringsåtgärdernas

effektivitet,

konsekvenser och framgång.
Det finns tendenser som pekar på att vissa områden i
city kommer att bli fokus

för detaljhandeln medan andra

områden i city kommer att

förtvina ur detaljhandels-

aspekt.

Ett nytt rumsligt mönster kan för närvarande

vara under utveckling.
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på att utkristalliseras får detta naturligtvis konsekvenser för trafikregleringar,
indelning,

trafiksektorsystemets enklav-

parkeringspolicy m m.

att ingen kunskap finns

huruvida ett sådant rumsligt

mönster är under utvecklande.
värdefullt

Problemet är emellertid

Det skulle därför vara

att studera nyetableringar,

utvidgningar,

minskningar av.lokalytan samt nedläggningar av.detalj-

handelsbutiker i olika lägen inom city i några städer.
Ett sådant material borde vara av värde för framtida

beslut angående åtgärder för att stärka Citys attraktivitet.
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INTEGRATION AV MILJÖ-

OCH REGIONALUTVECKLINGSEFFEKTER

VID UTVÄRDERING AV TRANSPORTINVESTERINGAR.

Föredraget bygger på BFR-rapport R4:l983.
Kombinerade utvärderingsmetoder - ett sätt för tekniker
och ekonomer att förstå varandra.

Inledning
I Sverige har samhällsekonomiska utvärderingsmetoder främst
tillämpats inom vägplaneringen. Angelägenhetsbedömningen
av väg- och gatubyggnadsobjekt har successivt utvecklats
under 1970- och början av 1980-talet. Fortfarande återstår

emellertid svårigheter vid tillämpningen när det gäller

identifiering, kvantifiering och ekonomisk värdering av
miljö- och regionalutvecklingseffekter. Trots förväntningar
om motsatsen har endraän.trafikekonomiska effekter spelat
en mycket underordnad roll vid utvärderingen även när
objektanalysen nu senast utvidgats till tätortsobjekten.
Resultatet har blivit att miljö- och markanvändningseffekter endast svarar för 10 - 20 % av nyttan, vilket
tyder på en kraftig underskattning med hänsyn till att
tätortsprojekt ofta motiveras på dessa grunder. Som jämförelse kan nämnas att miljö- och regionalutvecklingseffekter i Danmark, Västtyskland och Schweiz bedöms
svara för mellan 40 och 70 % av effekterna vid trafikledsinvesteringar. Att på ett eller annat sätt beakta dessa
effekter är därför nödvändigt.
Av dessa skäl kan det vara av intresse att göra en utblick till den västtyska trafikplaneringen för att se
hur man där har hanterat analys- och utvärderingsproblematiken. Jag tror mig där ha hittat vissa idéer som
det är väl värt att arbeta vidare på och utveckla här
hemma. I Västtyskland dominerar samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys inom den övergripande statliga planeringen
medan måluppfyllelseanalys, som är ett slags poängberäkningsförfarande där beslutsfattaren själv medverkar används
flitigt inom den kommunala planeringen och för val
mellan
olika sträckningar.
Måluppfyllelseanalysen (MUA) har en hel del brister som
jag återkommer till nedan. Kan vi emellertid undanröja
dessa tror jag den är ett intressant instrument för att
integrera miljö- och regionalutvecklingseffekter och
andra subjektiva faktorer vid samhällsekonomisk utvärdering
av trafikinvesteringar.
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'2. Måluppfyllelseanalys
Eftersom måluppfyllelseanalys inte är lika välkänt i
Sverige som nyttokostnadsanalys (NKA) ska jag beskriva

metodiken något.

Med hjälp av MUA har man försökt att avhjälpa problemen
vid NKA och åstadkomma en heltäckande bedömning av investeringsobjekten ur samhällelig synvinkel, som även
innefattar de s.k. kvalitativa effekterna. Uppbyggnadsprincipen för en MUA visas i figur 1.
Målsystemet utgör en systematisering av beslutsfattarens
alla delmål, vilka han vill ta hänsyn till vid beslutet.
Uppställningen av målsystemet kan ske antingen deduktivt
utgående från projektrelevanta målsättningar. Resultatet
måste utgöra ett användbart målsystem. Den stegvisa uppspaltningen av målkvantifierbara målindikatorer har uppnåtts.

Objektsystem

Värdesystem

Plan-

Mål-

Preferens-

Planeringsförutsätt-

Planeringsmål

Målupp_
fyllelse-

alternativ

system

nnxpr

struktur

'Vikter

saüxmd

(

Nålhkükaün:
/

DüüüüXWüäm

m)

Måluppfylleslegrad n (k)

Nyttopoäng N = 2

g

(<).n (k)

Figur 1. Arbetssteg vid måluppfyllelseanalys.
Målindikatorerna kan vid

sidan av numeriksa

storheter

(t ex tidsvinst i sek, bullernivå i dB) också formuleras
verbalt om ett kvantitativt indikatorvärde inte kan anges.
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Normeringen består sedan i att jämföra dessa indikatorvärden med varandra utifrån en gemensam utgångspunkt.
Resultatet av denna transformation utgörs av alternativens
måluppfyllelsegrad med avseende på denna målindikator.
Då de olika målindikatorerna har olika relativ betydelse
måste också viktningsfaktorer införas, vilket kan ske
på olika sätt. Vanligen låter man en grupp, som kan vara
sammansatt av politiker, allmänhet eller planerare eller
en kombination av dessa göra viktningen. Därefter multipliceras indikatorvikterna med måluppfyllnadsgraderna.
Resultatet utgör normerade och viktade värden, s k delnyttovärden eller målvärden. Slutligen sammanförs delnyttovärdena genom aggregation via någon matematisk
regel till en totalnyttopoäng.
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Brister hos olika utvärderingsmetoder
Som underlag för diskussion av olika brister hos MUA
och NKA har jag studerat sex olika tillämpningsexempel
från Västtyskland, Schweiz och Österrike. Utvärderingsmetodernas brister har sedan diskuterats genom att jämföra dessa med tio allmänna krav som bör vara uppfyllda
av den ideala utvärderingsmetoden. De viktigaste kraven
som berör värderingsmetodiken är representativitet, allmängiltighet och flexibilitet, vilka diskuteras nedan.
Representativitet
Värderingen i MUA medför alltid en konflikt mellan representativitet och sakkunskap. Följande personkategorier
kan komma i fråga för värderingen:
- den politiske beslutsfattaren p g a kompetens eller

maktställning

- den

(kommunalråd, delstatsregering)

berörda allmänheten,

projektets influensområde

vilken definieras av

- analytikern d v 5 utredningsmannen själv
- sakkunniga d v s neutrala

experter inom resp vetenskaps-

område som berörs av åtgärden.

I idealfallet bör vid viktningen
garanteras att de enskilda besluten träffas på grundval av optimal kunskap
och information samt att dessutom de i vårt samhälle
rådande värderingarna i rimlig omfattning beaktas. Principiellt gäller därför att man bör undvika att låta
tjänstemän eller experter göra den slutgiltiga viktningen

annat än på lägre nivåer,

eftersom de knappast kan anses

vara representativa för befolkningen. Av detta skäl måste
alla expertviktningar jämföras med och justeras med hänsyn
till allmänhetens värderingar innan de används i en MUA.
För viktningar på lägre nivåer (t ex dagbuller gentemot
nattbullereáler stxküyggnadsmässiga gentemot arkitektoniska kvaliteter) bör dock experternas uppfattningar
kunna godtas bl a av praktiska skäl. Var gränsen mellan
expertbedömningar och mer övergripande (politiska) viktningar bör gå är politikernas uppgift att bedöma.
Trots den synbarligen rationella grunden hos värderingarna

i NKA måste man komma ihåg att även dessa vilar på ett

antal mer eller mindre tveksamma eller osäkra antaganden.
En viktig synpunkt är därvid att det endast är ett fåtal
experter förunnat att kunna bedöma dessa antagandens giltighet. Värderingarna sker därför i stor utsträckning
utanför politikernas och allmänhetens kontroll, vilket
väl bidragit till dessas skepsis mot NKA. Tidsvärderingen går ju tyvärr inte att kontrollera lika enkelt som
t ex funktionsdugligheten hos en trafiksignal.
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3.2.

Allmängiltighet
Allmängiltigheten rör främst sättet på vilket värderingen
eller viktningen genomförs. Om denna görs på ett entydigt
och enhetligt sätt kan erfarenheterna föras vidare så att

så småningom en gemensam värderingsbas uppstår. Givetvis

bör lokala avvikelser vid viktningen alltid tolereras och

kanske välkomnas

som ett

led

i närdemokratiströmningarna

i samhället. Skillnader mellan stad och land eller olika
landsändar är ju naturliga. Olika värderingssystem inom
samma stadsdel kan däremot inte lika lätt förklaras. Var
går gränsen? Det gäller här bl a att klara ut hur mycket

som egentligen beror på ortsförhållandena och alltså annorlunda uttryckt kan förklaras med läget på måluppfyllelse-

kurvan och hur mycket

som är

"äkta"

avvikelser,

d v

8 en

annan uppfattning trots att de yttre omständigheterna är
likvärdiga. Om detta kan klaras ut borde en viss stadga
i bedömningarna vara möjlig. Beslutsfattaren kan sedan
utifrån de allmängiltiga viktningsförslagen göra justeringar i önskvärd riktning i enlighet med sina egna värderingar.

Det vanligaste i MUA är att man vid normeringen mäter mål-

uppfyllelsen med en skala från 0 till 100 poäng. Den största svårigheten består då i att bestämma nollpunkten och
lOO-poängspunkten. Säkert är det inte riktigt att ge det
sämsta planalternativet 0 poäng och det bästa 100 poäng
som i Wienerwald Schnellstrasse. Detta kan lätt inses

genom att man då

bryter mot kravet

att

en förändring

av

värdet på en målindikator åtminstone ska ha någon effekt
på totalomdömet. Vid t ex enbart två alternativ får ju
det bästa alltid 100 poäng och det sämsta alltid 0 poäng.
Effekternas storlek har då överhuvud taget ingen betydelse.
Ytterligare en följd av detta är att tillkomsten av ett
nytt alternativ påverkar bedömningen av de tidigare,
vilket inte bör få förekomma.
För att undgå ovanstående problem bör måluppfyllelsen bedömas fristående från vilka alternativ som konkurrerar.

Ett vettigt förslag är därvid att ge O resp 100 poäng till

de

inom ett visst område förekommande extremvärdena.

En

sådan allmängiltig skala gör det lättare för politikerna

att acceptera förfarandet och att kontrollera bedömningarna
mot sina egna värderingar. De föreslagna över- resp undergränserna kan därmed bilda utgångspunkt för liknande utredningar i andra städer och länder. På så sätt får de

motsvarande status som t ex tid- eller olycksvärderingen
i NKA.

I den teoretiska litteraturen angående MUA hävdas att
sättet på vilket målindikatorn mäts inte har någon betydelese vid viktningen. Detta måste avfärdas som rent nonsens.
Tvärtom består ett ömsesidigt beroende mellan indikatorernas mätskalor, normeringen (omräkningen till måluppfyllelse)
och viktningen. Detta innebär att en viktning inte kan
göras utan kännedom om normeringsfunktionens utseende.
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Endast om normeringsfunktionen är känd kan man genomföra
s k komplex målviktning genom parvisa jämförelser med
angivande av omfattning och typ av effekt, vilket är förutsättningen för en konsekvent viktning.
Härav följer också att det är orimligt så som oftast sker
i MUA att normeringen och viktningen görs helt oberoende
av varandra av olika personkategorier (utredare resp beslutsfattare). Vissa analytiker har också insett detta
och hävdar att det är viktigt att de som gör viktningen
också accepterar de föreslagna normeringsfunktionerna.

Enligt min mening räcker detta dock inte för att få en

konsekvent viktning. Bedömarna har nämligen en orimligt
svår uppgift. De förutsätts kunna korrigera sina indikatorvikter allteftersom målindikatorns mätskala och normeringsfunktionens utseende förändras av utredningsmannen. Endast
komplex viktning garanterar därför en medveten viktning,
vilken bör genomföras på följande sätt:
a)

I första vändan tillfrågas bedömarna enbart om mått
och mätskalor. Resultat från liknande enkäter presenteras men bedömarna kan själva välja annan kurvform
d v s ett annat samband mellan indikatorvärde och måluppfyllelse. Bedömaren måste informeras om att varje
steg i mätskalan t ex 5+lO, 10+15 poäng osv ska anses
vara likvärdiga.

b)

Sedan kurvformerna inom resp indikatorområde fastställts görs en ny
bedömning. 100 poäng ska nu fördelas på de olika indikatorområdena så att de anger
vikten av en lika stor skalförskjutning t ex 5+lO,

10+15 poäng på resp indikatorskala.

c)

Eventuellt
genomförs
ytterligare
en omgång för att
öka samstämmigheten. Bedömarna förväntas kunna fördela poängen rationellt med hjälp av parvisa jämförelser mellan de utvalda indikatorområdena.
Viktningen är också ett problem i NKA. Normalt hävdas visserligen att marknadspriserna och det därmed
sammanhängande konsumentöverskottsbegreppet är goda
värdemätare och att därmed ingen särskild viktning
är nödvändig. Problem uppstår endast då inga mark*

nadspriser finns för handen. Man försöker då i NKA
att på olika sätt åstadkomma en skuggvärdering.
Kritik kan emellertid riktas mot att de på detta
sätt erhållna värderingarna inte på något sätt är
avstämda mot varandra.

Tids-,

olycks-,

buller- och

avgasvärderingar beräknas av olika experter utan
något inbördes sammanhang dememellan. Någon konsekvent och medveten jämförelse mellan effekterna görs
därför ej.
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3.3.

Flexibilitet
Flexibiliteten berör

måste övervinnas.

främst MUA,

där olika begränsningar

För att kunna använda MUA på alla typer

av projekt och beslutssituationer måste en motsvarighet

till beräkningarna i NKA hittas. Tittar vi t ex på tids-

vinsten i NKA ser den ut

som följer:

tidsvinst/fordon x trafikarbete x tidvärde/tidsenhet,
vilket generellt innebär
kvalitetsförändring x omfattning x vikt.
Kvalitetsförändringen motsvaras i MUA av förändring av
måluppfyllelsen och vikten av indikatorvikten. Kvar står
omfattningen, som inte har någon motsvarighet i MUA. Där
räknas i stället resultatet om till ett kvalitetsindex
(totalnyttopoäng). När man utnyttjar en generell (naiv)
viktning måste den anses hänföra sig till en jämförelse

per invånare,

trafikant eller dylikt. Omfattningen kan

inte anses vara inbegripen i viktningen, då den ju inte
var känd vid viktningstillfället. Den naiva viktningen
talar alltså endast om hur viktig en viss kvalitetsfaktor
(t ex bullersituationen eller tidsåtgången för arbetsresor)
är för en människas livssituation (levnadsstandard, quality
of life).
När man sedan ska beräkna omfattningen, d v 5 hur många
människor som berörs, är det sällan tillräckligt att begränsa sig till den omedelbara omgivningen av en trafikled. För att garantera att en lokal effekt av en åtgärd
varken blir över-

eller undervärderad,

måste ett

influens-

nät och ett influensområde bestämmas (fig 2). Influensnätet omfattar de vägdelar där trafiksituationen (belastningsgrad, reshastighet, trafiksäkerhet, emissioner) p g a
åtgärden förväntas bli ändrad. Influensområdet består av
hela det område där nyttjandet (markanvändningen) eller
nyttjandepotentialen (t ex invånare, arbetsplatser, rekreationssökande) påverkas p g a influensnätets struktur,
de byggnadstekniska egenskaperna hos projektet eller de
trafikmässiga förhållandena. Detta influensområde kan
vara olika stort för skilda målindikatorer.
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planerad
åtgärd

Figur 2.
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En sådan viktning innebär i princip att totalverkan är

dubbelt så stor om två invånare i stället för en (1) påverkas av en och samma miljöstörning. Invånaren blir alltså
multiplikator för skadeverkan. Detta medför att en obegränsad skala skapats och att resultatet uttrycks i invånarpoäng, vilket innebär ett flexibelt poängsystem som
är användbart för olika stora projekt. Jag väljer som
exempel 200 närboende som påverkas av buller vid byggande
av en trafikled. För dessa minskar måluppfyllelsen för
buller från 100 till 20 poäng. Beträffande naturminnesmärken påverkas en hel region med 200 000 invånare, men
måluppfyllelsen faller bara från 80 till 79 poäng. Om vi
antar att vikten

för buller

märken 0,01 erhålls då:

är

0,1 och för naturminnes-

200 X

(100-20)

x 0,1 = 1600 inv.

poäng

(buller)

200000 x

( 80-79)

x 0,01= 2000 inv.

poäng

(naturminnesmärken)

Dessa invånarpoäng motsvarar de monetära värdena (nytta resp
kostnader) i NKA och kan generellt användas för att jämföra
stora och små projekt med varandra och för att beräkna ett
lönsamhetsmått (invånarpoäng per investeringskrona) som kan
användas både vid alternativjämförelser (ett projekt, flera
alternativ) och angelägenhetsbedömningar (flera projekt, ett
alternativ). Att som i de flesta MUA därefter genom en relativering skapa ett slags kvalitetsindex för hels influensområdet skapar bara onödiga problem. På grund av målindikatorernas olika karaktär uppstår olika stora influensområden.
Visserligen kan man begränsa sig till det egentliga influensområdet nära vägen, som begränsas av t ex bullerutbredningen,
men man kan ändå fråga sig hur meningsfyllt detta index är.
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Samhällsekonomisk kombianalys
Av föregående avsnitt framgår att det är många krav som
kan ställas på en bra utvärderingsmetod. Hur ska vi
nu
kunna svara upp mot dessa krav vid integration av miljöoch regionalutvecklingseffekter i beslutsunderlaget?
Den hittills inom trafikplaneringen använda nyttokostnadsanalysen har vunnit större förståelse efter hand, men
upplevs ännu i många avseenden som för "teoretiskt invecklad" av beslutsfattarna. Dessa litar därför i många
fall till sin egen intuition, där en systematisk utvärderingsmetod borde varit till nytta. Som motvikt till
nytto-kostnadsanalysen har på senare tid måluppfyllelseanalysen utvecklats. Denna har vunnit stor förståelse hos
politiker och lekmän tack vare sin skenbara enkelhet och
begriplighet och är i Västtyskland dominerande vid utvärdering av trafikledsprojekt och kollektivtrafikinvesteringar i de större städerna. Måluppfyllelseanalysen

vilar dock ännu på bräcklig teoretisk grund, vilket inte

minst tillämpningsexemplen visat.

Lösningen kan därför ligga i en metod som försöker
kombinera dessa båda synsätt. Sakligheten hos NKA kan
därigenom förenas med subjektiviteten hos MUA så att en
helhetslösning åstadkommes. Genom att tillåta subjektiva
moment ökar möjligheterna att använda sig av nyttokostnadsundersökningar på nya områden inom samhällsplaneringen t.ex. regionplanering och stadsutvecklingsplanering högst väsentligt. Normalt är väl annars NKA
mer lämpad för beslutsfattande av övergripande karaktär,
t ex vägplaneringen med rangordning mellan en stor mängd
projekt, men MUA kan tack vare sina pedagogiska fördelar

vara att föredra vid val mellan några få alternativ inom
en kommuns planering.

Av vikt är emellertid att söka en

syntes och låta de båda metoderna komplettera varandra.

Ekonomiska bedömningar, undersökningar av betalningsvilja
och resultat av trafikundersökningar bör ses som hjälpmedel för att "objektivisera" värderingen av effekter i
MUA. När det gäller subjektiva värderingar bör å andra
sidan NKA ta hjälp av poängbedömningar enligt måluppfyllelseanalysens metodik.
Oavsett vänkxingsmetod kan beslutsprocessen grovt indelas
i momenten problemanalys (bristanalys, målformulering),
utredning (effektbeskrivning och värdering) och beslut.
Det är endast i värderingsfasen som de olika typerna av
nytto-kostnadsundersökningar skiljer sig åt. Ett förfarande
som tar vara på fördelarna hos både NKA och MUA bör därför
kännetecknas av:
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- en systematisk härledning av alla verkningsområden

med hjälp av

en hierarkisk målstruktur

- en allsidig beskrivning av alternativens effekter
inkl. fördelningsaspekter i monetära, kvantitativa
eller kvalitativa termer
- bedömning av alla i pengar värderbara effekter med
hjälp av NKA
- integration av alla icke-monetärt värderbara effekter
i beslutet med hjälp av MUA.
Ett förfarande som bygger på detta resonemang - vi kan
kalla det "samhällsekonomisk kombianalys" - kan illustreras
av figur 3. Värderingen genomförs därvid i fyra moment:
- Värderingen sker först på det sätt som ter sig
naturligast. Inom trafikplaneringen betyder detta
att främst trafikanteffekter, investerings- och
driftkostnader värderas i pengar, medan regionalpolitiska och särskilt miljömässiga effekter får
värderas i poäng.
- En ytterligare värdering görs för de effekter som
samtidigt skulle kunna bedömas på annat sätt. Dubbelvärdering har hittills prövats för buller och luftföroreningar, men det borde redan nu vara möjligt
att även värdera tid, olyckor och bekvämlighet på
två sätt.
- Omräkningsfaktorer mellan poäng och pengar beräknas
för kOpplingsstorheterna enligt förra momentet. Dessa
kommer därvid inte att stämma överens sinsemmellan.
Av detta skäl justeras penning- resp. poängvärderingarna efter en diskussion så att samma omräkningsfaktor
gäller för alla kOpplingsstorheterna. Spännvidden
mellan omräkningsfaktorerna används för känslighetsanalyser.

- Totalresultatet beräknas genom sammanfattning av de
monetära och icke-monetära delarna av analysen och
presenteras antingen i pengar eller i poäng.
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ÖVERGRIPANDE MÅLSYSTEM
l

Relevanta delmål
+

Målindikatorer
l

AlternativJ+1

Effektbeskrivning
kvantitativt f kvalitativt
l

Värderingsunderlag

(pengar)

QEffektvärdering

e-fmonetärt f

i

icke-monetärt

I dubbelvärderat f

(mom l)+-

(mom 2)

Värderingsunderlag

(poäng)

+
Omprövning av
värderingarna

de ursprungliga

f kOpplingsstorh. f

(mom 3)

l
Sammanfattning av de monetära
och icke-monetära delarna be-

roende på önskvärt redovisningssätt

KNA

Figur 3.

f

MUA/KEA

(mom 4)

;

Samhällsekonomisk kombianalys - kombination av NKA
och MUA.

När det gäller värderingen återstår många luckor som
måste täckas genom FoU-arbete. Expertenkäter måste

kompletteras med intervjuer och undersökningar som
syftar till att ta reda på allmänhetens inställning till
olika miljö- och regionalutvecklingseffekter. Förutom
attitydundersökningar kan detta ske genom studier av
trafikantbeteende, omflyttningar, fastighetspriser m m.
Dessutom kan man försöka att genom direkta frågor avslöja betalningsviljan för
trivsel, bekvämlighet, bättre

miljö 0 s v. Alla tre metoderna måste utnyttjas för att
ett så bra underlag för värderingarna

erhållas.
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5.

Ett räkneexempel
För att illustrera det föreslagna värderingsförfarandet

något bättre ska här ett mycket förenklat räkneexempel

visas.

Eftersom syftet endast är att visa beräkningarna,

har jag tillåtit mig att införa en del orealistiska för-

utsättningar t ex ett mycket begränsat målsystem och en
mycket förenklad värdering av strövområden.
5.1.

Projektet
Antag, att en ny förbifart föreslagits enligt figur 4
för att avlasta den existerande genomfarten. Den planerade
vägen går i en båge söder om Lindby, en tätort med drygt
1000 invånare. Ombyggnaden syftar till att minska olyckor
och bullerstörningar, minska olägenheterna för oskyddade
trafikanter i tätorten och förbättra framkomligheten för

såväl regional som lokal trafik. Samtidigt skär emellertid

den nya vägen igenom ett strövområde som är viktigt inte
bara för orten själv utan även för omgivande orter.
Trafiken uppgår till 8000 bilar/dygn, varav 6000 utgörs
av genomfartstrafik. Väglängden för både förbifart och
genomfart är 5 km. Kostnaden för projektet är 8,0 MSEK.
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För att förenkla beräkningarna antas här att målsystemet
förutom att hushålla med investeringsresurserna enbart

består av fyra delmål,
-

nämligen:

minska fordonskostnaderna
öka framkomligheten
minska bullerstörningarna och
bevara existerande strövområden.

Monetär värdering

Egäêgaêkeêäaêssr
För de 6000 bilar/dygn,

som utgör genomfartstrafik och

utnyttjar förbifarten, ökar reshastigheten från 70 km/h
till

85

km/h.

Därmed ökar också

0,31 till 0,33 kr/fordonskm.
naderna blir därmed per år:
(0,33

0,31)

X 6000 X 5 X

fordonskostnaderna

från

Ökningen av fordonskost365 = 219 000 SEK

Eäêmkemligbsz
Ökningen av reshastigheten för genomfartstrafiken motsvarar en restidsvinst på 45 sek. per fordon. Med en
tidsvärdering på 25 kr/fordonstimme erhålles följande
totala restidsbesparingar per år:
45
3600 X 6000 X 25 X 365 = 684

000 SEK

Poängvärdering

EEllêEêEêEElEgêE
Här måste först en måluppfyllelsefunktion för buller
ställas upp. Enligt avsnitt 3.2 bör man utgå från de
inom ett område förekommande extremvärdena. Av trafikbullerutredningens studier (Trafikbuller, 1974) att döma
tycks trafikbullersituationen i Sverige innebära att
närmare

40

% eller ca.

2,5 milj,

av de boende

i

tät-

orterna kan bedömas vara utsatta för en dygnsnivå som
överstiger 30 dBA inomhus motsvarande 55 dBA utomhus.
Om vi

tar bort 2,5

%

i

vardera änden

får vi då en skala

mellan 40 och 75 dBA. Utgångspunkten för uppställandet
av måluppfyllelsefunktionen i figur 5 är sedan att en
ökning av ljudnivån med 10 dBA av örat uppfattas som en
fördubbling av hörstyrkan. Man bör därför vara dubbelt

så störd vid t ex 75 dB som vid 65 dB. Varje steg om
10 dB fördubblar alltså bullerstörningen.

VTI MEDDELANDE 386

78

_Måluppfyllelsegrad

1004

20'
40

I

1

45

50

1

1,41

1%

%p

2
m3

,

55

,

2,83 4
&9

'

50

_

55

,

> lentnivå

70

75

5,55

8

'11,31

ag

QJ

0

mm

dygnsekuivadBA utomhus

viktn.faktor
måluppfyllelse

Figur 5. Måluppfyllelsefunktion för bullerstörningar.
De totala bullereffekterna genom byggandet av förbifarten

på såväl genomfart som förbifart visas i tabell 6.

Antal boende

Ljudnivå dBA
§45

45

50

55

60

65

70

300

250

225

183

141

57

efter-åtgärd

200

125

50

24

0

0

Förbifart

100

75

50

30

27

15

0

-50

-125

-129

-114

-42

Genomfart
före åtgärd
Genomfart

Skillnad

+460

Tabell 6.

Bullereffekter på förbifart och genomfart.

Om vi nu beräknar den totala effekten i invånarpoäng (ip)
enligt avsnitt 3.3 får vi om vi utnyttjar funktionen i
figur

5:

460x100 - 50x90 - 125x82 - 129x71 - 114x55 - 42x32 =
= 14 477 ip
vilka dock måste multipliceras med vikten
buller.
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§EE§YQEEå§§E
För strövområden är beskrivning liksom värdering ännu oklar.
I diskussionsunderlaget för regionplanen i Stockholm (Vilka

mål ska vi ha?,

1975)

an es att man bör ha tillgång till

ett strövområde på 10 km
inom en halvtimmes resavstånd från
bostaden. Man kan också utläsa att ungefär hälften av Stockholms invånare har tillgång till ett sådant område. Tar vi
detta som utgångspunkt och antar att förhållandena 1 Övriga
landet är bättre än i Stockholm kan man gissa att en lämplig

skala borde sträcka sig från 0-40 km2. Vi bortser därvid

från alla kvalitativa aspekter på strövområden t ex förekomsten av sjöar eller kuperad terräng. Om ett strövområde
på mindre än 10 km2 skärs av genom en större trafikled antas

dock nyttjandevärdet

halveras.

Vidare

antas att

strövområdet

bör vara minst 2 km2 för att överhuvud taget utnyttjas som
sådant och att nyttan av strövområdet ökar ungefär med
kvadratroten ur storleken upp till 25 km2 då behovet av
strövområden är helt tillfresställt. Vi får då måluppfyllelsefuktionen i figur 7.
I vårt fall är strövområdet vid Kattemåla väster om Lindby
på 6 km2. Den nya vägen skär av strövområdet på en sträcka
av 3 km. Invånarna kan också utnyttja ett större strövområde öster om Lindby vid Källstorp på 9 km2. Båda strövområdena har också betydelse för den näraliggande orten
Aspeby, som har 5000 invånare, men inte tillgång till några
egna strövområden. Totalt berörs därför 6 200 invånare.
Avskärmningen av strövområdet innebär först att ett område
på ca 300 m på båda sidor av vägen inte kan utnyttjas med
hänsyn till bullret (Angelägenhetsbedömning av väg- och
gatubyggnadsprojekt, 1981).
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Detta motsvarar en förlust av l,8 km2
För återstoden
minskar nyttjandevärdet till hälften, d v 5 det motsvarar
en fjärdedel så stort område. Av de 6 km2 återstår därför
endast

l,l km2.

Ett område

som är mindre än

enligt tidigare ej utnyttjas och
vånarna har därför tillgång till
genomfarten behålles, men endast
byggs. Om vi beräknar den totala
(ip) får vi då:
6200-(69-44)

= 155

få fram vikterna

km2 kan dock

000 ip

som måste multipliceras med vikten
För att

2

är därför värdelöst. In15 km2 strövområden om
9 km2 om förbifarten
effekten i invånarpoäng

(g )

och

(gs)
(g

)

för strövområden.
studerar vi vad en

lika stor förändring av måluppfyllelåegraderna för de båda

effekterna innebär. Vi kan då konstatera att en förändring
av bullerstörningen från 50 dBA till 60 dBA motsvarar
90,3-70,9 = 19,4 poäng medan en minskning av tillgången på
strövområden från 15 km2 till 10 km2 innebär 68,5-48,8 =
= 19,7 poäng. Frågan är nu om dessa effekter upplevs vara
lika stora eller om någon anses vara mera värdefull? Kan
man svara på dessa frågor har man genomfört en s k komplex
målviktning enligt avsnitt 6.4. Eftersom bullerstörningarna upplevs varje dag hemma i bostaden medan förlusten av
strövområden endast känns under fritiden och dessutom konkurrerar med andra fritidssysselsättningar skulle jag
gissa att de flesta anser att bullerstörningarna har
större betydelse. Hur stor är dock svårt att säga. Vi antar
emellertid tills vidare de preliminära viktsrelationerna
gb : gs = 3 : 1, vilket skulle betyda vikten 0,75 för buller
och 0,25 för strövområden i ett målsystem med enbart dessa
två delmål.
Dubbelvärdering

Erêmkgmligbêf
Restidsvinsten anses också kunna värderas enligt ett poängsystem. Det rör sig här främst om bostadsarbetsresor. Enligt
det tidigare citerade planeringsunderlaget för regionplanen
i Stockholm når 95% av alla arbetande i Stockholmsregionen
sina arbetsplatser inom 60 minuter, medan ca 70% når den
inom 30 minuter. Om vi antar att förhållandena i Stockholms-

regionen också gäller för Göteborg och Malmö, men att situationen i övriga landet är något bättre så förefaller det
lämpligt att ha en skala upp till 75 minuters restid. Målsättningen vad gäller restiderna till arbetet tycks i
Stockholmsregionen vara en restid på högst 30 minuter med
bil och 45 minuter med kollektiva färdmedel för de allra
flesta. I den statliga regionalpolitiken strävar man efter
högst

30 min restid till

orter med ett rikligt utbud på

ar-

bete och service. För restiden till länscentra anges ofta
60 minuters restid som mål. Antar vi att dessa gränsvärden
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satts upp för att begränsa främst långa restider över
30-45 minuter skulle vi kunna anta att måluppfyllelsen
minskar med kvadraten på restiden över 30 minuter. För

restider under 30 minuter antas måluppfyllelsen öka linjärt,

vilket motsvarar ett enhetligt tidvärde vid NKA. Vi får då
måluppfyllelsefunktionen för framkomlighet enligt figur 8.
Av resenärerna förbi Lindby kommer 1875 personer

(motsvaran-

de 2500 bilar/dygn vid en beläggning av 1,5 pers/bil) från

den näraliggande orten Aspeby, vilka har sitt arbete i Ekköping öster om Lindby. De har i genomsnitt 20 minuter till
arbetet. övriga 2625 personer (resp 3500 bilar/dygn) utgörs
av mer långväga resenärer med i genomsnitt 45 minuters restid. Därmed erhålles framkomlighetseffekten:
1875-

(89,7-89,3)

+ 2625-

(65,2-64,0)

vilken måste multipliceras med vikten

= 3900 ip

(gf)

för framkomlighet.
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Figur 8. Måluppfyllelsefunktion för framkomlighet.
Vikten (gf)erhålles genom att jämföra måluppfyllelsefunktionen för framkomlighet med buller och strövområden. En
minskning av restiden till arbetet från 45 till 30 minuter
motsvarar 20 poäng medan en minskning av bullret från 60
till 50 dBA ger 19,4 poäng och en minskning av tillgången
på strövområden från 15 km2 till 10 km2 ger 19,7 poäng.
Här gissar jag att en minskning av restiden från 45 till 30
minuter är betydligt mera värd än
en minskning av bullernivån från 60 till 50 dBA. Under ett år med 200 arbetsdagar
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spar man därmed hela 100 timmar per person. Om vi antar
att man högst kan acceptera 3 min ökad restid till och
från arbetet för att minska bullret från 60 till 50 dBA
får vi relationerna gf : 10 : 1 och gh : gs = 3 : 1 enligt
tidigare. Resultatet är gf : g
: gS = 30 : 3 : 1 eller
gf = 0,88, gb = 0,09 och gS = 8,03.
Hade vi inte gjort en komplex Viktning i vårt fall utan en
naiv Viktning enbart av delmålet "framkomlighet" gentemot
"buller" är det mycket troligt att vikterna skulle blivit
ungefär lika stora. Den nödvändiga och medvetna differentieringen av vikterna hade då inte kommit till stånd, vilket
lett till en mycket kraftig undervärdering av framkomlighetseffekten.
Vi kan nu räkna ut antalet viktade invånarpoäng för de tre
effekterna framkomlighet, buller och strövområden.
Framkomlighet:
Buller

:

Strövområden

:

3

900

°

0,88 = 3432 ip

14

477

°

0,09 = 1303 ip

155 000

°

0,03 = 4650 ip

Egllsrêäêzaáagê:
Flera försök har gjorts att värdera bullerstörningar i
pengar. I Västtyskland har man utifrån studier av kostnaderna för bullerskyddsåtgärder kommit fram till att en bullerstörning på 45 dBA nattetid bör värderas till 40 DEM/person.
I Sverige har man även tagit hänsyn till fastigheternas
värdeminskning som enligt olika undersökningar kan uppgå

till 15-30% vid en ekvivalent dygnsnivå på 75 dBA. Den

svenska bullervärderingen räknar dessutom inte invånare
utan bullerstörda personer, vilka anges vara 25% vid
50-60 dBA och 100% över 73 dBA ekvivalent dygnsnivå. Under
55 dBA anses ingen vara mycket störd av buller. Man får då
ett värde på 1700 SEK/störd person vid 75 dBA jämfört med
55 dBA, vilket med hänsyn till skillnader i beräkningsmetoder betyder 4-5 ggr det tyska Värdet. Det svenska
värdet tycks alltså ligga i överkant, vilket förstärks av
att man valt den mest ogynnsamma undersökningen som utgångspunkt vid värderingen. Vi sänker därför här värdet till
1250 SEK/störd person, vilket gäller för en viktningsfaktor
på 11,31-2,83 = 8,48 i figur VII.3.
Räknar vi nu om bullereffekten i tabell VELS till pengar
får vi:
1250
(50-2 + 125-2,83 + 129'4 + ll4°5,66 + 42-8 - 460-l)°
=
8,48
= 219 800 SEK
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5.5.

Omprövning
Sammanfattar vi de hittills gjorda beräkningarna får vi
tabell

9.

Delmål

Monetar

vardering

Icke-monetar

vardering

1. Fbrdonskostnader

-219000 SEK

2. Framkomlighet

+684400 SEK

+3432

ip

3. Bullerstörningar

+219800 SEK

+1303

ip

-4650

ip

4. Strövområden
Tabell

9.

0

Sammanfattning av de monetära och icke-monetära
värderingarna.

Framkomlighet och buller har värderats på två sätt och utgör därmed kopplingseffekter. Omräkningsfaktorerna mellan
pengar och poäng blir då:
Framkomlighet

:

684 400 / 1830

199 SEK/ip

Buller

:

219

169 SEK/ip.

000 / 1303

Omräkningsfaktorerna stämmer alltså inte riktigt överens.
Vi måste därför ta upp värderingarna till förnyad diskussion.
Omprövningen och justeringen av värderingarna är naturligtvis
det svåraste momentet. Enligt min mening kan vi emellertid inte komma längre när
det gäller värderingarna om vi
inte tillåter subjektiva värderingar som i MUA och sedan
konfronterar dessa med de försök till "objektiva" värderingar som gjorts i NKA. I verkligheten innehåller dessa förment
"objektiva" värderingar en mängd tveksamma antaganden,
varför även de i viss utsträckning är subjektiva. Syftet
med diskussionen om värderingarna är att öka förståelsen
för dessa och att avslöja osäkerheten hos dem genom att
klara ut vad som är faktiska undersökningsresultat och vad
som enbart är antaganden. Det är därför särskilt viktigt
att beslutsfattarna på ett eller annat sätt integreras i
detta arbetsskede. Jag tror t ex att det är bättre att beslutsfattarna gör en subjektiv värdering av tiden och denna
sedan ställs mot de undersökningar av tidsvärden som gjorts
än att man enbart använder sig av de sistnämnda med följd
att beslutsfattarna inte accepterar resultaten. Genom en
diskussion grundad på sunt förnuft kan de "objektiva"
värderingarna också kompletteras på områden där undersökningsresultaten inte gäller t ex för stora tidsvinster, som medför
struktureffekter och som utnyttjas som ett medel i regionalpolitiken.
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I vårt fall är det värderingarna av framkomlighet och
bullerstörningar som ska omprövas. Utan att gå in närmare
på detta kan vi anta att diskussionen utmynnar i värdena
1000 kr/bullerstörd person resp 20 kr/fk (under 30 min
restid). Eftersom en bullerstörd enligt poängvärderingen
utgör 7,4 ip blir en fordonstimme (under 30 min restid)

7,4/50==0J48ip gentemot 0,058 ip enligt tidigare. Av detta
skäl måste vikten

O,88-0,l48
0,058

för

framkomlighet

höjas

från

0,88tj11:

= 2,245

För att summan av vikterna
bli

(gf)

1,0 justeras vikterna

gf = 0,949,

(gf,

gb och gs)

emellertid ska

till

gb = 0,038 och gs = 0,013.

Vi får därmed dessa nya värderingar:
l fordonstimme
(under 30 min
restid)
l bullerstörd

20 SEK =
1000

SEK =

0,063
3,13

ip
ip

vilket ger 320 SEK/ip.
Sammanfattning
Resultatet av den samhällsekonomiska kombianalysen för

projektet Förbifart Lindby kan nu

sammanfattas

Vi kan identifiera fyra olika grupper,
påverkas av projektet nämligen:

i tabell

som på skilda

10.

sätt

- boende med bullerstörningar i Lindby

- förvärvsarbetande från Aspeby med arbete i Ekköping
- långväga trafikanter samt
- de som utnyttjar strövområdet vid Kattemåla.
Vinnarna av projektet är alltså främst de långväga vägtrafikanterna som får förbättrad framkomlighet och ökar
sin totala måluppfyllelse med omkring en enhet. Även de
boende med bullerstörningar i Lindby samt de förvärvsarbetande
med bostad i Aspeby och arbete i Ekköping öster om Lindby
tjänar på projektet. Förlorarna är de som utnyttjar strövområdet vid Kattemåla.
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Den totala nyttan av projektet blir:
- 219

000 + 1

178 300 + 175 800 - 664

Första årets avkastning för projektet,
vid angelägenhetsbedömning blir:
490 300
8

000

000

=

800 = + 490 300 SEK
som brukar användas

6,1 %

vilket är en måttligt hög siffra. Avkastningen bör vara ca
15% för att ett projekt ska få högsta prioritet i Väginvesteringsplanen.
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Nytta resp uppoffring
Berörd
grupp

Boende i
Lindby
(1106 pers)

Effektslag

buller

Effektbeskrivning

42
100
14
171

pers
pers
pers
pers

(70-60
(65-55
(65-50
(60-50

dBA)
dBA)
dBA)
dBA)

225 pers (55+45 dBA)
235 pers (50-40 dBA)

Förändring
av målupp-

NKA/

fyllelse

KEA

84,2+99,3

225 pers (45-40 dBA)

144 pers oförändrat'
Förvärvsarbetande

från Aspeby

Långväga
vägtrafikanter
(2625 pers)

Rekreations-

sökande i
Lindby och

20 + i9,25 minuters

restid till arbetet

fordonskostnnier

755 + 803 SEK per
person och år
förbi Lindby

framkom-

45 + 44,25 minuters
restid till arbeterl

ströv-

områden

i Ekköping

15 km? + 9 km2
strövområden

(6200 pers)

- 0,091
MySEK

?

förbi Lindby

framkom-

eller
+ 550 ip

78,9

fordons- 755 + 803 SEK per
kostnader person ooh år

lighet

+ 0,176
MkSEK

eller

- 284 ip
89,3+89,7

MrSEK

eller
+ 712 ip
- 0,128
MFSEK
eller
- 400 ip

?

64'0765'2
68 5+44 l
'

+ 0,227

'

+ 0,952
MaSEK

eller

+ 2989 ip

- 0,645

MnSEK
eller

__________
+ 0,490
M:SEK

eller

+ 1552 ip
Investeringskostander

8,0 MbsEK

Nytto-kostnadsrelationer
EÅA (första årets avkastning):

6,1 %

Invånarpoäng per miljon kronor:

194

Tabell lO:

Effektsammanställning för projektet Förbifart
Lindby.
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Fortsatt forskning
Jag har med mitt exempel försökt visa att det kan finnas
en väg att integrera miljö- och regionalutvecklingseffekter
genom inslag av subjektiva moment i nytto- kostnadsanalysen.
Tillsammans med bl a vägverket ska jag nu i den fortsatta
qukningen studera om metodiken håller i praktiken. Målsättningen är

att utveckla

kvantifierbara

indikatorer och ta

Projektet

skulle i huvudsak bestå av tre delar:

fram vikter på olika miljö-, markanvändnings- och regionalpolitiska effekter så att dessa kan beaktas vid samhällsekonomisk utvärdering av transportinvesteringar. Vikterna
är i första hand ämnade att användas i riksomfattande eller
regional planering t ex övergripande väg-, järnvägs-,
kollektivtrafik-, flyg- eller hamnplanering. Som referensvärden bör vikterna dessutom kunna användas vid en kommuns
trafikledsplanering eller stadsutvecklingsplanering.

- studier av miljö- och regionalutvecklingsindikatorer
- enkätundersökning avseende betydelsen av olika målindikatorer

- tillämpningsexempel
Det är i första hand de normalt förekommande och samtidigt
viktiga effekterna Vi vill fånga in med denna metodik. Som
exempel visas i tabellen nedan förekomsten av miljöeffekter
i samband med olika trafikslag enligt Naturvårdsverkets bedömning. I tabellen anges om miljöeffekter av olika slag
normalt kan uteslutas

bör ingå

Effekter
Trafikslag

(l),

bör

ingå

(3).

ibland

(2)

eller

normalt

'

Buller

(anlägg-

Luftföroreningar

Vattenföroreningar

'Vibrationer

Naturvård

ning och flöde)
Váüxafüc

- inom tätort
- utanför tätort

3
3

3
2

2-3
1-2

2
l-2

l-2
3

Flygtrafik

3

3

3

l

Sjötrafik

2

2

3

l

- inom.tätort
- utanför tätort

3
3

l
1

l
1-2

3
3

l-2
3

Kollektiv trafik
inom tätort

3

3

2

3

2

Spårbunden trafik:

Tabell ll. Nüljöeffekter för olika trafikslag.
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Motsvarande bedömning får i projektet göras för regionalutvecklingseffekterna.
Lyckas vi i våra föresatser att systermatisera den hittills
gjorda forskningen kring miljö- och regionalpolitik och utveckla kvantifierbara indikatorer för dessa torde de s k
mjukdataeffekterna så småningom kunna spela den roll de
förtjänar vid utvärdering av tranSportinvesteringar.
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FINgS ALTERNATIV TILL VÄGVERKETS METOD FÖR ANGELÄGENHETS-

BEDOMNING AV VAGPROJEKT?
Peter

Söderbaum

SVERIGES

Inst
750

för

07

LANTBRUKSUNIVERSITET

ekonomi

och statistik

UPPSALA
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INLEDNING

Inom ramen för

institutionen för ekonomi och statistik vid

Sveriges lantbruksuniversitet har sedan 7-8 år bedrivits

viss transportforskning som gäller frågan hur ett bra beslutsunderlag bör se ut inför investeringar i väganlägg-

ningar. Arbetet har syftat till metodutveckling och utgångs-

punkten har varit

en avhandling om prositionsanalys

(Söderbaum 1973).

Avhandlingen

lades fram vid en företagsekonomisk

institution

och behandlade beslutsfattande såväl i företag som samhälle.
När det gäller samhällsnivån sågs positionsanalysen främst
som ett

alternativ till den konventionella kostnads-nytto-

analysen (cost-benefitanalys).

Beträffande beslutsfattande i företag har intresset för
positionsanalysen varit begränsat. Ett beslutsunderlag i
monetära (= penningmässiga) termer anses på de flesta håll
vara fullt tillräckligt. Något större behov att systematiskt
behandla icke-monetära effekter, konflikter mellan intressen

synes ej föreligga (jfr Söderbaum l983c).

Däremot har positionsanalysen mötts med ett viss

intresse på

samhällsnivå. Detta gäller olika tillämpningsområden såsom

bebyggelseplanering, markanvändning, vägplanering, kraftverksbyggen, lokalisering av statliga verksamheter, miljö-

vård, hälsoekonomi m m. Att metodutveckling och tillämpningsstudier till stor del inriktats på vägplanering beror
delvis på tillfälligheter men också på att transportområdet

upplevdes som särskilt intressant. Vägfrågorna debatterades
flitigt i massmedia och varje kommun syntes ha sina problem.
Viktigare var kanske att man inom vägplaneringen föreföll
ligga "steget före" många andra sektorer när det gäller
metodutveckling och medvetenhet om metodvalets betydelse.
Utvecklandet och

förbättrandet av positionsanalysen som

metod har skett på två plan:
a)

genomförande av en serie praktikfallsstudier varvid
positionsanalysen tillämpats

b)

deltagande i den teoretiska debatten om olika metoders
för- och nackdelar.

KATEGORISERING AV METODER VID UTFORMNING AV BESLUTSUNDERLAG
PÅ SAMHALLSNIVÅ
En rad metoder har föreslagits för strukturering av
beslutsunderlag på samhällsnivå. Tabell 1 utgör ett förslag
till kategorisering av sådana metoder. Klassificeringen

baseras på skillnader mellan olika metoder när
att

aggregera

(lägga

samman)

respektive

det gäller

disaggregera

(hålla

isär) olika typer av effekter, effekter avseende olika
tidsskeden och effekter avseende olika individgrupper eller
andra intressenter.
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Tabell 1.

Kategorisering av metoder vid utformning av be-

slutsunderlag på samhällsnivå

Exempel
I

Aggregering

a) standardiserad målfunktion

- Konventionell kostnads-nyttoanalys (cost-benefitanalys)

b) anpassbar målfunktion - Modifierade Versioner av

konventionell kostnadsnyttoanalys

- Multimålmetoder
II

III

Mellanting mellan aggregering och disaggregering

- Kostnads-effektivitetsanalys

Långtgående dissaggre-

- Miljöeffektbeskrivningar

gering

(Environmental Impact
Statements)-

- Vissa former av systemanalys
- Positionsanalys

Aggregering som huvudfilosofi
Den konventionella kostnads-nyttoanalysen hör till de

metoder som är baserade på långtgående aggregeriig (jfr

kategori I i tabell 1). Eftersom just cost-benefitanalysen
är den metod som idag dominerar inom vägverket skall denna

metod göras till föremål för särskild granskning i det
följande.

Som en första beskrivning kan sägas att den konventionella

kostnads-nyttoanalysen

återspeglar

ett

traditionellt metod-

ideal. Utredaren studerar effekterna av varje handlingsalternativ och beräknar endimensioellt (t ex nuvärde i

kronor) ett tal som avses ange önskvärdheten för åtgärden
(projektet) jämfört med alternativa åtgärder. Jämförelsetalet erhålls genom att man utgår
frånpenningmässiga effek-

ter och överför effekter av annat slag till monetär dimension med hjälp av priser. För varje framtida tidsperiod beräknas sålunda monetära kostnader och intäkter. För varje
period beräknas ett netto av de i sig monetära eller prissatta effekter som gynnar/drabbar olika grupper under perioden. De monetära effekterna summeras sedan över tiden efter
korrigering med en räntesats till ett endimensionellt tal,
ett nuvärde.
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Prissättningen av effekter avses ske enligt ett standardiserat regelsystem. Samma sak gäller valet av diskonteringsränta. Man talar om "korrekta" priser och en "korrekt"
räntesats. Utredaren väljer alltså inte själv godtyckligt

priser utan gör anspråk på att vara "objektiv" i denna

mening. Vi har att göra med en traditionell utredarroll där
man eftersträvar att utpeka det "bästa" eller "samhällsekonomiskt optimala" handlingsalternativet.

Som framgår av tabell 1 finns alternativ till den konven-

tionella cost-benefitanalysen vilka liknar denna analys i
det att aggregering eftersträvas men där den värderings-

mässiga utgångspunkten är en annan. I stället för att
laborera med

föreställningar om samhällsekonomiskt korrekta

värderingar försöker man identifiera någon annan relevant
värderingsmässig utgångspunkt.

I

samband med

investeringar

i

utvecklingsländer har man försökt välja officiella målformu-

leringar i respektive utvecklingsland som utgångspunkt för
utformning av en målfunktion vilken sedan använts för endimensionella jämförelser i penningmässiga termer mellan
olika investeringsprojekt. Sådana ansatser har kritiserats

av Mishan, som rekommenderar återgång till den konventio-

nella cost-benefitanalysen

(1982)

trots att Mishan

ibland

(1980) inser bristerna i detta konventionella synsätt.

En

annan möjlighet är att försöka uttrycka målen i nyttotermer
i stället för monetärt

(penningmässigt). En rad olika vari-

anter av s k multi-målmetoder av detta slag har föreslagits

t ex av Keeney och Raiffa (1976). Avsikten är då att genom

systematisk utfrågning av beslutsfattaren (eller bêSlUtø
fattarna) identifiera dennes målfunktion.

Kostnads - effektivitetsanalys
Kostnads - effektivitetsanalysen enligt kategori II
representerar ett steg mot disaggregering. Man håller isär
två dimensioner, nämligen den monetära kostnaden för viss

åtgärd och den förväntade effekten. Metoden diskuteras t ex

när det gäller miljövårdsinvesteringar och riskanalys (kostnaden för att rädda människoliv genom förebyggande insatser

inom olika områden) men är knappast särskilt aktuell när det

gäller transportplanering.

Ett problem med metoden är att

handlingsalternativ oftast skiljer sig åt i andra dimen-

sioner än monetär kostnad och den utpekade effektdimensionen.

Disaggregering som huvudfilosofi
Den tredje metodgruppen enligt tabell 1 utmärks av att
disaggregering utgör huvudfilosofin. Dessa metoder har till
större delen vuxit fram under 70-talet och innebär en kritik
mot den traditionella aggregeringsfilosofin. Mest känd är
kanske metodiken för utarbetande av miljöeffektbeskrivningar

(Environmental Impact Statements (EIS)

(se t ex Caldwell

1980 och Martin 1983). Sedan 1969 ställs i USA krav på utVTI MEDDELANDE
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arbetande av miljöeffektbeskrivning (enligt National
Environmental Policy Act, NEPA)i samband med federala
projekt av typ motorvägar, kraftverk, dammbyggnader m m.
Även i Europa
diskuteras och används miljöeffektbeskrivningar eller "Environmental Impact Assessment" alltmer.
Dessa ansatser står i motsatsförhållande till den renodlat
nationalekonomiska cost-benefitanalysen genom att utredarna
enligt lagen skall arbeta tvärvetenskapligt, dvs ta fram all
slags kunskap som kan bidra till att belysa säkra och tänk-

bara miljöeffekter. Irreversibla effekter är föremål för

särskild uppmärksamhet liksom förväntade följdinvesteringar
vid genomförande av
ett projekt. Någon ambition att addera
alla effekter endimensionellt finns ej. Strävan är i stället

den att man håller isär olika typer av miljöeffekter sinse-

mellan och skiljer dessa ifrån andra typer av effekter.

När
det gäller miljöeffekter karaktäriseras EIS uppenbart av
en strävan mot en allsidig belysning. Andra effekter än
miljöeffekter skall också beskrivas, t ex sysselsättnings-

effekter, monetära effekter såsom kostnader för projektet

och inkomster för berörda intressenter. Men koncentrationen
på miljöeffekter enligt metodens benämning gör att man
knappast kan tala om ambitioner till en heltäckande och
allsidig effektanalys. En annan nackdel kan vara att miljöeffektbeskrivningarna sker i ett förhållandevis sent skede
av planeringsprocessen, nämligen när en viss organisation
(företag eller myndighet) bestämt sig för att föreslå ett
visst projekt för genomförande. Alternativ till det föreslagna projektet skall visserligen beskrivas och effekter
förutses men den reella chansen för sådana alternativ att
bli genomförda är inte stor. Flera andra metoder, inklusive
konventionell cost-benefitanalys och positionsanalys, karakteriseras i stället av en strävan att parallellt utreda
ömsesidigt uteslutande alternativ. De olika alternativen har
med andra ord samma status.
NEPA föreskriver ej enbart hur miljöeffektbeskrivningar
skall se ut. Därjämte uppmärksammas i hög grad den process i
vilken miljöeffektbeskrivningarna utarbetas och beslut
fattas. Allmänhetens och speciella intressenters medverkan i

processen underlättas genom krav på "hearings" m m. Sådana

processregler är självfallet av intresse också när det
gäller transportplanering.

Termen "systemanalys" kanske i första hand associeras till
"systems dynamics" dvs slutna modeller där funktionssamband
mellan parametrar preciseras matematiskt och där datorer
utnyttjas för att utveckla modellerna och ta fram prognoser.
Ibland utnyttjas modellerna för att studera alternativa utvecklingsförlopp varvid målfunktioner som medger "optimering" utnyttjas. Sådan extremt datorcentrerad systemanalys
är emellertid ej den enda formen av systemanalys. Det finns
en andra grupp systemanalytiker,

utgöra utmärkta hjälpmedel
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annars förordar en "systemanalys" som är mer frikopplad från

matematisk modellering och enkla matematiska målfunktioner.

Arbeten av Quade

(1974) och Schwarz et al.

(1980) kan här

tjäna som exempel. Man betonar osäkerhet och komplexitet när
det gäller en rad samhälleliga problem och pekar på brister
i många av de syStemdynamiska ansatser som hittills genom-

förts
(Majone och Quade 1980). När West Churchman skrev om
"The Systems Approach" (1968) eller Ervin Laszlo om "systems
philosophy" (1972) var kopplingen till datorer och slutna

matematiska modeller knappast särskilt betydelsefull. En
fixering till datorer kan försämra slutprodukten i form av
förståelse för hur ett system fungerar eller i form av
underlag för beslutsfattande. Dataspråket är rikt och fruktbart i vissa avseenden men fattigt i andra.
Positionsanalysen kan,

av systemanalys

om man vill,

ses som en specifik form

(hänförlig till den andra, mindre datorcent-

rerade kategorin)

eftersom systemtänkande utgör en viktig

beståndsdel i analysen. Det handlar om en strävan i holis-

tisk riktning. När det gäller vägplanering vidgas analysen
till en sektorövergripande nivå genom att man försöker identifiera alla de system av olika slag som påverkas olika be-

roende på valt handlingsalternativ. Utöver vägsystem påver-

kas kanske system för boende i vissa områden, vissa natursystem som används för rekreation, system för bedrivande av
jordbruk i visst område, kommersiella system av typ livsme-

delsförsörjning i viss område etc.

Positionsanalysen karaktäriseras också av ett flerdimen-

sionellt resurstänkande. Det handlar om ett avståndstagande

från s k monetär reduktionism enligt konventionell costbenefitanalys. Enligt denna konventionella metodik reduceras
komplexa sammanhang till sin monetära aspekt, vilket innebär
avsevärda informationsförluster och dessutom ger en oklar

mening hos erhållna monetära siffervärden.
Enligt positionsanalysen pekas i

helhetsbild

(holism)

även

stället på behovet av en

i detta avseende.

Monetära

(penningmässiga) effekter t ex anläggningskostnader och
driftskostnader är fortfarande viktiga men bör studeras för
varje berörd part. Motsvarande gäller för olika typer av
icke-monetära effekter t ex sociala, hälsomässiga, fysiska,
ekologiska.

Monetära och icke-monetära effekter studeras sålunda parallellt och någon generell reducerbarhet av icke-monetära
effekter till monetär dimension via skuggpariser 0 d antas

ej föreligga. Ambitionen att på detta sätt undvika monetär

reduktionism gör att positionsanalysens ekonomibegrepp skiljer sig från det konventionella monetära resursallokeringstänkandet.
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Positionsanalsyen karaktäriseras också - som benämningen
antyder - av ett positionstänkande. Det hävdas att effektbeskrivningar för de jämförda handlingsalternativen med

fördel kan ske i positionstermer, dvs som tillstånd vid

bestämda framtida tidpunkter. Detta gäller inte minst ickemonetära resursskeenden, t ex degradering av ekosystem,
människors hälsa, ingrepp i sociala system, fysiska effekter

på kulturhistoriskt intressanta miljöer etc.

Positionstänkandet innefattar vidare ett tänkande i flera

steg där irreversibla effekter och generellt effekter på den
framtida handlingsfriheten Systematiskt beaktas.

Positionsanalysen karaktäriseras slutligen av intresseanalys, vilken syftar till att ge en bild av förekommande
samstämmighet och konflikter mellan olika intressen. Först
identifieras de aktiviteter/verksamheter som väntas bli

olika påverkande

beroendepå valt handlingsalternativ. För

varje aktivitet görs ett antagande om människors mål i samband med utförande av just den aktiviteten, dvs intressen
artikuleras. HandlingSalternativen preferensordnas med

utgångspunkt från varje intresse, vilket möjliggör ett
tydliggörande

av konflikter mellan olika intressen.

I

stället för de entydiga slutsatser som erhålls vid metoder
enligt kategori I erhålls villkorliga slutsatser. Om den

värderingsmässiga utgångspunkten är av visst slag så är ett
visst alternativ att föredra. En annan värderingsmässig
utgångspunkt kanske pekar ut ett annat alternativ som bäst.
Beslutsfattarna, t ex politiker, antas pröva förenligheten
mellan sina egna värderingar, ideologiska och andra uppfattningar om vad som är en bra samhällsutveckling i aktuellt

område med varje enskilt alternativs effektprofil. Det blir
alltså frågan om en matchning mellan två helheter snarare än
en reduktionistisk summeringsprocedur.

VÄGVERKETS

PLANERINGSSYSTEM

Ovanstående kategorisering av metoder med aggregering och
disaggregering som motpoler kan utnyttjas vid ett försök att
beskriva Vägverkets nuvarande planeringssystem.
Det första förslaget till planeringsmetodik avseende Väginvesteringar redovisades i den statliga utredningen "Vägplan
70" (SOU 1969:56). Rekommendationerna i den utredningen
svarar i hög grad mot kategori 1 i tabell 1, dvs mot den
samhällsekonomiska kostnads-nyttoanalysen (konventionell
cost-benefit analys). Det handlar alltså om en strävan att

penningmässigt värdera så många

olika slags effekter som

möjligt (tidsvinster, fordonskostnader, förväntad förändring
i antalet trafikolycksfall etc). Samtidigt Visade man en
viss medvetenhet om att effekter som inte så lätt låter sig
överföras till monetära termer likväl
kanvara viktiga.
Rubriceringen av dessa effekter såsom "konsekvenser i
övrigt" tenderade emellertid att ge dessa effekter en
sekundär roll.

VTI MEDDELANDE

386

96

Det monetära och endimensionella tänkandet i Vägplan 70

utsattes för viss principiell kritik (Anell m fl 1971).

Samhällsdebatten under 70-talet kom i hög grad att handla om
hälso- och miljöeffekter. Transportsystem skiljer sig åt med

avseende på föroreningar, naturingrepp, energiåtgång, estetiska förhållanden,

sociala ingrepp m m.

Det som i Vägplan

70 hade rubricerats "Konsekvenser i övrigt" fick alltså i

debatten en allt viktigare roll.

Flera debattörer och statliga utredningar inom områden såsom
regionalpolitik oh "hushållning med mark och vatten" pekade
i riktning mot sektorövergripande synsätt och metoder. Det

blev naturligt att fråga sig hur vägplaneringen skulle kunna
samordnas med dessa framväxande planeringsformer.

En ny statlig utredning erhöll direktiv redan i maj 1972.
Arbetet utmynnade i betänkandet "Vägplanering" (SOU 1975:85-

-86). Liksom i "Vägplan 70" inriktade man sig på att ane

rekommendationer för hur prioriteringen mellan olika
vägprojekt skulle kunna ske.
Rekommendationerna i

"Vägplanering" kan knappast hänföras

till någon av de tidigare anförda mer renodlade kategorierna

I och III. När det gäller en del av det rekommenderade beslutsunderlaget, den trafikekonomiska kalkylen förlitar man
sig till cost-benefitanalysens regelsystem. Samtidigt ägnas
emellertid ökad uppmärksamhet åt vad utredarna något oegent-

ligt kallar "kvalitativa" effekter såsom miljöeffekter
(buller, luftföroreningar, naturvård), effekter på markan-

vändning, försvarseffekter, sociala effekter och regionalpolitiska effekter. För att markera dessa effekters betydelse värdesattes var och en av dem i en särskilt projektprofil enligt en sjugradig skala från -3 till +3.
Denna senare del av rekommendationerna i "Vägplanering"
innebär att ett steg togs i riktning mot en mer disaggregerad metodik. Exempelvis undvek man summering av totalpoäng
enligt olika komponenter i den nämnda projektprofilen. Trots

detta är det nog rimligt att påstå att förslaget till pri-

oriteringsgrund låg närmare kategori I än kategori III i
tabell 1. Först redovisas nämligen resultatet av den trafikekonomiska kalkylen såsom ett räntabilitetstal. Därefter tar
man ställning om den sammantagna betydelsen av de kvalita-

tiva effekterna bedöms medföra att projektet påverkas i

positiv eller negativ riktning (SOU 1975:85 sid 70).

Den metodik som föreslogs i "Vägplanering" för hantering av
"kvalitativa effekter" vidareutvecklades något inom Statens
vägverk under ledning av Ingemar Ahlstrand till en handled-

ning för "angelägenhetsbedömning av vägprojekt"

(1976).

Benämningen "kvalitativa" effekter utgick eftersom ju även
miljöeffekter ofta kan kvantifieras om än i andra termer än

monetära. Man skiljer också på olika "intressentgrupper"

nämligen "trafikanter", "boende" och "övriga samhället".
Denna uppspaltning efter olika påverkande intressentgrupper
svarade mot positionsanalysens dåvarande rekommendationer.
(Idag rekommenderas enligt positionsanalysen identifiering
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av påverkade intressen såsom tidigare beskrivits. Termerna

"intressent" och "intressentgrupp" används när det gäller de

parter som påverkas. Varje part eller intressent kan direkt

paverkas i samband med en eller flera aktiviteter och därmed
intressen).
När Vägverkets planeringssystem på nytt skulle utredas

1979-80 hoppades jag såsom forskare, debattör och även

"metodintressent" att ytterligare steg skulle tas mot
disaggregering.

Men det blev precis tvärtom, dvs en återgång till extrem

aggregeringsfilosofi. Optimismen hos utredarna var större än

någonsin när det gäller att vidga området för de effekter

som kan prissättas- och aggregeras monetärt. T 0 m buller
blev föremål försådan "samhällsekonomiskt korrekta" priser.
Arbetet utfördes inom vägverket under ledning av Hans
Cedermark och med Lars Hansson som nationalekonomisk "chefsideolog". Rekommendationerna redovisas i fyra rapporter
under rubriken "Angelägenhetsbedömning av väg- och gatubygg-

nadsobjekt (Statens Vägverk 1981).

Att de disaggregerade metoderna ej kom ifråga berodde ej på
att de var okända. Karl-Ivar Kumm och jag besökte projektgruppen med Cedermark, Hansson m fl för diskussioner. Jag

skall senare något spekulera över skälen till att den aggre-

gerade metodiken föredras inom vägverket.
KRITISK GRANSKNING AV KONVENTIONELL

COST-BENEFITANALYS

Det är alltså den konventionella cost-benefitanalysen som
utgjort ideal vid utformning av Vägverkets nuvarande system
för angelägenhetsbedömning av vägprojekt.

Innan jag ifrågasätter metoden vill jag peka på några

punkter där konventionell CBA och positionsanalys

(PA) ej

skiljer sig åt. Redan strävan att genomföra utredningar och
presentera dem såsom skriftliga dokument (öppna för allmän
insyn via offentlighetsprincipen) är positiv. Cost-benefitanalysen karaktäriseras också (liksom PA) av att flera
handlingsalternativ ställs emot varandra och av en strävan
att förutse varje alternativs effekter. Man har ambitioner
att vidga perspektiven jämfört t ex med ett företagsekonomiskt synsätt.

Min kritik gäller i stället det sätt på vilket man ser på

värderingsproblematiken. Innebörden av "värdering" begränsas
till värdering i penningmässiga termer. Man tror sig kunna
fånga in "de värderingar samhället har" (Statens Vägverk
1981, P008 sid 7) och sedan jämföra handlingsalternativ med

avseende på varje alternativs "samhällsnytta uttryckt i

kronor" t ex

i form av nuvärden.

Ur positionsanalysens

synvinkel framstår denna tro på ett meningsfullt entydigt

samhällsekonomiskt resursallokeringskriterium som
orealistisk. Cost-benefitanalys i denna konventionella
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mening utgör i själva verket ett utmärkt exempel på "monetär
reduktionism" i tidigare anförd mening.
Om man antar att dylik endimensionell,

monetär optimering

vore meningsfull så kan likväl ifrågasättas om cost-benefit
analysen verkligen tillhandahåller entydiga regler för pris-

sättning. När skall man korrigera rådande marknadspriser och
hur bestämmer man korrigeringens storlek? När skall man
använda historiska data för att försöka bestämma betalnings-

villighet (s k "revealed preferences") och när skall "skugg-

priser"

skattas?

I den mån oklarheter föreligger öppnas möjligheter för godtycke och i sämsta fall manipulation av priser för att tillmötesgå utredarnas egna subjektiva värderingar eller på-

tryckningar från någon intressent.

Inom vägverket använder man sig av standardiserade enhetspriser för tidsvinster, förväntad olycksfallsreduktion,
bullerstörningar m m. Detta innebär rimligen en avvikelse
från den betalningsvillighet som man skulle finna i varje
enskild valsituation om denna undersökts

(och om det

fanns

meningsfull metodik att göra sådana undersökningar).
Om man accepterar

de

standardiserade enhetspriserna

såsom en

administrativ förenkling är det likväl viktigt att fråga sig
vilket värderingsmässigt underlag som finns för varje pris.

Hur rimligt är det pris per timme (t ex 21,60 kr per personbilstimme för landsbygd) som trafikanterna vinner i relation
till priset per olycksfall (t ex 210 000 kr per kostnadsnormerad genomsnittsol cka för tätort)

eller bullerstörd

indi-

vid (1 700 kr per pa viss sätt definierad bullerstörd indi-

vid)? Marknaden ger knappast några tillförlitliga svar och

politikerna skulle vägra ge svar om de blev tillfrågade.

I

stället blir det byråkraterna inom vägverket som tolkar vad
marknaden eller konsumenterna skulle kunna tänkas tycka.
Även om det vore möjligt att komma åt marknadens värderingar

enligt konventionell CBA så kan ifrågasättas om dessa värderingar är särskilt intressanta såsom utgångspunkt för sam-

hälleliga ställningstaganden rörande vägar, markanvändning,
sjukvård etc. De värderingar som finns inbyggda i konventionell cost-benefitanalys utgör nämligen en del av den
konventionella nationalekonomins tankesystem, t ex BNPbegreppet. Något förenklat kan sägas att man inom ramen för
kostnads-nyttoanalys jämför handlingsalternativ med avseende

på bidrag ("net-value-added") till "samhällets produktion" i

en något vidgad
mening (Johansen 1977). Den s k "produktionsbortfallsmetoden" vid monetär värdering av skador eller
dödsfall kan anföras som exempel.

I vad mån är dessa värderingar allmängiltiga? Är samhällsmedborgarna och politikerna överens om att dessa värde-

ringar utgör en lämplig utgångspunkt vid jämförelser?
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Allt fler har börjat tvivla på den punkten. Detta gäller

bl a Ezra Mishan (1980) som för övrigt är känd som läro-

boksförfattare när det gäller CBA. Andra cost-benefitana-

lytiker har uttryckt tvivelsmål när det gäller metodens
tillämplighet inom speciella områden såsom miljövård

(Coddington et al. 1972) eller kärnkraft (Kneese 1977,
Pearce 1979). Att företrädare för andra metoder än-cost-

benefitanalys

(vilka har blivit allt

fler under

senare år)

är skeptiska mot CBA behöver kanske ej tilläggas. Kanske är
det orealistiskt att laborera med en entydig värderingsmässig utgångspunkt i en västerländsk demokrati där
pluralism i värderingar och opinionsyttringar utgör ett
utmärkande drag.
En professor i

"Public Administration" vid London School of

Economics, Peter Self, hör till de hårdare kritikerna av

konventionell CBA. I boken "Econocrats and the Policy
Process. The Politics and PhilOSOphy of Cost-Benefit

Analysis" pekar han på att de som förespråkar CBA hävdar att

samhälleliga beslut blir mer rationella om GBA-tekniken används. Self menar att mer tyder på att motsatsen gäller: "in
many cases the use of these techniques is productive not of
greater rationality, but of irrationality and confusion"
(1975 s 3).

Self angriper tron på att vetenskapen kan peka ut samhälleliga välfärdsfunktioner som kan användas för rangordning av
projekt: "Econocracy, as I use the word, is the belief that
there exist fundamental economic tests or yardsticks
according to which policy decisions can and should be made.
Thus stated, econocracy is much more ambitious and
consequently more dangerous to the public, than any kind of
technocracy" (s 5).
Denna bedömning åtföljs av ett förtydligande: "The supreme
example of econocracy that I shall discuss is the art or
technique known as cost-benefit analysis. The general idea
of CBA is to express some or all of the factors that are
considered relevant to some decision in terms of a common
denominator of money so that their magnitudes can be
directly compared, their benefits added, and their costs
subtracted. In itself this procedure does not seem very
impious to the extent that it is practical; but in so far as

cost-benefit analysts claim (as they often do) that they

posses objective techniques or yardsticks for recommending a
policy decision they are in fact asserting an enormous
amount. They are claiming in the first place that it is
possible to
quantify in monetary terms all sorts of factors
that normally are not so expressed; secondly that the money
terms used in the analysis really do possess the common
property which they appear to have (e.g. that the $ sign
means the same thing in one part of the analysis as in

another): and thirdly that these figures represent

measurements of some concept of community welfare which can
or should stand, if not as a unique criterion for

decision-makers (the

'social welfare function'),

then at

least as one important criterion of the best policy".
1975 s 5).
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Self ägnar sedan sin framställning åt att diskutera vilken
demokratisyn som finns inbyggd i cost-benfitanalysen (föreställningar om "konsumentens suveränitet m m) och konstaterar att sättet att se på demokrati kan ses som en speciell
form av populism.
Jämfört med positionsanalysen kan hävdas att cost-benefitanalysen tenderar att dölja de avvägningar och konflikter
som i stället borde artikuleras. Prissättandet av deleffekter innebär ju att politiker endast ställs inför nettoresultatet av summeringsproceduren. En rad förfaranden, osäker-

heter m m döljs på detta sätt för beslutsfattarna. Detta
förhållande spelade en viktig roll när en kommitté inom

ramen för National Academy of Sciences i USA tydligt uttalade sina tvivel på konventionell cost-benefitanalys som

metod i samband med reglering av kemikalier i miljön (1975).
EN SERIE

PRAKTIKFALLSSTUDIER

Den första
mer genomarbetade tillämpningsstudien med
positionsanalys genomfördes 1976, och avsåg den s k
Kungsängsleden i Uppsala. Nedan följer en uppräkning av

några studier som genomförts.

Kungsängsleden
Inte mindre än fem olika sträckningar för en
förbindelse mellan bostadsområdet Gottsunda och industriomn
rådena Fyrislund-Boländerna i Uppsala studerades (Söderbaum
1976a). Fallet utmärks bl a av en konflikt mellan transport

och naturvårdsintressen.
och 300-åriga träd).

(Ingrepp i ett tallbestånd med 200-

Uppsala kommun svarade för utredandet. Fallet blev regeringsärende. Transportintressena segrade i den meningen att
den snabbaste sträckningen valdes. Å andra sidan kan man
tala om en viss kompromissvillighet eftersom man valde två
körfält i stället för de fyra körfält som tidigare plane-

rades. Vägen är färdigbyggd sedan något år.

Klockartorpsleden

Ett

förslag till ny sträckning och

standard (stadsmotorväg) för E18 genom Västerås, den s k

Klockartorpsleden jämfördes med viss

standardförbättring i

nuvarande sträckning (Söderbaum 1978, s. 173-198). Bl a
berördes boendeintressen (grad av miljöstörningar), rekreationsintressen,

skolintressen och jordbruk.

Västerås kommun svarade för genomförda utredningar via
konsultföretag. Fallet blev besvärsärende och avgjordes på

regeringsnivå. Efter en långvarig och inflammerad debatt
fastställdes att Klockartorpsleden skulle byggas.

leden har varit trafikerad sedan ca 2 år.
E4 över Indalsälven

Den nya

Vägverkets förslag till en ny

sträckning närmare Indalsälvens mynning för E4 i Timrå

kommun jämfördes med upprustning av befintlig väg

ytterligare en alternativ sträckning
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(Kumm 1979).

samt

lOl

Även här

var

naturvårdsintressen

inblandade

eftersom ett

förslag till naturreservat avseende Indalsälvens delta

förelåg.

Vägverket

utreddefrågan enligt principerna för

hetsbedömnning av vägprojekt"

"angelägen-

(Statens vägverk 1976). Frågan

blev viktig i den politiska debatten och den socialdemokratiska majoriteten i kommunen valde att ligga lågt. Enligt
vissa uppgifter är ärendet på väg att aktualiseras på nytt.

Vår utredning finansierades av TFD.
Fastlandsförbindelse för Arnö i Mälaren

Fastlandsförbind-

else i oförändrad sträckning (frigående färja) jämfördes med
lindragen färja i två alternativa sträckningar (mot Grönsö
respektive Oknön). Även bro (mot Grönsö) studerades

(Söderbaum och Zerihun 1981). Serviceintressen för åretruntoch sommarboende på ön, sjöfartsintressen (transporter till

Köping och Västerås) liksom jord- och skogsbruk påverkades.

Vägverket

utreddefrågan varvid till att börja med endast

färjealternativ beaktades. Eftersom det handlade om en
länsväg avvek man delvis från de principer för angelägenhetsbedömning som tidigare nämnts. Huvudintresset knöts till
årskostnaderna för olika förbindelsealternativ.
Vägverket drev en linje

(lindragen färja mot Oknön)

som ej

kunde godtas av närmast berörd kommun (Enköping) och länsstyrelse

(Uppsala län)

varför ärendet avgjordes på rege-

ringsnivå. Efter fördröjningar kom ett beslut två dagar

efter det att nye kommunikationsministern i den socialdemokratiska regeringen hade tillträtt. Sedan 1 oktober 1983
fungerar den nya färjan mot Oknön.

Vår utredning finansierades av TFD.
DEN INHEMSKA OCH

INTERNATIONELLA METODDEBATTEN

Lika viktigt som att genomföra praktikfallsstudier har det

varit att delta i den teoretiska debatten om olika metoders
för- och nackdelar.

Premisserna för sådana debatter måste först något beröras.

Jorgen Randers, en företrädare för den mer datorcentrerade
systemanalysen, simulering 0 d hävdade vid ett seminarium på
Ultuna att det är synnerligen ovanligt att forskare som en

gång indoktrinerats i viss metodik (läs CBA) efter fyllda 32

år ändrar metodologiskt perspektiv. En gång cost-benefitanalytiker - alltid cost-benefitanalytikerl Trots att vi vill
hävda att vi är öppna för alternativ metod-finns en kognitiv

stelhet att brottas med och denna blir allt större med åren.

Därtill kommer "vested interests". Det finns forskare som
har investerat en hel akademisk karriär i en viss typ av

metod och författaren till dessa rader kan väl i viss mån
räknas till den kategorin.
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För egen del tror jag att det ligger mycket i Jörgen

Randers' tes och i likartade bedömningar som andra framfört.

Men jag vill mjuka upp påståendet något.

Indoktrineringen

"före 32 års ålder" behöver inte ha varit så ensidig som

Randers tänker sig och i så fall öppnar sig möjligheter för
större förskjutningar efter den nämnda åldern. Det är dessutom så att även begränsade attitydförändringar är intressanta. För varje cost-benefitanalytiker (positionsanalytiker) kan man fråga sig om tilltron till den egna metoden
blir allt starkare över tiden eller om motsatsen gäller. Det
finns också forskare som är tudelade i sin metodinställning
eller driver en kompromisslinje, vilken kan modifieras med
hänsyn till vindriktning i debatten etc.
Forskarna är aktörer eller potentiella aktörer

i en metod-

debatt. Några undviker debatt och låtsas som om det inte

finns några alternativ till den egna metoden. Peter Bohm som
kanske är den mest kände företrädaren för CBA här i landet
förefaller driva en sådan linje. Andra debatterar men fram-

står i mina ögon som tämligen Opåverkbara. Roland Andersson
och Lars Hansson, båda anhängare av CBA, synes höra till den
kategorin (jfr t ex Söderbaum l975b, Andersson 1975,

Söderbaum l975c). Slutligen finns de som debatterar och är
mer öppna för att modifiera sin hållning. Hit hör Thomas
Thorburn och Bengt Mattsson (Thorburn och Renck l976a,
Söderbaum l976b, Thorburn och Renck l976b respektive
Mattsson 1979).

Sådana intryck är självfallet subjektiva. Andra debattörer

har andra bilder,

vilka är lika intressanta för den som

önskar förstå hur forskarsamhället fungerar (jfr Myrdal
1973,

S.

52-64).

Utöver ovannämnda dialoger i Ekonomisk Debatt vill

på intensiva muntliga dialoger med Hans Lind vid

jag peka

institutionen för fastighetsekonomi, KTH, t ex i anslutning
till en metodinriktad rapport (Söderbaum l975a).

Dessa inhemska diskussioner har varit synnerligen intressanta och värdefulla i mina försök att skärpa
analys
och
argumentering. Samtidigt har debatten med konventionella

nationalekonomer varit påfrestande och krävt åtskillig

psykisk energi. Svensk nationalekonomi idag synes i hög grad
vara präglad av konformitet och imitation. Medan Assar
Lindbeck (som jag tycker bra om i flera avseenden) pläderar
för pluralism i samhället förefaller kraftsamling kring en
paradigm och en metod vara ideal för dem som nu dominerar
inom svensk nationalekonomi.
I USA är

situationen en annan.

tionella

ekonomerna

nisation

för

Där

finns

flera konkurrerande

organisationer för nationalekonomer. När "mainstream" ekonomerna träffas på sin årliga konferens inom ramen för
American Economic Association (AEA) finns också de institu-

(Association for Evolutionary Economics,

AFEE) på plats i angränsande lokaler liksom t ex en orga"radical
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Deltagande i den svenska debatten är ingalunda meningslöst
men vad som händer med olika metoder bestäms i första hand

på internationell nivå. Under senare år har positionsana-

lysen sålunda presenterats i de institutionella ekonomernas

tidskrift, Journal of Economic Issues

(Söderbaum 1982). Jag

har även kommenterat en artikel om cost-benefitanalys av
Ezra Mishan i samma tidskrift (l983a) samt diskuterat
positionsanalysen och likartade metoder (miljöeffektbeskriv-

ningar) i relation till institutionell ekonomi såsom alter-

nativ paradigm inom nationalekonomin,

(Söderbaum l983e).

ETT VIDGAT PERSPEKTIV

En annan erfarenhet som jag gjort under senare
är svårt att föra en meningsfull diskussion om
till olika tekniska aspekter avseende enskilda
Figur 1 antyder i vilka avseenden diskussionen
och därmed bli mer fruktbar.

år är att det
den begränsas
metoder.
kan breddas

Triangeln i figurens inre del antyder att frågan om vad som
är bra beslutsunderlag måste relateras till bedömningar av
vad som är önskvärde roller för olika aktörer och till be-

fintliga eller på visst sätt förändrade spelregler (institu-

tioner). CBA svarar t ex mot en traditionell roll för utredaren som optimerare och neutral expert medan man enligt
positionsanalysen betonar kraven på allsidighet och villkorliga slutsatser.

* Paradigmer
* Ideologier
* Demokratisyn

Utredningsmetoder

Aktörer

Figur 1.

/

5

i

\

Institutioner

Frågan om vad som är bra principer för utformning

av beslutsunderlag

(utredningsmetodik) bör

relate-

ras till institutionella förhållanden, önskade
roller för olika aktörer samt på ett övergripande

plan till paradigmer
och demokratisyn.
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Rådande institutionella förhållanden, t ex lagar och regler

för handläggning av ärenden, spelar uppenbart en viktig roll
för hur rollfördelningen uppfattas och hur olika ärenden utvecklas. Om man är intresserad av "bättre beslut avseende
vägärenden" bör därför viss uppmärksamhet inriktas på
den
institutionella ramen och hur denna eventuellt kant förbättras. Det handlar alltså inte bara om metoder för utformning
av beslutsunderlag.
Som antyds i den övre delen av figuren bör frågor
*

alternativa paradigmer

*
*

som rör

det ideologiska innehållet i varje paradigm och

metod

-

alternativa sätt att se på demokrati

beaktas i en debatt som handlar om alternativa metoder.
Cost-benefitanalysen har kopplingar till konventionell
välfärdsteori och allmänt till "mainstream economics".
Positionsanalysen är snarare kopplad till institutionell
ekonomi. Om man inte vet vad institutionell ekonomi är (se t
ex Kapp 1976, Myrdal 1978, Söderbaum l983d) eller vägrar
acceptera att det finns alternativ till "mainstream

economics" blir det svårt att förstå de ambitioner som finns
i positionsanalysen.

Det kan tilläggas att en sådan dialog mellan företrädare för
olika paradigmer förekommer inom flera vetenskaper såsom
fysik, biologi, medicin, psykologi, ekonomi. Fritiof Capra
(1983) hör till dem som hävdar att spänningen mellan å ena

sidan ett mekanististiskt, reduktionistiskt perspektiv
("Newtonian paradigm") och ett holistiskt, ekologiskt

synsätt ("Heisenbergian paradigm")
ovannämnda vetenskaparna.

finns inom var och av de

För egen del tar jag upp dessa frågor i en skrift om utredningsmetoder (beslutsunderlag) som jag just nu arbetar med

för Byggforskningsrådet.

ÖNSKEMÅL:

MER FORSKNING OM AKTÖRER OCH

INSTITUTIONER

Sett ur den institutionella ekonomins synvinkel är det t ex
intressant att fråga sig vad
som menas med demokrati oh hur
nuvarande ärendegång vid beslut om vägar förhåller sig till
dylika demokratiska ideal. Det är likaså intressant att
studera Vägverkets nuvarande system för angelägenhetsbedömning av vägprojekt som ett instrument för maktutövning.

Finns något bättre system om man vill maximera Vägverkets

makt gentemot omvärlden? Valda priser per timme vunnen tid,
bullerstörd individ etc kan ju i princip successivt anpassas

så

att ännu ej genomförda byggobjekt framstår som lönsamma.

En allsidig konsekvensanalys enligt positionsanalysen eller
liknande principer skulle kunna
öppna beslutsprocessen på

ett sätt som skulle vara svårt att kontrollera för vägverkets tjänstemän.
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Min pessimism i detta avseende accentuerades under studiet
av det sistnämnda praktikfallet, fastlandsförbindelse för

Arnö (Söderbaum l983b). Ibland frågar jag mig t o m om

förhållandet att det bland öborna fanns akademiker som i

skrift framförde sina åsikter på ett 5 nnerligen välartikulerat sätt försvårade för öborna att fa gehör för sin sak.

Förekomsten av en "alternativutredning" som gav en annan
bild av valsituationen än Vägverkets egen utredning kan på
samma sätt ha bidragit till prestigemässiga låsningar.
Vi behöver myndigheter i det här landet liksom i andra
länder men dessa myndigheter måste vara "responsive and

responsible"

i relation till omvärlden (Tool 1979). Den

vägverket-vet-bäst" inställning som jag mött i enskilda
ärenden och som finns inbyggd i Vägverkets nuvarande system
för angelägenhetsbedömnin
- ett slags "mekaniserad demokrati" - skrämmer mig. Fragan är om ett sådant planeringssystem överhuvud är förenligt med de demokratiska ideal som

alltjämt dominerar i vårt samhälle.

Under alla förhållanden anser jag att det finns skäl för en
debatt om Vägverkets roll i samhället. Som underlag för en
sådan debatt synes en historisk beskrivning av hur myndighetsutövandet inom transportsektorn utvecklats till den

nuvarande positionen vara värdefull.

Några
reflektioner om

detta historiska skeende finns t ex 1 Gunnar Myrdals bok
"Hur styrs Sverige?" (1982)

Det är enligt min mening synnerligen önskvärt att man inom
vägverket och inom TFD ökar intresset för den vidare problematik rörande paradigmer, ideologier och demokratisyn som
här har antytts. Forskning och utredningar är en möjlig väg
men en hel del borde kunna ske även på kort sikt via debatt

både

inomvägverket och i relation till omvärlden.

Jag vill till sist betona att den kritik som här framförts
avseende Vägverkets planeringssystem m m inte innebär att
jag för egen del mött en negativ inställning från Vägverkets

tjänstemän när det gäller tillhandahållande av faktamässiga
uppgifter, debattvillighet m m i
som här redovisats.
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METOD FÖR SAMHÄLLSEKONOMISK UTVÄRDERING AV KOLLEKTIVTRAFIKINVESTERINGAR
1.

FORSKNINGSPROJEKTET

Från 1976 och fram ti11 1983 har ett forskningsprojekt bedrivits vid
institutionen för trafikpianering vid KTH med namnet, "Metod för
samhäiisekonomisk utvärdering av trafikinvesteringar". Arbetet har
finansierats av Transportforskningsdeiegationen.
Inom projektets ram har en rad frågestäiiningar behandiats som, hur
man genomför en samhäiisekonomisk kaikyi, och, hur man får den samhäiisekonomiska utvärderingen att passa in i den kommunaia och 1andstingskommunaia besiutsprocessen. Den dei där vi tror att forskningsprojektet kan iämna det största bidraget är emeiiertid beträffande
värderingen av svårkvantifierade effekter av trafikinvesteringar.
Vid samhäiisekonomisk

utvärdering av koT1ektivtrafikinvesteringar

speiar möjiigheten att finna värden på kvaiitativa,

"mjuka", effekter

stor roii. Tyngdpunkten i forskningsprojektet har också iegat på
utveckling av en metod att värdera kvaiitativa effekter av oiika
resursinsatser inom koiiektivtrafiken som trivsei

och bekvämiighet.

Bidraget tili VTI:s informationsdagar kommer därför att i huvudsak
handia om den hemintervjuundersökning som genomfördes i samarbete med
SL för att testa en metod att mäta värdet av trivsei och sittpiats

med hjäip av hypotetiska frågor.
Redogöreisen kommer också att kort beröra det tiiiämpningsexempei som

gjordes för utvärderingsmetodiken på Nockebyspårvagnen.
Forskningen avrapporteras i tre rapporter som kan bestäiias från

institutionen för trafikpianering på KTH.
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Trafikanternas värdering av trivse] på buss och pende1tåg (huvudrapport 109 sidor, bi1agerapport 174 sidor).
Metod för samhä11sekonomisk utvärdering av trafikinvesteringar

- ti11ämpningsexempe1 på Nockebybanan (137 sidor).
Nytta och kostnad i offent1igt bes1utsfattande - med exempe] från
trafikområdet (233 sidor).
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2.

.

SOLLENTUNABORS VÄRDERING AV TRIVSEL PÄ PENDELTÅG JÄMFÖRT MED BUSS

2.l

Allmänt

Det följande kapitlet är en sammanfattande redogörelse för in-

tervjuundersökningen i Sollentuna.
År 1971 genomförde vi på uppdrag av statens vägverk en trafikekonomisk utvärdering av en utdragning av tunnelbanan från Bagar-

mossen till Bollmora i Stockholms södra förorter. Vid utvärderingen
av tunnelbanan till Bollmora funderade vi över hur vi skulle kunna
värdera ett antal svårkvantifierbara faktorer nämligen störningen av
miljön vid sjön Flaten, bullerstörningen av bebyggelsen i Bagarmossen och resenärernas trivsel vid tunnelbaneresa jämfört med buss-

resa. Vi bestämde oss för att försöka gå vidare och värdera den sistnämnda kvalitativa effekten eftersom trivseleffekten var den som vi
tyckte att vi hade minst kunskap om och som kanske därför skulle vara
svårast .att värdera.

Under våren 1977 diskuterade vi vårt forskningsprojekt med Stor-

stockholms lokaltrafik (SL). Genom positivtintressefrån utredningsavdelningen vid SL blev det möjligt att under våren, sommaren och hösten 1977 lägga ett antal trivselfrågor till en hemin-

tervjuundersökningi Sollentuna som SL ändå skulle genomföraHelst hade vi önskat göra en värdering av trivseln på tunnelbana
jämfört med buss, eftersom vi studerade tunnelbanan till Bollmora.
Värderingsmetoden skulle emellertid vid tunnelbana vara densamma
som när vi

i Sollentuna jämförde trivseln på pendeltåg och buss.

Undersökningens primära syfte ur forskningssynpunkt var att testa en metod för värdering av kvalitativa effekter av trafikinvesteringar med intervjuer. Undersökningens sekundära syfte var att

ta reda på trafikanternas värdering av trivsel och bekvämlighet
på pendeltåg jämfört med buss och vidare att studera trafikanter-

nas värdering av sittplats jämfört med ståplats.
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2.2

Uppläggning av intervjuundersökningen

Trängseln under högtrafik på pendeltåg till och från Sollentuna var så besvärande att landstingspolitikerna beslutade sig

för

att sätta in direktbussar på vissa linjer som ett komple-

ment till pendeltågstrafiken. Från augusti 1977 satte SL in direktbussar från Edsberg och Helenelund i Sollentuna till S:t
Eriksplan och Norra Bantorget. Syftet med de nya direktbussarna
till

innerstaden var i första hand att avlasta pendeltågen un-

der morgon- och kvällsrusningen.
SLs hemintervjuundersökning riktade sig därför främst till personer som reste kollektivt under högtrafik. Tre områden utvaldes, där de nya direktbussarna var av störst intresse, nämligen
Grusgropen

i närheten av Helenelunds pendeltågsstation, Vax-

mora och Edsberg.

Edsberg var

det största området. Där skickade SL enkäter med frå-

gor om den svarandes resvanor till alla personer mellan 18 och
67 år. I Helenelund delades enkäter ut till personer som kom med
pendeltåg eller buss från innerstaden under högtrafik en dag i
maj l977. Samtidigt som enkäten delades ut tillfrågades mottagaren om namn och adress. Samma dag samlades dessa formulär upp genom
att SL-anställd personal hämtade formulären i intervjupersonernas
bostäder.
I Vaxmora skuggades personer som kom med buss under högtrafik.
Man skrev upp deras bostadsadresser. Med hjälp av dessa kunde man

ta reda på namn och adress och skicka enkätformulär.

'

På detta sätt samlades 3.166 enkäter in i Edsberg, 215 i Helenelund och 38 i Vaxmora.

Med utgångspunkt från enkäterna valdes personer ut som arbetspendlade och hade sin arbetsplats i Stockholms innerstad. Hemintervjuer kom att utföras hos 225 personer. Samtliga personer i Helenelund (37) och Vaxmora (16) som arbetspendlade mellan Stockholms
_ innerstad och bodstaden med kollektiva färdmedel och som
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svarade på enkäten har intervjuats. I Edsberg intervjuades 172

personer.
Samtiiga intervjupersoner hade redan innan direktbussarna sättes
in möjiigheten att åkanuxibuss eiier pendeitåg tili Stockhoims

innerstad. För trafikanter från Edsberg och Vaxmora innebar pen*
deitågsaiternativet att de först måste åka matarbuss tiii Soiientuna station. De som bodde i Edsberg hade sedan iänge tiiigång

till direktbussar som gick öster om Edsviken ti11 Sveavägen i
Stockholm. Pendeitågen och bussarna hade oiika måipunkter i
Stockhoims innerstad. Oiägenheten av att väija det aiternativ
som hade sämsta

måipunkten

i innerstaden i förhåiiande tii]

arbetspiatsens piacering var aidrig så stor

att det kan sägas

heit utesiuta vaiet av något aiternativ.
Restiden med matarbuss och pendeitåg eiier direktbuss heia vägen
iåg på c:a 30 minuter för

dem som bodde i Edsberg eiier Vaxmora.

För dem som bodde i närheten av Heieneiunds pendeitågsstation

(37 personer) var restiden 15 minuter.
Frågorna tiii intervjupersonerna utgår från en hypotetisk situation, där intervjupersonen skaii väija meiian att åka pendeitåg
eiier direktbuss från sin bostad tiii sin arbetspiats. Gångtiden

från bostaden tiil pendeitågsstationen eller busshåiipiatsen har
antagits vara 5 minuter, åktiden med sittpiats 30 minuter såväi
på pendeitåg som på buss och gångtiden från siuthåiipiatsen ti11
arbetspiatsen har antagits vara 5 minuter i båda faiien (se fig

2.1).
Efter några iniedande aiimänna frågor visade intervjuaren fram
figuren och frågade intervjupersonen viiket koiiektivaiternativ,
pendeitåg eiier direktbuss, som han skuiie väija. Aiia egenskaper
hos koiiektivaiternativen antas lika utom trivsei och bekvämlighet under resan och vid håiipiatserna.
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Q

' än

\

30 min
"dåd

Figur 2.1 Figur som visades för intervjupersonerna i samband
med hemintervjuerna.
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2.3

Var trivs trafikanterna bäst?

Trivsel kallar vi det som skiljer trafikanternas värdering av
kollektiva färdmedel åt när restid, reskostnader, turtäthet,
sittplats, startpunkt och målpunkt är lika.
Vid uppläggningen av undersökningen hade vi den förutfattade
meningen att trivseln var större på pendeltåg än

gan var då snarast:

på buss. Frå-

Hur mycket större?".

Av de intervjuade svarade bara 11 personer (5 %) att trivseln
var lika stor på buss som på pendeltåg. Av de återstående 211
värderade 58 % trivseln på buss högst

medan 42 % satte triv-

seln på pendeltåget främst. Intervjupersonernas preferenser
påverkas av hur de själva åker till arbetet. Man ser i tabell

2.1 att majoriteten av de som åker pendeltåg eller matarbuss
och pendeltåg föredrar pendeltåg och de som åker buss föredrar
direktbuss. Om man har möjlighet att välja mellan att resa till

arbetet med buss eller pendeltåg är det naturligt att man väljer det färdsätt där man trivs bäst förutsatt att övriga

kvan-

titativa" faktorer (restider, reskostnader, byten o dyl)

är

lika.

Åker nu

FOFEdrar

P-tåg

P-tåg

M-buss +
p-tâg

Buss

Totalt

59 % (22)

58 % (36)

28 % '(31)

42 %

41 % (15)

42 % (26)

72 %

(81)

58 % (122)

100 % (37)

100 % (62)

100 % (112)

100 % (211)

.

_

Direktbuss

Tabell 2.1

(89)

Preferenser för pendeltåg och direktbuss när trafikanterna har sittplats. Siffror inom parentes anger antal intervjupersoner.
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2.4

Värdering av trivselskillnader mellan pendeltåg och
direktbuss

Nästa steg var att försöka värdera styrkan av varje intervju-

persons önskan att välja pendeltåg eller direktbuss. Värdering
görs med två skalor, dels en tidsskala och dels en kostnadsskala.
Tidsskalan är så konstruerad att om intervjupersonen exempelvis

föredrar pendeltåg från början så ställs han mot alternativ där
åktiden med direktbuss successivt kortas ner tills bussen blir
så mycket snabbare än pendeltåget att intervjupersonen väljer
detta alternativ trots att han anser att trivseln och bekvämligheten är större på pendeltåget.
Följande frågor ställdes till de intervjupersoner som föredrog
pendeltåg för att försöka ta reda på värdet av trivselskillnaden
mellan pendeltåg och direktbuss uttryckt i tid.

Tänk Er att Ni har sittplats på både direktbuss och pendeltåg
och att direktbussen är snabbare än pendeltåget, hur väljer Ni
om direktbussen är

1 minut

snabbare?

2 minuter

3

5"
7"
10 "

"

"
"
"

Pendeltåg

Direktbuss

[:E::]

[::::]

[::::]

, [:Z::]

[::::]

1::::]

:3

:3

i:
:3
:3

[3:]
:2:1

Intervjupersonen, som har svarat ovan, anser således

Vet ej

C:)
:i
E:

att trivseln

på pendeltåget är värd mer än tre minuter men mindre än fem minuter i extra restid jämfört med direktbussen. Resultatet för de 67
intervjupersoner som föredrog pendeltåg och som hade restiden 30
minuter

framgår av figur 2.2
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4 Antal personer

»(per minut)
å

Medianvärde
4,0 min

30
i

25% under

25% över

1,9 min

6,7 min

20;
14

--a
2t5

10 .
5,5
3

i

15

L

2

3

4

5

3,3 _957°

6

7

7

8

9

10

8L511§ä)_

överiO

Trivseivärde

"nn/resa

4,8

Figur 2.2 Trivseivärdering i extra restid för 67 personer som
föredrar pendeitåg, restid 30 minuter.

Av figuren framgår att omkring 25 % tyckte att trivsein inte
var värd 2 minuter medan drygt 25 % ansåg att trivseivärdet för

att åka pendeitåg jämfört med direktbuss iåg över 6 minuter. Medianvärdet iåg på 4 minuter. Medeivärdet kan inte beräknas exakt
då vi inte känner til] hur mycket mer än 10 minuter 13 % är

vi]-

iiga att avstå i restid för att få trivsein på pendeitåg. Medei-

värdet iigger emeiiertid över medianvärdet.
De personer med 30 minuters restid som trivdes bäst på direktbuss

var viiiiga att åka nära 9 minuter längre på buss för att få den
ökade trivsein där (medianvärde 8,7 minuter). 25 % hade trivseivärden som låg under 5 minuter. Hela 43 % värderade den större

VTI MEDDELANDE

386

119

trivsein på direktbuss jämfört med pendeitåg tiil mer än 10
minuter i extra restid.
Efter att ha frågat om värdet av trivsein i tid stäiide vi mot-

svarande fråga då värderingen istäiiet skedde i pengar. Tiii
personer som trivdes bäst på direktbuss stäiide vi föijande
fråga:

Tänk Er att pendeitåg och direktbuss går iika fort och

att Ni har sittpiats i bägge faiien. Ni får emeiiertid betala
en extra avgift om Ni väijer direktbuss. Vad skuiie Ni då väija

om denna extra avgift utöver den ordinarie avgiften uppgår tii]
(förutsatt att Ni reser varje arbetsdag)
Pendeitåg

25 öre/resa som motsvarar 10 kr/mån?

50 "
75

ll

" "
H

ll

20 "

1.

kr/resa

"

"

40

II

Ej

:3

I

Direktbuss

Ej
X

I

x |

Vet ej

:i

:I
[

I

I

Intervjupersonen ovan svarade vid 1 krona att hans värdering iåg

vidi krona, varken mer eiier mindre. I figur 7.3 piacerade vi då
in honom som en halv person i intervaiiet 75 öre tiii 1 krona och
som en haiv person i intervaiiet över 1 krona.

Biand de som föredrar direktbuss är (eniigt figur 7.3) 13 % viiiiga
att betaia mer än 1 krona. Medianvärdet för trivseiskiiinaden meilan att åka direktbuss och pendeltåg är för de som föredrar direktbuss 34 öre per enkeiresa. Penningvärdet är för år 1977. Viii man
översätta tiii

1981 års penningvärde får värdet ökas med 50 % tiil

51 öre per resa.
Motsvarande värde är 18 öre för de som trivs bäst på pendeitåg.

Detta biir 27 öre i 1981 års penningvärde.
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Antal
personer

.
H
Mâgjgnåâgde

25% under
16°9 ore

40

20

25% över
57,5 öre

40

38

T

10
455

25

,

50

75

28,6 95% 39,i

'

'
o
.Jå§_11âél_

l00

över l00

T

rivselvärde
öre/resa

- Direktbuss

Figur 2.3 Monetär trivselvärdering för 108 personer som före-

drar direktbuss, restid 30 minuter (1977 års penningvärde).

Vid en samhällsekonomisk utvärdering skall

i princip medelvärdena

användas så att man tar hänsyn till alla berörda personers betalningsvilja. Medianvärdet påverkas inte av ett antal mycket höga eller mycket låga värderingar. Eftersom vi har en del observationer i
de öppna

intervallet

över en krona"

måste vi göra egna antaganden

för dessa observationer för att kunna beräkna medelvärdet.

Vi har

här valt att göra buvudantagandet att medelvärdet i det öppna intervallet ligger 50 % över intervallgränsen.

För personer som trivs bäst på pendeltåg blir då medelvärdet av trivw
selskillnaden 28 öre jämfört med medianvärdet 18 öre. För personer
som trivs bäst på direktbuss blir motsvarande medelvärde på trivsel-

skillnaden 48 öre jämfört med medianvärdet på 34 öre. Om vi översätter trivselvärderingarna i pengar till

skulle det innebära att
som trivs

1981 års penningvärde

medelvärdet på trivselskillnaden för dem

bäst på pendeltåg blir 42 öre vid en 30 minuter lång

resa. Motsvarande värdering för dem som trivs bäst på direktbuss
blir 72 öre.
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2.5

Förklaring av trivselskillnader mellan pendeltåg och
buss

Efter att först

ha frågat intervjupersonerna om deras preferen-

ser och sedan ha värderat styrkan av dessa preferenser i måtten

tid och pengar försökte vi slutligen ta reda på vilka trivselegenskaper det egentligen var som intervjupersonerna satte värde
på.
En individs trivselvärdering är naturligtvis beroende av personens egen erfarenhet av olika kollektivalternativ. De trivselvärden som de intervjuade personerna gav påverkades naturligtvis av
att de bodde i Sollentuna och arbetade i Stockholm. Detta medförde att de kom i kontakt med vissa pendeltåg, bussar och tunnelbanelinjer i första hand. Dessa behöver inte vara representativa
för medelförhållandena på de olika kollektivtrafikalternativen.
Intervjupersonerna fick svara på följande fråga:

När Ni har sva-

rat på de tidigare frågorna, vad är det för egenskaper hos buss,

pendeltåg och tunnelbana som Ni anser vara bra och dåliga? Vad är
bra med buss?

Därefter

följde frågan:

l'Vad är bra med pendeltåg?"

OSV.

Efter att ha fått intervjupersonernas

spontana

trivselbedöm-

ningar ville vi även få lite mera genomtänkta rangordningar mellan olika trivselfaktorer som kunde förklara intervjupersonernas
trivselvärderingar. Vi förelade därför intervjupersonerna 23 trivselfaktorer.
De 23 trivselfaktorerna är med i tabell 2.2. Tabellen visar var
intervjupersonerna tyckte att en viss trivselegenskap var bäst (I)s

näst

bäst (II) och sämst (III). Egenskaperna är rangordnade efter

antalet gånger de nämndes av intervjupersonerna.
Vi bad också intervjupersonerna att rangordna trivselegenskaperna
för pendeltåg, buss och tunnelbana. Intervjupersonerna fick för
varje kollektivalternativ ange vilken egenskap de tyckte var bäst
och näst bäst och vilken de tyckte var sämst och näst sämst. För
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varje egenskap räknade vi sedan ut ett index där bäst hade
vikten 1, näst bäst vikten %, sämst vikten -1 och näst
sämst vikten -%. Indexet ger en intern rangordning av trivseiegenskaperna för varje koiiektivaiternativ för sig. Det går

inte att jämföra

index för buss med index för pendeitåg eiier

tunneibana.
Rangordningen av trivseifaktorer

på buss framgår av tabeii

253 och på pendeltåg av tabeii 2.4.
Av tabeii 2;5 framgår att 42 % av aiia tiiifrågade anser att

tidtabeiishåiining är det som är bäst med tunneibana (29 % av
aiia positiva bedömningar). Eftersom turtätheten är så hög
torde väldigt få håiia reda på tidtabeiien och därmed veta om
ett visst tåg kommer i tid. Svaret tidtabeiishåiining torde
innebära att man tycker det är bra att tunneibanan har hög
turtäthet. Turtätheten räknar vi

inte som en trivseifaktor.

Vi sätter därför en parentes omkring trivseifaktorn

beiishåiining .
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tidta-

123

Rangordn.

efter an-

TriVseifaktorer

Buss

tai svar

Pen-

Tun-

Totait

de1-

ne1-

anta]

tåg

bana

svar

1

Tidtabeiishåiining

III

II

I

283

2

Regn- och vindskydd

III

11

I

201

3

Jämnhet i körning

III

I

II

172

4

Trapporcxjigångförbindeise

I

III

II

147

5

Aiimänna ordningen

I

II

III

142

6

Värme och ventiiation

III

I

11

139

7

Att nå utgången

III

I

II

133

8

Ovan jord

I

II

III

123

9

Sittpiatsernas bekvamiighet

I

II

III

120

10

Utsikt genom fönster

I

II

III

115

11

Läsmöjiighet

III

I

II

115

12

Trafiksäkerhet

III

II

I

104

13

Piats för bagage, barnvagn

III

I

II

94

14

Reniighet

I

II

III

92

15

Av- och påstigning

I

II

III

89

16

Toaietter

III

11

I

79

17

Ljudnivå

II

I

III

66

18

Piacering av sittpiatser

I

II

III

60

19

Kontakt med föraren

I

II

III

60

20

Kiosk

III

II

I

47

21

Bänkar

III

I

II

27

22

Åksjuka

III

I

II

23

23

Husdjur i vagnarna

III

I

II

20

Tabe11

2.2 Intervjupersonernas rangordning av fårdmede1 med avseende på 23 trivseifarktorer. I = bäst, II = näst

bäst, III = sämst.
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B U S S
Trivseifaktorer

Bäst

Näst

%

%

bäst

Sämst
%

Näst

sämst

Index1)

%

MEST POSITIV
1. Utsikt genom fönster

18

14

0

0

25

2. Att vistas ovan jord

11

13

0

0

18

3. Sittp1atsernas bekvämiighet

12

12

0

3

17

4. Kontakt med föraren

6

7

1

0

9

5. Piacering av sittp1atser

5

3

0

2

6

6. A11männa ordningen

3

6

0

2

5

7. Trafiksäkerhet

4

3

0

2

5

8. Läsmöj1ighet

5

8

3

3

5

9. Trappor och gångförbinde1ser

5

2

1

2

4

1

6

2

1

2

11. Bänkar

1

1

0

1

1

12. Kiosk

1

2

2

0

0

12

4

12

7'

-2

14. Ljudnivå

0

1

1

2

-2

15. Ren1ighet

1

2

3

3

-2

16. Husdjur i vagnarna

0

0

0

3

-2

17. Äksjuka

0

0

4

5

-7

18. Jämnhet i körningen

2

5

6

11

-7

19. Toaietter

0

0

5

8

-9

20. Piats för bagage, barnvagn

1

2

7

11

-11

1

1

9

13

-14

9

6

24

9

-17

2

20

13

-24

10. Förhå11ande vid på- och avstigning

13. Tidtabeiishåiining

21. Möj1ighet att vid trängsei nå
utgången

22. Regn- och vindskydd

23. Värme och venti1ation
MEST NEGATIVT
Summa:

100 %

100 %

100 %

101 %

1) Index = 1 x procent av a11a bäst svar som avser den aktue11a
trivse1faktorn + 5 x procent näst
bäst - 1 x procent sämst
- å x procent näst sämst".
Tabe11 2.3 Rangordning av intervjupersonernas svar beträffånde 23
trivseifaktorer på buss.
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P E N D E L T Ä G
TrivseTfaktorer

Bäst
%

Näst
bäst
%

Sämst
' %

Näst
sämst
%

Index 1)

MEST POSITIV
1. Jämnhet i körningen

19

16

0

0

27

2. Läsmöjiighet

10

12

0

1

16

3. TidtabeTTshåTTning

23

6

10

4

14

4. Trafiksäkerhet

6

7

0,5

1

9

5. SittpTatsernas bekvämTighet

8

8

4

2

7

6. Utsikt genom fönster

4

6

0,5

0,5

6

7. Att vistas ovan jord

3

4

0

0,5

5

8. Ljudnivå

0

7

0,5

2

2

9. Regn- och vindskydd

7

6

6

7

1

10. Kiosk

1

3

2

1

1

11. Bänkar

1

2

0,5

1

1

12. Åksjuka

0

0

0

0

0

13. PTacering av sittpTatser

3

3

3

3

0

14. PTats för bagage, barnvagn

3

4

4

4

0

15. Husdjur i vagnarna

1

0

0

3

-1

16. RenTighet

0

3

2

5

-3

17. FörhåTTande vid på- och avstigning

3

1

8

7

-8

18. Värme och ventiTation

1

6

7

9

-8

19. Kontakt med föraren

0

0

6

4

-8

20. Aiimänna ordningen

1

2

8

9

-11

21. ToaTetter

1

0

8

10

-12

22. Möjiighet att vid trängseT nå
utgången

1

1

11

10

-15

23. Trappor och gångförbindeTser

4

3

20

16

-23

100 %

100 %

MEST NEGATIVT
Summa:

101 %

100 %

1) Index = 1 x procent av aTTa
bäst svar som avser den aktueiia
trivseTfaktorn + 5 x procent näst bäst - 1 x procent sämst
- i x procent näst sämst".
Tabe11 2.4 Rangordning av intervjupersonernas svar beträffande 23
trivseifaktorer på pendeTtåg.
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T U N N E L B A N A
Trivseifaktorer

Bäst

Näst

Sämst

Näst

%

bäst
%

42

15

0,5

0,5

49)

2. Trafiksäkerhet

10

16

0

0

18

3. Regn- och vindskydd

13

10

0,5

0

18

4. Läsmöjiighet

6

7

0

0

10

5. Kiosk

5

6

0,5

0

8

6. Jämnhet i körning

7

9

5

4

5

7. Trappor och gångförbindeTser

5

7 A

3,5

6

2

8. Bänkar

1

3

0,5

0

2

9. PTacering av sittpTatser

1

4

1,5

2

1

10. SittpTatsernas bekvämTighet

2

2,5

2,5 '

1

0

11. PTats för bagage, barnvagn

2

2,5

2

4

-1

12. Åksjuka

0

0

0,5

0,5

-1

13. Husdjur i vagnarna

0

0

0

2

-1

14. Värme och ventiTation

0

3

2,5

5

-4

15. ToaTetter

0

1,5

2,5

4

-4

1

3

4

-5

0

0

3

-5

0,5

5

-7

MEST POSITIVT

(1. TidtabeTTshåTTning

16. FörhåTTande vid av och på-

stigning

17. Kontakt med föraren
18. Utsikt genom fönster

- 1

%

sämst
%

Index 1)

19. Möjiighet att vid trängseT nå
utgången

1

3

6

10

-9

20. Ljudnivå

1

2,5

8

7

-9

21. Att vistas under jord

1

1,5

16

11

-20

22. RenTighet

0

1,5

11

19

-20

23. ATTmänna ordningen

1

0,5

22

12

-27

MEST NEGATIVT
Summa:

100 %

100 %

100 %

100 %

1) Index = 1 x procent av aTTa bäst svar som avser den aktueTTa
trivseifaktorn + 5 x procent näst bäst - 1 x procent "sämst"
- 5 x procent "näst sämst".
TabeTT 2.5 Rangordning av intervjupersonernas svar beträffande 23
trivseTfaktorer på tunneTbana.
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3.

TILLÃMPNING AV UTVÃRDERINGSMETODEN PÄ NOCKEBYBANAN

Genom ett tillämpningsexempel illustrerades den metod att lägga
upp och presentera en samhällsekonomisk utvärdering som arbetats
fram inom projektet.

Metoden har två syften. Det ena är att ge politiker underlag för
att bedöma vilket alternativ som är samhällsekonomiskt effektivast.
Det andra är att ge beslutshjälp till

politiker som på detta sätt

får en översikt över de argument som har framförts av olika personer
som kan ha skilda uppfattningar om vilket alternativ som är bäst.
I arbetet har vi ansett det vara av stor betydelse att komma fram

till ett sätt att lägga upp och presentera samhällsekonomisk

ut-

värdering av trafikinvesteringar som är anpassat till den kommunala
beslutsprocessen. Vi har försökt göra de samhällsekonomiska bedöm-

ningarna överskådliga och möjliga att förstå med liten tidsinsats
utan att de för den skull skall vara ofullständiga.
Utvärderingsmetoden illustreras med hjälp av ett praktikfall för
Nockebyspårvagnen. Alternativen som i första hand vägs mot varandra
är fortsatt spårvägsdrift och bussar på Spårvägens banvall.
Vi fann bl a att trivseln av att ha kvar den gamla spårvagnen har
ett stort värde, men att detta glömdes bort i det underlagsmaterial
som politikerna fick från trafikföretaget och den ansvariga förvaltningen.

Vi genomförde därför en hemintervjuundersökning i Nockebyområdet.
Den lades upp på samma sätt som den tidigare hemintervjuundersökning
i Sollentuna som presenteras i avsnitt 2.

Vi studerade Nockebyspårvagnens trivselvärde för dem som bor längs
banan. 48 personer intervjuades. 47 föredrog spårvagn och en buss.

Vi ställde bl a frågor som gällde hur mycket man skulle vara villig
bidraga med frivilligt för att få den ökade trivsel Spårvägen inne-
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bär jämfört med bussiösningen. Medianvärdet för trivsein att ha

Nockebyspårvagnen kvar 1åg på 100 kr (100-150 kr, 99 %) per hushåii

och år medan medeivärdet låg på närmare 400 kr (156-626 kr, 95 %).
Medeivärdet kan dras upp av vissa "taktiska" värderingar, medan
medianvärdet knappast påverkas av

de enstaka intervjuer som givit

höga trivseivärderingar. Ett 1ämp1igt värde att använda i beräkningarna torde 1igga någonstans me11an medianvärdet och medeivärdet.

Vi valde Nockebyspârvagnen som praktikfal] b] a därför att vi

sku11e hinna skicka vårt förs1ag ti11 besiutsunderiag ti11 de
ansvariga poiitikerna samtidigt som den aktueiia förvaitningen,
Stockhoims 1äns 1andstings trafikkontor, skickade sitt underiag.
Efter det att poiitikerna hade tagit stäiining ti11 Nockebyspår-

vagnens framtid intervjuade vi 12 av de 18 poiitikerna som ingick i Stockhoims iäns 1andstings trafiknämnd för att få deras
syn på den samhä1isekonomiska utvärderingsmetoden. Av dessa 12
poiitiker ansåg 8 att det var mycket viktigt och 2 att det var

ganska viktigt att man utveckiar en standardmetod för samhäiisekonomisk utvärdering av trafikinvesteringar.
negativ.
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HPL - HANTERING, PLANERING OCH LEDNING AV TRANSPORTER
Claes Westberg, Volvo Transportsystem

Senare årens snabba utveckling
möjligt att effektivare

hantera,

inom datortekniken har nu gjort

det

planera och leda transporter. Volvo

Transportsystem befäster nu sin ledande ställning inom transportplaneringsbranschen med att introducera ett nytt HPL-system för distribution
och godshantering. Med det nya systemet tas ett totalgrepp om de behov
av datorhjälpmedel som olika företag har som sysslar med godsdistribution.

Det nya HPL-systemet bygger i sina delar på följande redan introducerade
delsystem:
-

Administrativa hanteringssystem

-

Samplanering av transporter (SPAT)

-

Taxiledningssystem (TAXI-80)

Dessa tre delsystem representerar var för sig det mest avancerade inom
sina respektive områden med sådana faciliteter som interaktiva dialogrutiner, realtidsorientering och digital överföring av information mellan
ledningscentral och fordon. Det administrativa hanteringssystemet finns
inStallerat i en rad applikationer medan SPAT-systemet installeras i Borås
under Våren 1983. TAXI-BU-systemet är i drift i Stockholm, Göteborg och
Malmö - samt installeras under 1983 i Trondheim och Borås.

För att transportföretag med olika behov av datorstödda hjälpmedel skall
kunna skaffa sig det system

som passar dem bäst, är HPL-systemet

uppbyggt i tre olika niVåer. I den första nivån är det ett rent hanteringssystem för att på ett

effektivt sätt ta hand om beställningar och

uppföljning. Systemet kan läggas upp på en microdator hos transportföretaget, och är avsett för administration av mindre fordonsflottor.
Handhavandet går till så att kundmottagaren lägger in alla beställningar i
datorn med angivande av kundens namn, godsslag, volym och önskad
tidpunkt. Denna information läggs sedan upp i ett speciellt kundregister.
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När trafikledaren manuellt planerar olika fordonsrutter erhåller han en
översiktlig presentation av aktuella beställningar tillsammans med en
presentation av tillgängliga fordon ur fordonsregistret. Efter det trafikledaren har bestämt de olika rutterna lägges han in dessa i ett ruttregister.
Därvid angers enbart rutten med en serie kundnummer, varvid systemet
påför godsslag, volym, klockslag och beräknar lasten.
Vid direktbeställningar kan trafikledaren genom att låta datorn presentera
aktuell trafiksituation bestämma vilket fordon som skall tilldelas beställning. Tilldelningen läggs in på det aktuella fordonet varvid rutten uppdateras i ruttregistret. Ur de olika registrena kan olika former av statistik
tas fram såsom kundstatistik, fordonsstatistik, faktureringsunderlag etc.
Fördelarna med

det beskrivna hanteringssystemet är främst

att det

drastisktminskar behovet av pappersarbete, vilket gör att trafikledaren
kan koncentrera sig på planering och ledning av trafiken. Vidare erhåller
trafikledaren hela tiden en aktuell bild av flottans status som planeringsunderlag samtidigt som statistik och uppföljning blir bättre och enklare.
Vid större fordonsflottor är det svart för trafikledaren att hinna med att
planera trafiken på ett optimalt sätt. I niVå tVå är därför HPL-systemet
kompletterat med ett datoriserat planeringssystem (SPAT). Detta fungerar som ett ruttplaneringssystem som kan både planera rutten efter gjorda
beställningar och given flotta i förväg och on-line i realtid. Planerings-

modellen är mycket kraftfull och klarar både enkla (hämtning eller
lämning av gods) samt kombinerade (hämtning och lämning under samma
rutt) problem. Vid enhetslaster där fordonet bara tar ett lastelement
byggs rutterna upp av effektiva kedjor av hämtning - lämning med avsikt
att minimera antal fordon och körtid.

Normalt planerar datorn rutterna undan för undan när beställningarna
läggs in. Besked ges omedelbart om kapacitet finns. Datorn levererar
varje rutt i form av en körorder med angivande av körväg, typ av uppdrag
och tidtabell. När rUtterna har påbörjats tas direktbeställningar hand om
av datorn genom att denna tilldelar beställningen till det fordon som är
lämpligast med hänsyn till last och minimering av extra resurser.
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För att det skall vara möjligt för datorn att planera rutterna behövs
ytterligare ett register, en s k körtidsmatris. Körtidsmatrisen är helt

enkelt uppskattad körtid mellan varje kombination av kunder (från varje

kund till varje kund). Ett HPL-system enligt nivå tVå med möjlighet till
datorstödd planering kräver en minidator som installeras hos transportföretaget.
Besparingspotentialen vid användandet av detta planeringssystem beräknas till mellan 10 och 20% beroende på transporttyp och fordonsflottans
storlek i form av mindre fordonsbehov och kortare körsträckor. Ett annat
sätt att se besparingspotentialen är att intäkterna kan ökas motsvarande
grad genom ökning av transportkapaciteten med befintliga resurser.
Vid stora fordonsflottor uppstår även kapacitetsproblem vid själva trafikledningen både vad gäller själva ledningsarbetet och behovet av radiokanaler. Detta klarar dock HPL-systemet i niVå tre, med hjälp av digital
informationsöverföring. Detta system bygger på samma koncept som de
TAXI-80-system som är under drift bl a i Göteborg med ca 600 fordon.
Meddelande angående omdirigering av rutterna sker digitalt till en skrivare i fordonen. På skrivaren skrivs inte bara ut information till föraren
om eventuella nya

uppdrag

utan även uppdatering av redan utlagda

uppdrag med hänsyn till tidsförskjutning etc.
Ett HPL-system enligt niVå tre kan använda samma minidator som under
niVå två. Radioutrustningen i fordon måste dock kompletteras med en
systemdel, en manöverdel (knappsats) och en skrivare.
Det normala är att en eventuell installation av ett HPL-system föregås av
en förundersökning i syfte att 'utröna på vilken nivå systemet skall
installeras samt om någon form av specialanpassning önskas. Förundersökningen går till så att Volvo Transportsystem tillsammans med kunden går
igenom hans verksamhet och specificerar hans speciella behov. Efter
förundersökningen brukar följa en test i full skala, varvid själva datorkörningarna sker i Volvos dator via modern och uppringd telefonledning med
en terminal hos transportföretaget. Vid denna test svarar Volvo för
utbildning och rådgivning vid uppläggning av register och vid själva driften
av systemet. Genom testet får kunden möjlighet att pröva systemet under
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realistiska förhållanden, varvid även de rationaliseringar som systemet
ger kan utläsas i praktisk drift.
Om Du vill veta mera om HPL-systemet och vilka möjligheter det kan ge
Ditt företag att rationalisera Er verksamhet, kan Du kontakta oss, genom
att fylla i och skicka in bifogade svarstalong, eller ringa Claes Westberg
direkt på tel 031/59 41 79.
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me I

TRAFIKPLANERING - ARKITEKTUR - CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

S Olof Gunnarsson

MOT ETT NYTT PARADIGM
FÖR TRAFIKPLANERING

The nature of urban transport planning
has changed more during the last 5 years

than in the proceeding 25.
Only a start
has been made. however, on the development
and dissemination of planning techniques

and methods that reflect these changes.
(TRB Special Report 196, 1982.)

Bidrag till VTI:s Forskardagar,
Vägtransporter, 10-11 januari,
1984, Linköping.
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MOT ETT NYTT PARADIGM FÖR TRAFIKPLANERING
l. Paradigm - vad är det?
Forskare arbetar med utgångspunkter från etablerade föreställningar om vilka problem som skall behandlas och vilka lösningar som kan tillämpas.
Man har alltså bestämda
uppfattningar om situationen (världen utanför) och hur
man skall agera.
Det innebär också att man är beredd att

försvara sina teorier och sin position och det kan ta tid
att åstadkomma förändringar, därför att etablissemanget
undertrycker eller förhindrar nyheter.
Praktiker arbetar inom sitt verksamhetsfält med utgångs-

punkt från vetenskapliga "sanningar" och har ett likartat
paradigm som ett forskningsfält.
Det var Thomas S. Kuhn (1981) som 1962 först tog upp paradigmbegreppet och vetenskaplig utveckling i boken "The
Structure of Scientific Revolution".
Han visade med historiska exempel hur vetenskapliga landvinningar - paradigmer - uppstått, inte genom en successiv förändring utan

genom som.titeln anger en revolution.

Han utgår från

termen "normalvetenskap", där lagar, teorier och tilllämpningar tillsammans fungerar som modeller och skapar

forskningstradition.

Ett paradigmskifte uppstår då man

blir medveten om sådana avvikelser, en anomalier, att
kris uppstår.
Därmed ges förutsättningar för ett nytänkande och ett paradigmskifte.
Flera vetenskapsteoretiker har följt upp Kuhns arbete och gett bidrag till begreppet paradigm.

Ford (Lindholm, 1979) anger att ett paradigm är sammansatt av fyra delar:

- Grundantaganden (Basic Beliefs), dvs antaganden om
verklighetens natur,

om samhälle och människa.

- Faktagestaltning (Figuration of Facts), dvs klarläggande av verkligheten.
- Tankeregler (Rules of Reasonableness),
av logiska regler för slutledning.
- Kunskapsbehållning (Kept Knowledge),
klassifikationer, förklaringar.

dvs uppsättning

dvs beskrivningar,

Törnebohm (1976) har gjort flera studier av paradigmbegreppet och anger fyra styr- och kontrollfaktorer, som
tillsammantagna bildar ett paradigm:
- En verklighetssyn eller världsbild,

dvs forskarnas män-

nisko- och samhällssyn och övergripande antaganden
("jordençär rund")
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- En vetenskapssyn, st hur.forskarna uppfattar det egna

forskningsfältet och dess relation till angränsande om-

råden, vilka förebilder (skolor)
god resp dålig forskning.

som man uppfattar som

- En forskningsinriktning eller -strategi, dvs en uppfattning om vilka verksamheter som bör bedrivas inom fältet,

t ex teoribildning, metodutveckling, datainsamling.

- En uppfattning om forskarrollen, dvs hur forskaren skall

arbeta inom fältet och t ex engagera sig för att medver-

ka med kritik och till förbättringar.

Ett forskningsfält består enligt Törnebohm.av två huvuddelar, nämligen dels en undersökande del, som producerar

kunskaper, metoder och problem, dels en tematisk del,

som

arbetar med att artikulera, kritisera och ombilda para-

digm.

Lindholm

(1979)

formulerar mot bakgrund av tidigare nämn-

da författares idéer paradigmbegreppet som "en uppsättning
normer eller föreställningar som i ett visst forskarsam-

fund påverkar forskarens uppfattning om vad man ska forska

på och hur man skall göra det".
Brante

(1980)

utgår från och förtydligar Kuhn genom en mo-

dell för vetenskaplig utveckling på teoretisk, soc1ologisk
och psykologisk nivå

(fig. 1).

En vetenskap genomgår olika stadier innan "vetenskap"

uppstår.

Under ett förparadigmatiskt tillstånd är forskw

ningen ostrukturerad och inte klart probleminriktad och

man saknar metoder och teorier.

Under det flerparadigmatiska stadiet råder en konkurrens

mellan olika skolor, som gör anspråk på att vara "den
riktiga",

innan man får en gemensam utgångspunkt.

Den

teoretiska nivån utgörs då av uppsättningen av teorier,

metoder, problemställningar och regler som ledning för

forskningen.
Den sociologiska nivån utgörs av forskarsamhället, dvs en grupp av forskare som alla arbetar

utifrån samma utgångspunkter och givna sociala normer

och värden etc.

Den psykologiska nivån gäller den en-

skilde forskarens position och sätt att uppfatta och

verka inom sitt ämne.
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.d System
.
P°"°
Teoretisk nivå Sociologisk nivå Psykologisk "Nå
Förparadigmatisk
Flcrparadigmatisk
Paradigmatisk ,
Anomali

Kris
Revolution

Paradigmatisk;

Fig.

2.

1.

Matnib sön panadigmteonin.
Enligt Bnante (1980).

Finns det en trafikvetenskap?

Trafikplanering i sin helhet är i första hand en praktisk
verksamhet, inriktat på att tillgodose samhällets behov
av en infrastruktur för transporter och en funktionell
drift av transportsystem.
Det är också ett forskningsfält, som dock inte utgör någon egen vetenskap.
Området
är splittrat, dels genom dess uppdelning på många discipliner, dels genom dess för- eller flerparadigmatiska situation.

«

En mycket stor brist i trafikplanering som arbetsområde
är att man i så liten grad haft tematiska diskussioner.
Framtagande av normer, riktlinjer och råd baseras ju på
någon idêmässig eller filosofisk grund, men ofta är den
dold för användaren (jämför SCAFT med TRÅD). Några av
de målsättningsprogram, som tagits fram för trafikförsörjning i de större städerna är måhända här ett undantag.
Frågan om det finns en trafikvetenskap kan besvaras med

både ja och nej.

Vissa områden, t ex vägtrafiksäkerhet,

har genomgått en sådan process att man uppmätt ett sta-

bilt paradigm efter olika för- och flerparadigmatiska

perioder (tab. l).

Trafikplanering som forsknings- och verksamhetsfält står

inför stora förändringar.
Detta sammanhänger med att de
föreställningar man haft om transport- och trafikproblem
och dess lösande baserats på bl a ett resursrikt samhälle.
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När dessa förutsättningar inte längre håller har "paradigmet

kommit i kris och det blir nödvändigt att formu-

lera ett nytt.

(Gunnarsson, 1983 a,b.)

Syftet med detta papper är att ge ett bidrag till en te-

matisk diskussion om trafikplaneringens och trafikplanerarnas förändrade situation.

TAB.

1.

Panadigmutveckling.
Exempel vägtnaáikbähenhet.

Synsätt

muppfattning
Proble
om
trafikolyckor

ÅtgärdSinriktning

Religiöst

Verk av djävulen

Bön.
Bekämpning av
djävulen

V

\L
Ödesmässigt/
statistiskt

Resultat av slumpen

Spådom
Studier av tidsserier

PSYk°1OQiskt/

Mänskliga faktorn

Bortsortering av

Pedagogiskt

Bristande kunskaper

Information
Utbildning

Juridiskt/

Bristande regelsystem

Lagstiftning

Tekniskt
4/

Brister i den tekniska utformningen

Ändring av fordons
och vägars utformning

medicinskt
\Lr

polisiärt

SYstem-

teoretiskt

?

olämpliga förare
(olycksfåglar)

Övervakning

Störningar i samspelet Koordinerade åtgärder

människa-maskin-miljö

för att
a) eliminera konflikter
resp störningar i

samspelet
b) underlätta samspelet
c) reducera skador

3.

Trafikplanering under 1960- och 70-talet

Samhället präglades av en stark expansion och framtids-

optimism.
Resurser kunde avsättas för offentliga investeringar och energin var billig (tab, 2).

1960- och 70-talet blev det stora trafikbyggandets tid och
mycket stora investeringar gjordes i bilsystemet, jämförbart med förra seklets järnvägsbyggande om man även tar
med de omvälvningar som skedde i infrastrukturen.

Trafikpolitiken i Sverige var (sedan 1963) befriat från
hämmande regleringar och tanken var att varje trafikgren
skulle bära sina kostnader, och konkurrens mellan trafikmedel skulle främja effektiviteten.
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inte kostnadsansvaret och de externa effekterna, t ex på

miljön.

Detta gynnade biltrafiken på bekostnad av de all-

männa trafikmedlen,

som hade ett annat betalningsansvar.

Trafikplaneringen inriktades på att upprätta prognoser och

trafikledsplaner, allt i syfte att öka kapaciteten och rörligheten och BYGGA bort problemen.
Trafikolyckorna var det

problem som först uppmärksammades och trafiksäkerhetskrav

blev också motivering för att satsa pengar på att bygga

landsvägar och genomfartsleder i städerna.
Man kunde t ex
visa att en mil motorväg innebar en inbesparing av ett

dödsoffer per år.
I städerna, där de oskyddade trafikanterna svarade för 70-80% av de svåra skadorna, blev kravet

på åtgärder i form av trafikseparering en självklar åtgärd.

Med hjälp av cost-benefit-analys kunde man Visa väginvesteringars lönsamhet i form av minskade tidskostnader och lägre
olycksfrekvens.
Negativa effekter, t ex bullerstörningar,

behandlades ej i den ekonomiska kalkylen.

För kollektivtrafiken var bilen en konkurrent i enlighet med

trafikpolitiken och fick med minskat resande rollen som en
I Stockholm kunde man motisocial service för de billösa.

vera nedläggandet av spårvägslinjer med att de var ett hinder för biltrafiken.

'

Trafikforskningen.styrdes in på dels att ta fram erforderliga normer för dimensioneringen (t ex vägar och gators kapacitet), dels speciella problem som att Öka trafiksäkerheten (t ex SCAFT:s riktlinjer).
Trafikplaneraren hade rollen att vara expert och med förmåga att tala om teknisk-ekonomiska skäl som grund för
sina rekommendationer.
En översikt ges i tab. 2.
Trots att man med erfarenheter från USA kunde hävda att
BYGGA BORT-filosofin hade sina begränsningar, var man fast
besluten att öka rörligheten.
Därtill fanns det påtryckningsgrupper, både från den expanderande bilindustrin och från

motororganisationerna.
Politiskt sett kunde man se många
vinster.
Dåvarande finansministern, Gunnar E Sträng, gjorde
uttalandet att "förr var bilen tärande, nu är den närande".
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TAB. 2.

TaaáLkptanening i olika panadigmatibka
ttllbtánd.

1960-70-

SAMHÄLLE

OCH

tal°t

Energikris

Osäker framtid

Stark expansion

Stagnation

Svag stagnation

inves-

Företagsekono-

miskt synsätt
Kostnadsansvar

POLITIK

-

1980 t'1°t

Framtidsoptimism

Stora off.
teringar

TRAFIK-

Övergång
(1970-talet)

Minskade off.investeringar
Kritik

Samhällsekonomiska

avvägningar
Samverkan mellan

för resp trafik'

trafikmedel

gren

Konkurrens mellan

trafikmedel

G?

G?
rörlighet

:5222:
. 222-

'frigörelsen

Avvägning av
flera mål

kollektiv-

Minska trafik-

Svaga gruppers

Effektivare

ning
Specifika
miljöfrågor

trafikSYStemEt
Säkerhet o. miljö
(i vid bemärkelse)

trafik o.

Framtagande av
(fysikaliska)

modeller
. för
.

FORSKNING

Medverka till

Prioriteras

köer
Trafiksäkerhet

?ROBLEM_
INRIKTNING

.

Satsning på

Bilismen

-

:çiåglng

,

tll

miljö

trafikförsörj-

Beteendemodeller

utnyttjande av

Socioekonomiska
modeller

. .

Uppföljnings
studier

trafikflöden

_

Formulering

av normer
I

STRATEGI

BYGGA BORT

0!

'KOLT'

STYRA BORT

U

'SKYLTA BORT'
Trafikledsplan

PLANTYP

Trafikförsörjningsplan
Trafiksanering

TUNBElbanor
Ringleder

(exempel)

Trafikseparering

Bullerskydd

UTVÄRDERINGS_
METODER

Lågpristaxor i
k011.traf1ken

'Fysiska styrmedel

P_restr1ktioner

Dold redovisning

Ramanvisningar

Uppfyllande av
tekniska normer

Cost-effectiveness-analys

Cost-benefit-

UTBILDNING
OCH ROLL

V'T'T

Integrering bil 0.
kOllotrafik

Ekonomiska styrmedel (marginal-

kostnadsprincipen)
Öppen redovisning
Cost-benefitanalys (med skugg-

priser)

Impact Assessment
Ä-ä

sad inriktning)

PLANERARBNS

Transport

Management

Environmental

analys (begrän'
-

Trafikdriftplan
Multimodal

Tekniker,

Även 0A

Flera discipliner

ekonomer

'

Rådgivare. katalysa-

Expert

(Svag politisk
förankring)
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4.

Kriser

En rad händelser kom att störa den fortsatta marschen in

i massbilismens samhälle: miljöprotester, energikris och

Trafikpolitiken utsattes för hard krivärldsdepression.
och trafikplanerarna mötte kritik båhåll
tik från olika
de från samhällsekonomer och miljögrupper

(tab.

2).

En SKYLTA BORT-period hade tidigare påbörjats methrafiksaneringar i syfte att anpassa trafiksystemet till Vissa
Man studerade kollektivtrafikens
säkerhets- och miljökrav.
roll under olika betingelser (Kolt och Nordkolt). man skulle
satsa på kollektivtrafiken" och detta ledde till atgarder
som lågtaxor,

direktbussar etc.

Åtgärderna var dock genom-

gående neutrala mot bilisterna och man trodde att man skulle

få en frivillig Övergång till kollektiva trafikmedel eller
samåkning. Resultaten ledde till uppgång av kollektivakan-

det men minskade inte biltrafiken i städerna.

Det ar forst

nu när lågkonjunkturen satt sina spår som vi kan se Vissa
förändringar i resvanorna!

5.

Nya vägar för'trafikplaneringen

Dagens situation borde leda till väsentliga förändringar i
strategin, inte minst mot bakgrund av erfarenheterna från

60- och 70-talet.

Är det ett nytänkande på gång?

Ja, både

i ett internationellt och i ett nationellt perspektiv
(tab. 2).

Samhället har och kommer för lång tid att präglas av resurs

knapphet.
Staten och kommunerna har inte pengar för investeringar i trafiksystemet och andra områden kommer att ses
som angelägnare.
Idag handlar det om att utnyttja gjorda
investeringar effektivare.

Trafikpolitiken i Sverige har ändrats.
Under 1970-talet
genomfördes flera trafikpolitiska utredningar, starkt präglade av samhällsekonomernas teorier.

Den trafikpolitiska utredningen
-

(SOU 1978:31)

säger bl a:

Den enskilde har fritt konsumtionsval inom vida grän-

ser.

Detta gäller även transporter.

- En medveten påverkan (styrning)

från samhällets sida

på transportkonsumenten är nödvändig,

eftersom den

enskildes beslut inverkar på andras välfärd.

Tänkbara mål för beteendepåverkan är:

- Effektivt utnyttjande av resurserna inom trafiksektorn och av samhällets övriga resurser.
- Ökad trafiksäkerhet.

VTI MEDDELANDE

386

141

- Begränsning av miljöstörningar.
- Samklang med övriga samhärlspolitiska mål, bl a
fördelningspolitiska, regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska.
- Trafikavgifter är ett trafikpolitiskt medel för beteendepâverkan vid sidan av andra, såsom offentliga investeringar,

restriktioner,

information m m.

- Trafikavgifterna bör baseras på
ekonomiska marginalkostnader.

(kortsiktiga) samhälls-

- Kommunerna bör genom lagändring ges möjlighet att av-

giftabelägga rörlig trafik i form av områdes- och/eller
tullavgifter.

1979 års trafikpolitiska beslut innebär bl a:
- Det generella målet för samhällets trafikpolitik skall
vara att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets
olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader.
- Trafikpolitiken skall utformas så att den bidrar till
att resurserna utnyttjas effektivt i samhället och därmed till att uppfylla mål inom olika samhällssektorer.
I detta ligger också att resurserna inom trafiksektorn
skall utnyttjas så effektivt som möjligt.
- Det trafikgrensvisa kostnadsansvaret enligt.l963 års
riktlinjer

slopas för väg- och järnvägstrafiken.

De

rörliga trafikantavgifterna skall bättre anpassas till

de samhällsekonomiska marginalkostnaderna.

- Den övergripande och långsiktiga planeringen på olika
nivåer inom trafiksektorer byggs ut och samordnas.
Trafikplaneringen måste därför ta upp problemen från andra

utgångspunkter än tidigare.
Istället för investeringskrävande
trafikledsplaner måste arbetet inriktas på tra-

driftplaner, som anvisar former för trafiksystemets utnyttjande (Multimodal Transport Management).

Strategin blir att med kombinationer av styrmedel försöka

STYRA eller BALANSERA bort transport- och trafikproblemen,

allt under hänsynstagande till effektivitets-, miljö- och
säkerhetskraven.
Hur kostnadsansvaret skall hanteras och hur t ex rörliga

trafikavgifter rent tekniskt skall tas ut är idag oklart.

Här råder en diskrepans mellan samhällsekonomisk teori,

trafikpolitik och praktiskt handlande.

Trafikforskningen ställs inför en rad intressanta uppgifter, t ex vidarebearbetning av socio-ekonomiska modeller
och utvärderingsmetoder.
En mer systematisk och kritisk

uppföljning av åtgärder och utvecklingstendenser än vad
som hittills varit fallet blir nödvändig.
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En väsentTrafikplaneraren blir mer och mer tvärfacklig.
lig fråga blir att klara rollen som både rådgivare till
olika intressegrupper och förhandlare mellan dessa.
Ett
starkare politiskt engagemang måste till för att påverka

utvecklingen inom sektorer som berör trafikplaneringen,

t ex stadsbyggnads- och trafikpolitik, lagstiftning, teknisk utformning av anläggningar och fordon.
Datorn blir
ett viktigt arbets- och informationsredskap.

6. Mot ett nytt paradigm för trafikplanering
För.att möta alla de krav som.under 80- och 90-talet kommer att ställas på trafikplanering och trafikplanerare
behövs inte bara en omfattande kunskapsuppbyggnad utan

också tematiska diskussioner för att fOrmulera ett paradigm för trafikplanering.

En rad frågeställningar kan uppställas, mer eller mindre
sammanhängande med varandra.

T ex:

1) Samhälle och transporter hör ihop.
Hur värdera tillgången på transportresursér resp lokaliseringsresurser?
När, var och hur skall man satsa på centralisering el-

ler decentralisering, storskalighet eller småskalighet?
Hur avväga olika intressen mellan transportkonsumenter
och icke-transportkonsumenter?

2)

Vi behöver modeller

(förenklad bild av verkligheten)

för att beskriva utvecklingsförlopp och konsekvenser

av handlingsalternativ.

Vilka är de bärande teorier-

na för transportefterfrågan och transportstruktur?
Vilka databehov,

teorier och modeller behöver man för

att beskriva effekten av ändrad livsstil

('1ive now'),

ändringar i demografisk struktur (mer äldre), arbetslivet (arbetsdelning), informationsteknologins insteg
etc samt effekten av prisrelationer etc.

3) Vi lever i ett bilsamhälle men vi accepterar inte
dess negativa effekter på människor och miljö.
Hur
och var främja bilanvändning när privatbilen är det
bättre transportalternativet resp deskriminera när
bilen är det sämre alternativet?
4) Biltrafik och kollektiv trafik har länge setts som
konkurrerande trafikmedel.

Går det att kombinera.

individuell och kollektiv trafik?

.som transportform möjlig?

5)

Är paratransit

Under 60- och 70-talet har stora investeringar gjorts
i anläggningar och fordon.
Hur nyttiggöra "överkapaciteten"? Vilka styrmedel (i kombination) kan användas för att få en Optimal rumslig, medelsvis och tids-

mässig balansering av trafiken?

Hur tillämpa 1979

års trafikpolitik på kommunal nivå?
Går det att politiskt få gehör för biltullar, områdesavgifter etc?
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6) Finansiering av investeringar i trafiksystemet liksom
driftkostnader är en alltmer kritisk fråga. På vilket sätt kan rörliga trafikavgifter utnyttjas?

I vil-

ken utsträckning och på vilket sätt skall transporter
subventioneras? Vilka transfereringar är möjliga inom
transportsektorn? Går det att privatisera fler delar

av transportsystemet?

U) Datorteknik och automatisering är exempel på ny teknologi.

Hur kan dessa bidrag till effektivisering

av trafiksystemet resp underlätta eller eliminera

transporter? Vilka nyheter kan vi förvänta oss inom
transportteknologin?

8) Trafikplaneringen har i hög grad baserats på normer,
riktlinjer, råd etc. Vilka anvisningar behövs och
hur skall dessa formuleras?
underStandard?

Hur undvika över- resp

9) Trafikseparering främjar trafiksäkerheten. Införande av vägbulor etc dämpar hastigheten vid blandad
trafik.
Under vilka förutsättningar kan och bör
man separera resp blanda trafik? Var går gränsen?

10) Utvärdering av åtgärder skall baseras på samhällsekonomiska bedömningar.
Hur värdera miljöeffekter och
andra externa effekter? Hur få fram skuggpriser?
11) Stadsmiljön har genom bl a stora trafikanläggningar
fått djupa sår.
Hur återskapa rum och främja de
estetiska kraven i stads- och transportbyggandet?
12) Trafikplaneraren har uppfattats som bilindustrins
förlängda arm och som miljöförstörare.
Hur återskapa förtroendet hos allmänheten?
Hur ser den nya
rollen ut? Hur skall han/hon utbildas?
13) Datoriseringen förändrar samhället och arbetslivet.
Hur berör detta trafikplaneringens arbetsmetoder?
Kan informationsteknologin ge bättre beslutsunder-

lag?

14) Transport- och trafikforskning har hittills varit

splittrad på flera anslagsgivare och forskargrupper.

Hur skall forskningsresurserna fördelas?

Skall vi

satsa på institutforskning eller högskoleforskning?
Hur rekrytera forskare?

De nya vägarna för trafikplaneringen innebär idag en
mängd intressanta uppgifter för forskning och utbildFrågan är hur detta skall kunna tillgodoses inom
ning.
ramen för knappa resurser? Ett bredare samarbete över
gränserna blir nödvändigt, interdisciplinärt_och internationellt.
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En väg är att tekniker och ekonomer 'börjar _a_tt prata.

ihoP sig, så att det flerparadigmatiska'tillstånd som

nu råder jun) undanröjas.
En annan väg är ett utvidgat nordiskt samarbete, mer målinriktat än tidigare.
Detta gäller såväl forskning och utbildning som erfarenhetsutbyte.
I stället för att skapa ett "Nordtrans"
analogt med "Nordplan", borde man kunna fördela det ge-

mensamma arbetet på existerande organ i ett sunt
"fellesskap".
en början!

Nordiska forskardagar skulle kunna vara

Det avgörande blir dock hur man skall se på fenomenet

samhälle och transporter. Många frågor måste .

,

snabbt besvaras innan man kan sätta upp nya vägvisare!
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1

INLEDNING

Jag skall ge en redogörelse för det pågående projektet "Äldres
villkor i trafiken - idag och i framtiden"
temål är

(l). Projektets syf-

att beskriva de äldres tillgång till transportresurser,

att beskriva deras dagliga resor samt finna Samband mellan re-

sursinnehav å ena sidan och faktiskt resande å den andra. Mot
bakgrund av en sådan analys skall sedan en bedömning ske av vilka strukturella förändringar som kan tänkas inträffa avseende

äldregruppernas situation i trafiken.
Projektet har pågått i knappt ett år och kommer att slutrappore
teras i december 1984. Av detta skäl skall jag här nöja mig med
att presentera några resultat från projektets beskrivningsfas.
Först dock några ord om studiens problemformulering och teoretiska grund;
2

BAKGRUND

2.1

Problemet

Det behövs fördjupade och nyanserade studier av de äldres samlade

situation i trafiken

(2). Fördjupade i den meningen att man i ett

sammanhang kartlägger de äldres resvanor och -behov i förhållande
till hela spektrat av färdsätt,

resmål och så vidare.

Nyanserade

så till vida att de äldre inte bör betraktas som en "homogen"
grupp avseende aktivitetsmönster och transportbehov, utan måste
differentieras med hänsyn till personliga förutsättningar,

ekonomisk situation samt regionalt bestämda

(platsbundna)

socio-

levnads-

villkor.

Sådana studier av den åldrande befolkningens innehav av transportresurser och resvanor är motiverade av främst två praktiskt-politiska skäl:
-

Resultaten kan ligga till grund för analyser av behov av rörlighets- och tillgänglighetsfrämjande insatser i transportsys-

temet för särskilt utsatta grupper.
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-

De kan också, med kännedom om bland annat olyckstal och skadetal,

ligga till grund för riskbedömningar och därmed be-

hovet av trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder i transportsystetemets

olika delar,

Båda dessa aspekter, tillgänglighet och säkerhet, kan lämpligen
sammanfattas i.begreppet anpassning.

Ett välanpassat transport-

system är både tillgängligt och säkert med hänsyn till den åldrande människans varierande prestationsförmåga och resurser.
Att den svenska befolkningen kommer att utgöras av allt fler äldre människor under kommande decennier är ett välkänt faktum.
tidigt förutsätter samhällets geografiska struktur

Sam-

(uttryckt bland

annat som lokaliseringsmönstret av bostäder och service)

en hög

rörlighet och förflyttningsförmåga hos den enskilda människan även på äldre da'r. Man kan påstå att ett samhälle som anpassat
sig till en genomsnittlig förflyttningshastighet om 32 km/timmen
gradvis kommer i konflikt med den åldrande människans konstitu-

tion (3). Det är ytterst samhällets utformning och organisation
som definierar åldrandet som ett transportproblem.
De växande kraven på olika åtgärder som bättre anpassar såväl in» dividuella som kollektiva färdmedel till utsatta grupper uppmärk-

sammas för närvarande i ett flertal konkreta utvecklingsprojekt
av främst teknisk natur

(4).

Det är Väsentligt att den forskning och idêutveckling som pågår
och planeras inte stannar vid demonstrationsprototyper eller innanför pärmarna på olika handböcker. Erfarenheterna måste,

så långt

samhällsekonomiska och andra restriktioner möjliggör, komma till
nytta och spridas inom persontransportsystemet. Olika avvägnings-

frågor blir då akuta. Olika insatsers nytta och kostnader måste
kunna preciseras. Det rör frågor om vilka skilda målgrupper som

kan nås med tillgänglighetsfrämjande åtgärder och hur resandet
därigenom kan tänkas påverkas. Det kan också gälla hur olika säkerhetsinsatser skall fördelas med hänsyn till de äldres faktiska
förekomst

(exponering)

i transportsystemets
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sparingstider kan det också gälla frågor om avvägningen mellan
en fortsatt utbyggnad av specialanpassade system typ färdtjänsten i förhållande till olika långtgående anpassningsambitioner

inom den reguljära kollektivtrafiken. Ytterst bör också fördelningen av FoU-medel styras mot bakgrund av mer uttömmande ana-

lyser av eftersatta behov.
Utifrån det anlagda förändringsperspektivet måste således behovet
(eller den "latenta" efterfrågan) av olika åtgärder och anpassningsnivåer på något sätt skattas. Uppgiften innehåller många metodologiska vanskligheter

(5). Förekommande bedömningsmetoder ut-

går vanligen från:
-

attitydundersökningar,

det vill säga vad önskar sig resenären

-

analyser av olikheter i innehav av transportresurser,

det vill

säga vilka grupper betraktas som "underpriviligerade" i förhållande till en given norm
-

analyser av olikheter i faktiskt resande mellan grupper.

Föreliggande projekt arbetar utifrån de två sistnämnda metoderna.

En väsentlig del i studien blir då att beskriva och jämföra olika
äldregruppers situation och vanor i dagens trafik.

2.2'

Äldre-begreppet

Teoretiskt kan åldrandet beskrivas som olika förändringar

som in-

träffar avseende till exempel individens kroppsliga och psykiska
funktionsförmåga,

sociala situation

(ekonomi, förvärvsarbete,

fa-

miljerelationer, boende, transportmedelsinnehav med mera) och som
får vissa konsekvenser i samspelet med omgivningen. Ett samspel

som bland annat yttrar sig och är avläsbart i form av transporter
och förflyttningar.
Resursförändringarna är antingen strikt personliga

hälsan)

eller mer eller mindre omgivningsrelaterade

tillgång till transporter)

(till exempel

(till exempel

samt i olika grad påverkbara genom poli-

tiska och praktiska åtgärder.

Förändringarna

inträffar olika i Oli-

ka delar av p0pulationen, varför det finns delgrupper av äldre med
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.vitt skilda förutsättningar, aktivitetsmönster och därmed förknippade resvanor. Olika_generationers livshistoria och livsstil
spelar därvid en väsentlig roll.
Det mänskliga åldrandet mäts ofta i termer av kronologisk för-

ändring, det vill säga hur många år som förflutit sedan en person föddes.

Det är en enkel och praktiskt metod att ungefärligen

skatta personlig kapacitet och mänskliga behov.

I trafiksamman-

hang tillämpas till exempel välbekanta och ibland omdiskuterade
åldersgränser för mopedåkning,

körkortsutbildning, biljettra-

batter med mera.

Även de mänskliga förutsättningar och problem som hör ålderdomen
till associeras ofta till det kronologiska åldersmåttet. Till
äldregruppen hänförs i många situationer personer som uppnått
pensionsåldern runt 65 år och däröver.

Samtidigt vet vi, såväl

från vardaglig erfarenhet som från systematiskt anlagda medicinska, psykologiska och sociologiska studier, att åldrandet är
en mångfacetterad och varierad process

(6). Även i denna redo-

visning av de äldres resvanor och transportresurser är jag dock
hänvisad till kronologiskt definierade grupper.
2.3

Datamaterial

Rörande det redovisade datamaterialet gäller i korthet följande:
Under år 1978,

det vill säga för fem år sedan, genomförde statis-

tiska centralbyrån en stort upplagd resvaneundersökning
Undersökningen är unik

(RVU-78);

i flera avseenden,

bland annat som varande

enda rikstäckande

i sitt slag. Vidare un-

den första och hittills

dersöktes alla typer av förflyttningar i trafikmiljö

(resor)

över-.

stigande 200 meter under en mätdag. Urvalspopulationen bestod av
cirka 8 000 personer i åldrarna 15-84 år. Även ett stort antal
bakgrundsfaktorer kartlades.
Datamaterialets innehåll och kvalitet har analyserats i_andra sammanhang

(7). Jag skall istället_gå över till redovisningen av någ-

ra intressanta aspekter på de äldres situation i trafiken med utVTI MEDDELANDE
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gångspunkt från i huvudsak detta material; I några fall har data
också hämtats från SCB:s undersökningar av befolkningens levnadsförhållanden (ULF-78).
3

NÅGRA ASPEKTER PÅ DE ÄLDRES SITUATION I TRAFIKEN

3.1

"Stilla-sittarna

Det faller sig kanske naturligt att bearbeta en_resvaneundersök-

ning med utgångspunkt från själva reseaktiviteten. Jag vill dock
börja med att lyfta fram'dem'som inte reste alls

(under mätdagen)

och som därigenom hotar att bli osynliggjorda i statistiken.

"Stil-

la-sittarna" utgör en indikator på hur rörligheten i stort är fördelad på olika grupper.

Figur 1 ger en bild av detta ur åldersas-

pekt.

andel.

70

kvinnor

60
50

män

40

"

30

_

20 10 I

I

I

I

I

I

I

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84
Figur 1'

'1

L

\

I

ålder

Personer som uppger att de inte rest alls under mätdagen.
Andelar i olika åldersgrupper.

Som framgår ligger andelen icke-resenärer bland kvinnor på en tio-

procentsnivå från ungdomsgruppen fram till medelåldern. Därefter
.stiger kurvan brant. 40 procent bland 65-74-åringarna och hela 60

5 procent bland 75-84-åringarna har varit "inaktiva" under mätdagen.
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Åldersskillnaderna är således betydande; men även klara könsskillnader existerar: Männens andelar är genomgående lägre än kvinnor-

nas - en diskrepans som successivt ökar något med tilltagande ålder.

Bland män i åldrarna 65-74 år är andelen icke-resenärer cir-

ka 25 procent och för 75-84-âringarna nästan 45 procent.
Andelen icke-resenärer indikerar egentligen den andel personer

- som genomför mindre än en resa per dag i genomsnitt. I vilken utsträckning en sådan inaktivitet är avsiktlig (uttryck för "fri
vilja")

eller påtvingad till följd av restriktioner härledbarauur

transportsyStemets funktion,

anpassning och säkerhet,

vis inte besvaras med hjälp av beskrivande,

kan givet-

aggregerad statistik.

,AResultaten slår dock med eftertryck fast att det för en stor mängd
människor är möjligt att framleva i Sverige utan att dagligen vistas utanför bostaden. En majoritet av de äldre tycks göra det. Här
anar vi att stora förändringar*i aktivitetsnivån kan komma att in-

träffa i takt med att nya "rörligare" äldre-generationer växer
fram.
Det vore intressant att på något sätt spåra de bidragande orsaker-

na till den noterade "ålderseffekten" i "stillasittande".
tan på en mer avancerad statistisk analys

I avvak-

(eller kanske allra helst,

en noggrann mikrostudie), låt mig få nysta i härvan av samband på
följande rudimentära sätt;
Tabell 1

se tabell 1.

Andelen icke-resenärer (under mätdagen) bland några grup-

per kvinnor

De'finierad gruppl)

Andel personer som ej
çnortrågmnxesatrñer

näbdayän %

KVinnor, 15-84 år

20,5

Kvinnor, 75-84 år

59,0

Kvinnor, 75-84 år, boende på landsbygd

68,2

KVinnor,.75-84 år, boende på landsbygd, med gångsvårigheter

87,1

l) Observera att personer över 84 år ej ingår i undersökningen. Se not (7).
Källa:

RVU 1978
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3.2

Minskat resande4på'äldre da'r?.

Transporter och förflyttningar är ett uttryck för människans sam-

Det är rimligt att anta att förutsättningar-

spel med omgivningen.

na för detta samspel påverkas i takt med ökande ålder hos indi-

Själva resan upplevs som alltmer ana

viden. Kontaktnätet begränsas.

strängande. Den tillgängliga omgivningen "krymper".

Att det faktiskt förhåller sig på detta sätt framskymtar av tvärsnittet i figur 2. I figuren åskådliggörs hur långt olika människor
i olika åldrar i genomsnitt förflyttar sig varje dag.
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Figuren har konstruerats så att skattningen av befolkningens årliga resvolym transformeratscxntill dygnsmedelvärden. Alla resor
(även långväga)

inkluderas härigenom i genomsnittet. Den "dagliga"

reslängden har också uppspaltats på ett spektrum av ärenden/resmål.

Figur 2 tycks bekräfta, dels att reslängden är avtagande bland högre åldersgrupper och dels att det existerar markanta könsspecifika

skillnader. Kvinnor reser generellt betydligt mindre än män - med
ett undantag, bland de allra äldsta är skillnaden utjämnad.
Grovt sett existerar två gerontologiska teorier beträffande det
mänskliga åldrandets konsekvenser för samspelet med omgivningen.

Den ena förknippar åldrande med minskad aktivitet hos individen.
På grund av fysiologiska och psykologiska kapacitetsförändringar
drar sig den åldrande människan tillbaka. Det sociala utbytet med
omgivningen avtar.

Enligt det andra synsättet medför åldrandet i-

stället en icke oväsentlig resursfrigörelse

ökad frihet
heter.

(bland annat i form av tid)

Dock,

trafikmiljön)

för individen - en

att delta i olika verksam-

en mängd restriktioner i omgivningen (till exempel
lägger band på

detta.

Den förstnämnda teorin understryker det frivilliga
da?)

(och önskvär-

i tillbakadragandet. Den andra betonar hindren som tvingar

åldrande till inaktivitet och utgör därmed ett memento för förändring. Vid en bedömning av vilka framtida förändringar som kan
inträffa beträffande de äldres exponering i trafiken är det inte
oväsentligt vilken av dessa två positioner man intar.

Låt oss mot bakgrund av det sagda tolka figur 3 ytterligare. Genom att reducera bort
der en delvis

(de

"tvångsmässiga")

annorlunda bild; se figur
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Genom att renodla de resor som inte utförs i anslutning till arbetstiden - den fria tidens resor - framtonar en annan helhets' bild med utrymme
stort

för nya tolkningar. Könsskillnaderna upphävs

(med ett notabelt undantag,

kvinnor 65-74 år).

i

Pyramidfor-

men blir mindre markerad för män upp till och med 75 års ålder.

En viss pyramidform kvarstår för kvinnor.
Bland dagens män i olika åldrar tycks således aktivitetsnivån
(uttryckt i form av resor)
sionsåldern.

vara likformig en bra bit efter pen-

Bland kvinnorna sker en aktivitetsminskning.
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Kvinnornas kortare genomsnittliga reslängder i förhållande till
männen har klara samband med förvärvsfrekvensen och att bildis-

positionen i dagens samhälle i hög grad är knuten till mannen.
Det finns skäl i att anta att det just är bildispositionen som
möjliggör för mannen att bibehålla sin aktivitetsnivå högre upp
i åldrarna. För att belysa skillnaderna i tillgång till olika
färdsätt redovisas den relativa färdsättsfördelningen i figurer=
na

4 och

5.
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Icke oväntat dominerar bilen som färdmedel även på äldre.da'r.

Vidare indikeras mannens dominans i rollen som bilförare. Högst
obetydliga andelar av de äldre kvinnornas trafikexponering sker
som förare av personbil. Även inom detta område kan strukturella
förskjutningar förväntas i framtiden.

Slutligen bör den relativt stora betydelsen av såväl gång,
hjulingar som kollektivtrafik bland de äldre uppmärksammas.

tvåSett

i absoluta tal är den genomsnittliga förflyttningssträckan till
fots tämligen konstant för samtliga åldergrupper, knappt 1 kilo-

157

meter.

Gångtrafikmiljöns utformning och säkerhet,

liksom till-

gången till affärer och annan service inom_gångavstånd, är av
störSta betydelse bland de äldre.
3.3

"Hälsa'och'funktionsförmåga

Framtida äldregenerationer kommer att bära med sig en betydligt
rörligare livsstil än dagens.

Deras.tillgång till transportre-

surser kommer sannolikt också att ha en relativt större omfattning. Trots detta finns det skäl att anta att individens hälsa
och funktionsförmåga kommer att spela en fortsatt viktig roll
vid formeringen av äldregruppernas
behov.

trafikexponering,

Förekomsten av funktionsnedsättningar

risker och

(i form av gång-

svårigheter, syn- och hörselproblem med mera) kommer att ställa
fortsatta krav på systemanpassade åtgärder 1 fordon och trafikmiljö.
Jag har i tidigare sammanhang undersökt förekomsten av just handikappande situationer i trafiken och dessas betydelse för resvanor-

na

(8). Handikapp-begreppet är mångtydigt och ibland kategoriskt

utpekande och nedvärderande. Rätt använt är det dock ett mycket
användbart begrepp, då det fokuserar uppmärksamheten på brister i
samspelet människa - miljö

(till exempel trafikmiljön). Brister

som uppstår då miljöns krav överstiger enskilda individers

fysio-

logiska och psykologiska kapacitet.
Kronologiskt åldrande innebär gradvisa nedsättningar i funktionsförmågan - med individuella variationer. Nedsättningar som förr

eller senare medför problem vid vistelse i den kravrika trafikmiljön.

Att det förhåller sig på detta sätt framgår tydligt av figurerna
6 och 7. I dessa preciseras ett antal "situationer,
att gå i trappor, att kliva på

enbuss,

(att springa,

att ta en promenad) som

kan vara av avgörande betydelse för vistelse i trafiken.

Andelen

personer i olika åldersgrupper som har uppenbara svårigheter att
klara av dessa situationer anges. Dessa upplever med andra ord
handikapp - betingade av såväl individens konstitution som omgivningens utformning.
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Svårigheter att springa
N

4"
"

'

gå i trappor
ta en promenad
stiga på en buss

berättigad till färdtjänst

PerSoner som upplever handikapp i trafiken i olika
situationer, samt personer berättigade till färdtjänst. Andelar i Olika åldersgrupper.

RVU 1978

1 diagrammen är vidare andelen färdtjänstberättigade i olika åldersgrupper angivna.
Som framgår är sambandet mellan ålder och funktionsnedsättningar
mycket markerat.

Kvantitativt rör det sig om ganska omfattande

grupper Vilket framgår.av tabell 2.
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Tabell 2

Antalet personer 15-84 år som upplever handikapp i trafiken i olika situationer.

.KVümrmñ

Färdtjänstberättigade
154 900
Har svårigheter att kliva på enbuss 260 900
Har svårigheter att ta en promenad 286 600
Har svårigheter att gå i trappor
372 700
Kan ej springa..
.
...689.400 .
Källa:

.

Män.

_

77 900
117 100
178 600
217 400
442700

..3mm11ga

232 800
378 000
465 200
590 100
1 132100

RVU 1978

Ett exempel som poängterar innebörden av dessa siffor:

Som fram-

går uppgår antalet personer som har svårt att kliva på en buss/

gå uppför trappor till närmare en halv miljon. Att just själva
ombordstigningen är ett av de mest kritiska momenten i reskedjan

kan belysas med hjälp av

en amerikansk undersökning (9). Ett ur-

val äldre bussresenärer studerades under en hel bussfärd och svårigheterna som uppstod kunde utvärderas på följande sätt;

se figur

8.
Just momentet "att kliva ombord" var

det som flest resenärer hade

problem med. Här får vi således ett bra mått på behovet av bättre
utformade insteg i kollektivtrafikfordonen;

med 1984 också är lag på i Sverige

vilket det från och

(10). Lämpliga funktionskrav

ur brukarsynvinkel och designlösningar har också tagits fram i

det pågående FoU-arbetet för en anpassning av kollektivtrafiken
till äldre och handikappades behov

(ll).

Det måste vara ett självklart samhällspolitiskt mål att så länge
som möjligt uppskjuta den tidpunkt då den enskilda individen;
övergår från att relativt självständigt kunna förflytta sig till
att bli beroende av olika specialdestinerade serviceinsatser
(till exempel färdtjänst).
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3.4

Äldres förfogande över transportreSUrser

Såväl körkortsinnehav som bilinnehav ökar bland de framväxande pensionärerna.

Figur 9 illustrerar körkortsinnehavets

fördelning i

befolkningen.
En majoritet av alla äldre män

(över 65 år)

har nu körkort.

Den

motorisering av samhället som skett de tre senaste decennierna
börjar först under 1980-talet att få ett mer omfattande genomslag
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Källa:

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

11-1

75-84 ålder

Körkortsinnehavet i olika åldersgrupper. Andelar.
RVU 1978

bland äldre'befolkningsgrupper.

Noterbart är dock hur kvinnorna

släpar efter - först om cirka 15-20 år kommer också en majoritet
av de äldre kvinnorna att vara

licensierade bilförare.

'Sambandet mellan ålder och funktionsförmåga kan bli kritiskt vid
framförande av motorfordon, som ju ställer exceptionella krav på
individens kapacitet i många avseenden. Medvetandet om detta har

gjort att flera studier om de äldre i trafiken koncentrerats till
bilförarnas situation och säkerhet

(12).

Äldre bilförare är i genomsnitt utsatta för högre risker än andra.
Detta med ett viktigt undantag för de allra yngsta förarna. Den

så kallade U-formade riskkurvan över förarens ålder är empiriskt
belagd i många studier. Risktalet är dock en matematisk konstruk-

tion - de äldre förarna håller sitt faktiska olyckstal (det vill
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säga antalet olyckor per förare)

på en "rimlig eller "måttlig"

nivå jämfört med andra förare. Antalet olyckor med äldre bilförare är således inte uppseendeväckande stort,.även om det
trendmässigt ökar något snabbare än antalet äldre förare sedan
mitten av 1960-talet.
Det är uppenbart att den åldrande bilföraren genom att förändra
sina resvanor och sitt körbeteende bidrar till,

att trots höga

riSktal, hålla det reella olycksutfallet nere. Några svenska
studier_visar också hur de äldre antingen helt upphör med att
köra bil eller successivt reser i mindre omfattning samt und-

viker besvärliga trafikförhållanden
mörker,

rusningstrafik med mera)

(till exempel vinterväglag,

(13).

Gruppens anpassade riskexponering, det vill säga resvanor, och
de faktorer som påverkar denna anpassning, är således central
för en full förståelse av säkerhetSsituationen i stort. Detta
gäller såväl de äldres förhållande till personbilen som användningen av övriga färdsätt. Sett ur framtidsperspektivet finns
all anledning att studera på vad sätt de äldres bilanvändning
och möjligheter till alternativa färdsätt och resmönster utvecklas.

Även om perSonbilsinnehavet utgör en mycket betydelsefull faktor

i sammanhanget äldres resvanor, måste dock fastslås att olikheterna i tillgång till transportresurser mellan generationer fort-

farande är mycket stora. Diagrammet i figur lO illustrerar detta.
De äldre avviker på ett marknat sätt när det gäller personbilsinnehav och tillgång till god kollektivtrafik.
Som framgår bör även omgivningsrelaterade

faktorer,

som till exem-

pel kollektivtrafikutbud och geografiska lokaliseringsmönster,

beaktas som väsentliga i analysen av de äldres transportsituation.
Vissa regionala variationer gör sig gällande vilket bland annat

framgår av tabell 3.
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25-44

1

45- 64

r

'i

55-74

åldersgrupp

Transportresursernas fördelning i befolkningen. Andelen
personer i olika åldrar som ej har tillgång till personbil samt har låg kollektivtrafikstandard.
Definition: Med låg kollektivtrafikstandard avses trafik
utom gångavstånd eller med en turtäthet glesare än var
30:e minut dagtid.

Källa:

ULF 1978

Tabell 3

Andelen personer i olika åldersgrupper och regioner som

har dåliga transportresurser samt saknar livsmedelsbutik
inom gångavstånd.

Süxmhohn

Sükre

Mütüe

lxmds-

GÖUáxmg

täünier

täünier

bygd

0,0

1,6

0,0

2,0

25-44

0,0

0,0

0,9

1,4

45-64

0,5

0,9

2,5

7,2

65-74

3,2

3,2

9,6

24,7

(T-reg 1,2)

16-24

'

(T-reg 3)

(T-reg 4)

(T-reg 5,6)

Definitioner: Med dåliga transportresurser avses varken tillgång till bil i
hushållet eller kollektivtrafik inom.gångavstånd.(0-750 H0.
Källa:

SCB, ULF,
YTmT

SM T 1981:20

thnh'E'T 7\?\Th1 .l
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Av tabell

3 framgår hur tillgången till transportresurser samt

service kan variera med hänsyn till individens ålder och boenderegion. Mest utsatta tycks

äldre boende på landstgden vara.

En-

ligt framtidsbedömningar (SCB) kommer skillnaderna i åldersstruk.turer mellan tätort och landsbygd sannolikt att förstärkas under
kommande decennier. Vid en låg framtida fruktsamhet kommer därför
befolkningsunderlaget för affärer och social service etc att ytterligare svikta med konsekvensen att behovet av persontransporter ökar.

4

AVSLUTNING

Sammanfattningsvis: Problemformuleringen pekar på vikten av en

helhetssyn för förståelse och fortsatt analys av de äldres transportvillkor och -behov. En mängd skilda faktorer kan antas forma
individens resvanor. Åldrandeprocessen är härvidlag inte en likformigt verkande förändring. Exemplet rörande hälsans betydelse
för fördelningen av förflyttningshandikapp och därmed associerade
resvanevariationer antyder detta.

Vidare utgör de äldres tillgång

till socioekonomiska resurser, exemplifierat med personbilsinnehavets betydelse,

viktiga och snabbt föränderliga faktorer i sam-

manhanget. Detta gäller inte minst vid longitudinella jämförelser
över olika äldregenerationer.
Till detta kommer de lokala och regionala olikheter i transportut-

bud och lokaliseringsmönster som ytterst anger ramar och är exempel på samhällsmiljöns betydelse vid etablerandet av resvanor.
Det framstår således
resvanor,

som nödvändigt att vid studiet av de äldres

riskexponering och transportbehov försöka klarlägga

samband till individens
-

personliga resurser

-

socioekonomiska situation

-

boenderegion.

Ett sådant samlat synsätt präglar och motiverar uppläggningen av
den fortsatta studien.
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Anförande den 10 januari 1984 av forskare Gunnar Sävenstedt,
TRUM,

Umeå universitet

ABSTRACT
En svensk inter-city-modell
Persontransportmarknadens utveckling över tiden påverkas starkt av inbördes förändringar i transportmedlens konkurrensförutsättningar.
ändringar som i stor utsträckning är

För-

följden av åtgärder vidtagna av

samhället och/eller transportföretag och trafikverk.

Ur samhällets

synvinkel är det angeläget att kunna bedöma om potenti-

ella offentliga investeringar

i transportapparaten liksom om den totala

resandevolymen ges en effektiv fördelning på tillgängliga transportmedel.

För den sektorsplanering som bedrivs inom transportföretag och trafikverk

är det angeläget att ha tillgång till analysinstrument som bidrar

till ett rationellt skapande av beslutsunderlag.

Den aktuella studien har som sin huvudmålsättning att utveckla modeller
som erbjuder möjligheter till analyser av hur olika åtgärder, indirekt

och direkt, påverkar dels det långväga resandets omfattning och dels
dess fördelning på förflyttningslänkar och transportmedel. Med utgångspunkt från denna målsättning har,

inom studiens ram, utvecklats modeller

med följande egenskaper:

- Modellerna ger en rikstäckande bild av efterfrågan av långväga personresor (resor som företas mellan A-regioner).

- Modellerna är utformade så att de, på ett naturligt sätt, skall kunna
tjäna som analysverktyg i en samhällsekonomisk kalkyl.
- Modellerna är utformade så att explicit hänsyn tas till konkurrens
och samverkan mellan olika trafikslag. De beaktar också olikheter
mellan skilda resandekategoriers efterfrågeegenskaper.
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Det modellpaket smntmveokiaESDmfattar tre oberoende modellsystem. Ett
för vardera kategorierna
- tjänsterresor
- resor som leder till kontakt med släkt, vänner
och offentlig service
- rekreationsresor

Modellsystemen är uppbygda av delmodeller som beskriver den regionala

efterfrågan av långvägsresande, det långväga resandets fördelning på
olika mottagarregioner samt resandets fördelning på olika färdmedel.

Mellan de olika delmodellerna inom respektive modellsystem existerar
starka kopplingar,

främst genom att transportsystemets utbudsegenskaper

ingår som förklaringselement i var och en av delmodellerna.

Det empiriska underlaget för modellarbetet är hämtat från mitten av
70-talet. Underlaget omfattar biljettstatistik som förmedlats av SJ
och Luftfartsverket samt av dessa insamlad survey-information om resenärsegenskaper. Dessutom ingår i underlaget resultaten av den resvaneundersökning som SCB genomförde 1976 samt information om bilresor,samman-

ställd av B. Borgstrand och R. Johnsson och baserad på SCst bilundersökning 1975-76.

Information har även inhämtats från F08 75 och SCB:s

turiststatistik.

Modellpaketet är idag inte att betrakta som ett,prediktionsinstrument
då detta förutsätter att paketet kompletteras med metodik för framskriv-

ning av de i modellerna ingående förklaringsfaktorerna.
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TRANSPORTER I SVERIGE
GODSTRANSPORTPROGNOS 1980-2000
SAMMANFATTNING

.
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SAMMANFATTNING
Godstransportarbetet ökade

snabbt

mitten av 1970-talet men har sedan
avmattning som kännetecknat

tiden

under efterkrigstiden

fram 'till

stagnerat under den

ekonomiska

därefter.

Osäkerheten är därför

stor hur godstransporterna kan utvecklas under de närmaste årtiondena.

Transportrådet har

därför gjort

en godstransportprognos som

omfattar perioden l980-2000. Prognosen avser såväl det totala godstransportarbetet som dess fördelning på transportmedel och har utarbetats i nära samverkan med vägverket, Sjöfartsverket, SJ och luftfartsverket.
Användning av prognosen
De vägar, järnvägar,

hamnar och

terminaler som byggs i

dag

skall

täcka behoven inte bara de närmaste åren utan kanske 20-30 år framåt
i tiden, i vissa fall ännu längre. Näringsliv, transportföretag och
myndigheter har att planera med stor framförhållning.
av godstransportutvecklingen
nödvändig
behov,

som underlag

'i

En bedömning

ett längre tidsperspektiv åh" därför

för långsiktig

planering

där

investerings-

prioritering av olika insatser och trafiklösningar kan av-

vägas.
En prognos pekar på en sannolik utveckling under vissa givna förutsättningar.

Den

prognosticerade

utvecklingen

kan

te

sig

önskvärd

eller icke önskvärd och därför kan också behovet av påverkan av ut-

vecklingen bedömas.

Genom en successiv uppföljning av

utvecklings-

förloppen kan trafikpolitiska instrument och effekter av dessa övervägas. Ett prognosunderlag är således en nödvändig

utgångspunkt vid

trafikpolitiska bedömningar.
Med hänsyn till att ett stort antal parter agerar på transportmarknaden fyller också en bedömning av den framtida utvecklingen funktionen av en gemensam plattform för att diskutera
olika insatser.

inriktningen av

Därmed skapas också handlingsberedskap

tiden.
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Det finns

i

dag en växande insikt om den betydelse som effektiva

godstransporter har för svenskt näringsliv och samhälle. En väsentlig del av de samlade produktionsresurserna är uppbundna i lager och
transporter. Ett väl

fungerande transportsystem utgör en allt vik-

tigare förutsättning för en på sikt gynnsam utveckling av produktion
och

näringsliv.

Inte

minst

mot

bakgrund

avde

krav

på

ekonomisk

återhållsamhet som kommer att gälla för relativt lång tid framöver

är det viktigt att söka bilda sig en uppfattning om vilka anspråk
som kan komma att ställas på transportsektorn och dess olika delar.

Skillnad mot tidigare prognoser
Tidigare prognoser har i

allmänhet

byggt på trendframskrivningar.

Utvecklingen under 1970-talet kom dock att väsentligt avvika från
den tidigare utvecklingen under 1950- och l960-talen. Många av de
grundläggande variablerna förändrades och markerade ett trendbrott.

Behov fanns således dels att revidera prognoserna och dels att utveckla prognosmetodiken.
Rent.

principiellt

skiljer

sig

'transportrådets

godstransportprognos

från tidigare prognoser genom att den är direkt kopplad till en ekonomisk

prognos

över

samhällsekonomin

som

helhet

och

utvecklingen

inom olika branscher. Den ekonomiska prognosen bygger på samma metod
som i

långtidsutredningen 1980 men är reviderad med hänsyn till

vecklingen därefter. Prognosen tar även hänsyn till
ändringar och till

ut-

regionala för-

förändringar av vidareförädlingsgraden för olika

varor.
Som grund

för

prognosen har ett omfattande datamaterial

byggts

upp

över transportflöden mellan länen för olika varugrupper fördelade på
transportmedel. Detta har gjort det möjligt att i prognosen påvisa
tänkbara förändringar i txansportmedlens marknadsandelar. Datamaterialet i

kombination med prognosmodellen medger att på ett bättre

sätt än tidigare analysera effekterna av olika efterfråge- och utbudsförändringar.
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Förutsättningar

Bruttonationalproduktens tillväxt fram till år 2000 antas i stora
drag

följa

Offentlig

1970-talstrenden,
och

privat

dvs

konsumtion

en

ökning

bromsas

med

ca

2 %

däremot 'upp

om

året.

jämfört.

med

1970-talet. Näringslivets investeringar antas växa snabbare än under
1970-talet. Utrikeshandeln antas växa snabbare än den inhemska marknaden.

Marknadsandelarna

för svensk

industri antas förbli

ungefär

konstanta. Bytesbalansen förutsätts nå ungefärlig jämvikt år 2000.

För att spegla konsekvenserna av olika ekonomisk utveckling har alternativ

utarbetats

som

ekonomiska prognoser' och

markerar

olika

två möjliga

utvecklingstendenser.

utvecklingsvägar

Två

beträffande

vidareförädlingsgraden har kombinerats till tre olika prognosalternativ.

* Ett _basalterantiv_ som utgår från en kombination av en ekonomisk
tillväxt som fördelar sig jämnt mellan privat och offentlig konsumtion och normal ökning av vidareförädlingsgraden .
* En kombination av

en lägre tillväxt av den offentliga sektorn och

en

högre tñllväxt av näringslivets

en

normal

utveckling

industrialternativet.

av

investeringar tillsammans med

vidareförädlingsgraden

utgör

det

s k

Det ger en högre tillväxt av transportar-

betet än i basalterantivet.
* Ett tredje alternativ bildas av en1 balanserad ekonomisk tillväxt
enligt

basalternativet

och

en

högre

utveckling

av

vidareföräd-

lingsgraden, det s k vidareförädlingsalternativet. Det ger en lägre tillväxt av transportarbetet än i basalternativet.
Vissa sektorer har särskild betydelse för transportsektorns framtid.
Dessa

är

gruvindustrin,

skogsindustrin,

byggnadsverksamheten

och

energisektorn som tillsammans svarar för över hälften av det totala
transportarbetet. Särskilda studier har därför gjorts av dessa sektorer.
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I basalternativet förutsätts brytning av 17 miljoner ton järnmalm år

2000. Det. är ungefär samma nivå som l982 men endast hälften så
mycket som under toppåret 1974.
För

skogsbruket

Det

innebär

förutsätts

att man

åter

en

årlig avverkning

kommer upp

i

ungefär

av

75 miljoner m3.

samma

nivå

som

i

mitten på l970-talet.
På byggsidan antas produktionen av lägenheter fram mot år 2000 in-

riktas på ett långsiktigt behov av omkring 55 000 lägenheter per år.
Det är ungefär hälften jämfört med toppåret l970.
Energiförbrukningen genomgår en strukturförändring som redan har på-

börjats.

Oljan

beräknas

ininska

halveras fram till år 2000 och i

torv

och

skogsenergi.

Den

'i

betydelse,

förbrukningen nun*

än

stället ökar användningen av kol,

totala

energiförbrukningen

förutsätts

minska.
Resultat
I

förhållande

till

tidigare

prognoser

visar

prognosresultatet att

tillväxttakten är betydligt långsammare. Tillväxttakten fram till år
2000 beräknas dock bli högre* än under slutet, av l970- talet då
transportarbetet varit

relativt

konstant

bortsett från

konjunktur-

variationer.

Basalternativet visar att det totala transportarbetet ökar med 24 %

från 50 till 62 miljarder tonkilometer under perioden 1980-2000. Det
innebär en ökningstakt på 1,1 % per år, vilket är hälften så hög ökningstakt som under l970-talet då den var 2,l % per år och avsevärt

lägre än under 1950 och lQöO-talen då den var 5 % per år.
Malm-, energi- och byggnadstransporter får minskad betydelse.
utförs

emellertid uteslutande 'i

just för ändamålet.

De

Dessa

speciella transportsystem uppbyggda

resterande volymerna

kan

sägas

representera

en mer allmän transportmarknad. Denna marknad ökar snabbare än tota-

len. Ökningen beräknas här bli 44 % fram till år 2000 vilket innebär
en ökningstakt på l,8 % per år.
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Sammantaget kan man såiedes urskiija tre viktiga sektorer där trans-

portarbetet stagnerar eHer
med

utgångsiäget

1980.

Det

förb1ir ungefär

konstant i

är sektorerna gruvor,

jämföreise

byggnadverksamhet

och energi. För övriga sektorer ökar transportarbetet i större e11er

mindne utsträckning. Ökningen av transportarbetet biir störst inom
de exportberoende industrierna

inom sektorerna järn-stål,

verkstad,

INRIKES TRANSPORTARBETE
TOTALT OCH _EXKL SEKTORERNA GRUVOR,
SAND-GRUS OCH ENERGI
Tbnküonnner

miljarder
70

+867.
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1980
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Emo
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öVRnLA
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?ÖVRnaA Å
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.pä-15.553.)

äga

4 2:;

'åi
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MaKm-, enengá, och byggtaanAponten
mindne andel av täanbpøätaâbetet.
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kemisk och skogsindustrin och mer måttlig inom de konsumtionsinriktade sektorerna jordbruk,

livsmedel

och varuhandel.

Ökningen

av an-

talet transporterade ton blir inte lika stor som ökningen av produktionsvärdet i kronor eftersom en utveckling mot mer vidareförädlade

varor med högre varuvärde i kronor per ton förväntas ske.
Transportarbetet för de olika transportmedlen i basprognosen

Kortväga lastbilstransporter, dvs transporter under l0 mil, beräknas
öka med 30 %, beroende dels på en ökad godsmängd och dels på ökade

transportavstånd.

Ökningstakten

är högre än under l970-talet då

transportarbetet i stort sett var konstant, men väsentligt

under l960-talet.För (ha kortväga lastbilstransporterna
transporterna

en

särställning.

Genom

att

dessa

lägre än

intar bygg-

tillsammans

med

malm- och energitransporterna nästan är konstanta kommer den trans-

porterade godsmängden ändå inte tillnärmelsevis upp i samma nivå som

i början av l970-talet då bostadsbyggandet var som störst.

KORTVÄGA LASTBIL
TRANSPORTER UNDER

10 MIL

Tonkilometer

:udüarder

15

+33%
. h . :_:::A_ÅV+3O% +202;

10
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+ 302,'

_.
7' <5

'få

1.;
EEK

1960

1980

+ 89%

._
.1 »iv I w

. ;535
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tm??

2000

Utueelzüngen au leo/ztuäga EMIbMAZZ/zan/spolztet. StapZa/zna ange/z oülea
utáaåå beäoende på hun täanApoâteátenáäâgan áöäándäaa med oåiha
Mmmm/sättning och utueehüng av induøsüámoduküonen. I diagizammet
ange/s hLL/l Utan/spottalzbetet han utueeleZa/.s - med utgång/manet Mån
ba/saåtelznaauet - om jálznuägen och /sjÖáa/zten 6501 en Nää/Ute ma/zlenad/sandek vilket gen ökade matantnanAponten.
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Långväga 1astbiistransporter, dvs transporter över 1()|ni1, beräknas
öka med 35 %. Ökningstakten är väsentiigt lägre än under 1960-ta1et
och början av 1970-ta1et men högre än under 1970-ta1ets senare dei.

Långväga

1astbiistransporter åh* i

enstaka varusiag.

Den förväntade

begränsad omfattning beroende av
ökningen

är reiativt jämnt

spridd

på oiika varugrupper. På grund av att export och import förutsätts
öka snabbare än inhemsk produktion och konsumtion,

beräknas

utrikes

transporterna öka med ca 70 % eHer dubbelt så snabbt som inrikes
transporterna. Medeitransportavståndet för iångväga 1astbiistransporter, som är 27 mil, beräknas bli ungefär konstant viiket stämmer
vä] med 1970-taistrenden.

LÅNGVÄGA LASTBIL
TRANSPORTER MER ÄN 10 MIL

Tonkilometer

miljarder
25

20

15

10

0

I

1960

1980

2000

Utvald/ingen au Kånguäga Kazatbiüüanapoøzteiz. Simpla/ma ange/z oülza
utáazz beacende på hun taanAponteáteránâgan áönändaaa med OZáha
Amman/.sättning och utveckling av induADch/wdulzüonen. I diag/zammez':
ange/.s hu): Mariam/:ämbetet kan utvecfzåa/a bQ/LOQVldQ på áö/zänd/zángcuz
4' Utan/spattmødêen/s maäknadaandeKa/L med utgångspunkt Mån bet/sakta):natiuet.
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Järnvägstransporterna ökar eniigt basprognosen med 28 % mätt i ton-

ki1ometer men endast med 9 % mätt i ton. Det beror på att animen,
som har hög vikt men transporteras jämföre1sevis korta sträckor, får
minskad betydelse.

Den transporterade godsmängden kommer därmed inte

upp i samma nivå som i mitten på 1970-ta1et. Transportarbetet beräk-

nas däremot nå över denna nivå. Bortsett från malm- och energitransporter blir ökningen runt 50 % fram ti11 år 2000. Det innebär en ökningstakt som är något högre än under

1960-ta1et.

Liksom

inrikestrafiken,

för 1astbi1en ökar

vi1ket

har

stor

1970-ta1et men 1ägre än under

utrikestrafiken snabbare än

betydelse

för

järnvägstranspor-

ternas omfattning.

;[ALIEIJTVZÅCE
Tanküonuäer

miljarder
25

20

1.5
10

1960

1980

2000

Utvecklingen av jäänvágatäanApoatet. Stapåaana angeä oåiha, utáaåk
beáoende på han täanbpcdieáteäáäâgan áöäándäaa med oåiha AammanAáttning (MJ: utveehåáng eu; induatäipäoduhtionent ZZ dáagáammet angea
han IÃaHApOÅÅaäbQIQI han utveehåaa beäoende på éöäändäingaä {
täanapoätmedlena manknadaandeêaá med utgångápunht áäân baaaåtennatiuet.
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Sjöfarten påverkas starkt av utveckiingen inom energisektorn. Inrikes sjöfart beräknas

vara

ungefär konstant

viiket

inbegriper mins-

kade 01jetransporter och en viss ökning av övriga transporter. Utri-

kes sjöfart beräknas öka med 10 % om man bortser från maim- och
energitransporter biir ökningen 60 %.

Sammantaget skuile 1astad och

iossad godsmängd i Sverige öka med 5'% och transportarbetet räknat
utefter svenska kusten öka ungefär iika mycket. I jämförelse med ut-

veckiingen under 1970-ta1et förbiir sjöfarten därmed på en totalt

sett reiativt stabi] nivå. Detta under förutsättning att det inte
sker någon ytteriigare omfördeining me11an hamnar på östkusten ti11
hamnar på västkusten samt ti11 1andtransportmed1en såsom skedde under 1970-ta1et.

35
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Utveclzüngen au Man/spontan med /sj'öáa/zt. StapZa/ma ange/z oülza utåaü be/zoende på han üanApOätQáTÄQ/zé/Lågan áö/zándfza/.s med dina Mmmanaáttning och utvechåáng av Lnduaiäápaoduhtionen. I diagaammet
ange/s ha): Manapoam/zbetet ?aan utvalda/5 beaoende på áö/zänd/zxt'nga/z
4' ManapOätmødKen/s mac/zhnadaana'aåafz med utgång/Spam: .rg/'Lån bet/saktanatiuet.
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Transportmedlens marknadsandelar

Basprognosen ger inga större förskjutningar av fördelningen mellan
transportmedlen bortsett från vad
förändringar,

som är betingat av produktions-

frånst då för malmen och oljan.

Detta

skall

ses mot

bakgrund av att marknadsandelarna för de olika transportmedlen varit

relativt stabila under slutet av 1970-talet.
Tidigare har dock stora förskjutningar skett i marknadsandelarna be-

träffande

de

långväga

transporterna.

Lastbilstrafiken

expanderade

kraftigt fram till mitten av l970-talet då utvecklingen stagnerade.
Järnvägen

förlorade

under' denna period Inarknadsandelar iñll

last-

bilen men den tog samtidigt marknadsandelar från sjöfarten. Den in-

rikes sjöfarten har varit stabil om man bortser från oljan, där det
skett en överföring från utrikes till inrikes transporter genom utbyggnaden av raffinaderikapaciteten i Sverige. Den utrikes sjöfarten
har

alltmer

koncentrerats

från

öst-

till

västkusten.

Flottningen

har praktiskt taget helt avvecklats vilket betytt mycket för de övriga transportmedlen.
Om den utveckling som fanns fram till mitten av l970-talet skulle
fortsätta innebär det framför allt att långväga lastbilstransporter
skulle

öka snabbare än de övriga transportmedel. Järnvägens mark-

nadsandel

blir nästan konstant, vilket beror på att den både förlo-

rar inrikes

transporter till

lastbil

och övertar transporter från

utrikes sjöfart.

Mot en

fortsatt

utveckling

enligt den tidigare

trenden talar det

faktum att tülläxten av lastbilens marknadsandelar redan

stagnerat

och att järnvägen sannolikt kommer att agera mer aktivt i framtiden
än under 1970-talet.
Med utgångspunkt i basprognosen har två framtida utvecklingsalternativ prövats:

nadsandelar som

dels ett där järnvägen delvis tar tillbaka de mark-

den tidigare

förlorat och

dels ett där en kust-

sjöfart med hög standard byggs ut längs östkusten som kan motverka
de tendenser som finns till koncentration till västkusten samt överföring till landtransportmedlen.
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GODSTRANSPORTARBETET
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Vad gäller (m1 utbyggd kustsjöfart förefaller inte trafikunderlaget

vara tillräckligt stort för

att kunna åstadkomma en tillräckligt

frekvent trafik som effektivt kan konkurrera med landtransportmedlen.
Den

mest

sannolika

utvecklingen

är

att lastbil

och

järnväg

tar

marknadsandelar från varandra och från utrikes sjöfart. I så fall
skulle lastbilen ta marknadsandelar från järnvägen på korta och
medellånga avstånd samt även på längre avstånd för varor med snabbt
stigande varuvärde.

Järnvägen skulle ta nmrknadsandelar från last-

bilen, framför allt på längre avstånd och i kombinerade transporter

samt från utrikes sjöfart. Även lastbilen kan fortsätta att ta marknadsandelar

från utrikes

sjöfart.

Sammanfattningsvis

skulle

denna

utveckling resultera i att järnvägen skulle få en något högre
tillväxttakt än den långväga lastbilen och att den utrikes sjöfarten
skulle förbli ungefär konstant.
Olika ekonomiska utvecklingsalternativ
Prognosalternativen skiljer sig åt inte bara i

transporternas om-

fattning utan också beträffande strukturen. Industrialternativet har
en struktur med relativt hög tillväxt av basindustrierna såsom under
l960-talet och början av 1970-talet. Tillväxttakten är dock väsentligt lägre än under dessa tidigare perioder. Basalternativet har en
struktur

som

påminner

om

utvecklingen

i

slutet

av

l970-talet.

Basindustrierna ökar något till en högre nivå - ungefär till

samma

nivå som under l970-talets toppår - och härutöver sker en utveckling
av mer högförädlad produktion. Vidareförädlingsalternativet markerar

mer ett trendbrott, där basindustrierna ökar långsamt och i vissa
fall till och med minskar.

I stället sker en snabbare utveckling av

den högförädlade produktionen. Detta alternativ innebär således en
större strukturförändring jämfört med utgångsläget än de övriga alternativen.
I

industrialternativet ökar transportarbetet med 36 % till

68 mil-

jarder tonkilometer, en ökningstakt med 1,5 % per år. I förhållande
till

basalternativet ökar framför allt järnvägen snabbare. I vidare-
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förädlingsalternativet ökar transportarbetet med 14 % lñll

57 mil-

jarder tonkilometer, en ökningstakt på 0,7 % per år. Jämfört med
basalternativet.

är

framför

allt

järnvägens

utveckling

långsammare

medan lastbilens ökningstakt fortfarande är relativt hög.
De olika prognosalternativen visar att järnvägen är känsligare för
strukturförändringar än lastbilen.
talternativ

som

transportarbete

Vid ett konventionellt tillväx-

industrialternativet
komma

att tHi'

vid en strukturförändring,

nästan

som i

kan
lika

visserligen
högt som

järnvägens

lastbilens men

vidareförädlingsalternativet,

blir

transportarbetet väsentligt lägre. För kortväga lastbil och inrikes

sjöfart är variationerna inte lika stora, medan utrikes

sjöfart på-

verkas i viss mån.

Slutsatser
Sammantaget

kan

konstateras

att

transportarbetets

utvecklingstakt

stagnerar för malm-, energi- och byggtransporter. Dessa varor trans-

porteras

emellertid mestadels

i

speciella

transportsystem.

Trans-

porter inom övriga sektorer kommer däremot att tillväxa snabbare än
godstransportsektorn som helhet,

något som kommer att ställa ökade

krav på transportapparaten ur kapacitetssynpunkt.
De

resurser som i

füamtiden kommer att ianspråktas

sektorn blir givetvis

beroende av att de

inom transport-

strukturförändringar som

kan förutses inom näringslivet delvis ställer nya krav på transportapparaten. Större

att krävas.
porterade

resursinsatser per tonkilometer kan således komma

Faktorer som lägre vikt per volymenhet för det trans-

godset,

ökade

ökad transportfrekvens

krav

på

och större

skräddarsydda
tara som

transportlösningar,

följd av enhetslasttek-

niken kan innebära att behovet transportresurser växer snabbare än
transportarbetet.

Samtidigt

finns.

en

betydande

rationaliseringspo-

tential inom transportsektorn.
Den långsamma tillväxten av transportarbetet i landet innebär emellertid ett problem i

sig.

Konkurrensen mellan

transportmedel

och

transportföretag är för närvarande betydande delvis på grund av att
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det i vissa avseenden föreligger överkapacitet.

Konkurrensen har på

kort sikt positiva effekter för näringslivet i form av lägre priser

men kan på längre sikt få negativa effekter. Om inte åtgärder vidtas
kan utvecklingen leda 'titl
reras för

att tillräckligt kapital

nyinvesteringar' och

teknisk

utveckling

inte kan geneoch

att

incita-

menten för rationaliseringar minskar inom branschen.
Särskilt när det gäller transportförsörjningen i
uppstå problem

när

godsunderlaget

tunnas

ut

och

glesbygden kan det
trafikföretag med

rikstäckande nät möter en alltmer hårdnande konkurrens om de lönsammaste transporterna.

Effektivare

transportsystem

kan

emellertid

verksamt. medverka

till

att olika branscher och regioner kan förbättra sin konkurrenssituation.

En potential

för framtiden ligger i de möjligheter som finns

till bättre kapacitetsutnyttjande och totaloptimering av godsflöden.
Stor betydelse har här utvecklingen av nya tekniker för datoriserad

styrning av

materialflöden

och

transporter

och

nya

tekniker

för

automatiserad lastning, lossning och terminalhantering.

Utrikestransporterna får allt större betydelse. Nästan hälften av de
långväga transporterna inom Sverige är på väg till eller från utlandet. Med tanke på exportindustrins betydelse är det viktigt att utrikes godstransporter underlättas. Det ställer krav på såväl den nationella som den internationella trafikpolitiken.

Vid låg tillväxttakt och med hänsyn till det begränsade ekonomiska
utrymmet blir det för transportsektorns del

alltmer nödvändigt med

en planering som inte bara tar hänsyn till förutsättningar för varje
transportmedel

för

sig

utan även

Inedger' avvägningar

mellan

olika

transportmedel. Även om det i vissa avseenden för närvarande föreligger överkapacitet inom godstransportsektorn finns det i dag kapacitetsproblem som kan komma att förvärras i

framtiden.

En utbyggnad

av transportinfrastrukturen kommer därför att behövas även fortsätt-

ningsvis, men det är då viktigt att den bygger på så noggranna avvägningar som möjligt och med hänsyn till olika målsättningar i sanhället.
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syfte

att undvika

onödiga

investeringar och för att tillgodose

kravet på effektivitet måste således en samordning enl olika former
av planering komma till stånd. Det material som presenteras i godstransportprognosen

kan

utgöra

ett

underlagsmaterial

för

en

sådan

nödvändig samordning. Materialet bör kunna ge underlag för kapacitetsplanering och för dimensioneringen av trafikanläggningarna.
För att komplettera och nyansera nu tillgänglig
dareutveckla

behandlingen

av

olika

information och vi-

problemorienterade

frågor

om

framtiden har transportrådet därför beslutat ta initiativ till projektet "Godstransporter om l0-20 år." Detta projekt syftar till att
skapa .ytterligare

handlingsberedskap

inför

framtida

beslutssitua-

tioner. Denna typ av frågor som kommer att analyseras i detta projekt är t ex investeringsmöjligheter och lönsamhet, tekniska föränd-

ringar och naterialhanteringsfrågor,
utrikestransporter,

regional

internationell

integration och

fördelning och sysselsättningsaspekter

mm.

Analyserna får givetvis ske med hänsyn dels till samhällets krav på
transportsystemet,

dels till

transportnäringens egna krav.

transportköparnas

krav och

Parallellt med olika

gripande studier och analyser till

grund för olika

dels

former av över-

åtgärder måste

konkreta lösningar sökas på de frågeställningar som aktualiseras.
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än

en napponuenie

vidgad

kun/skap

á/zån

uampoiüádet

om aan/spoauekioan

iom igáian

och

lämna

till

att ge en

unde/zlag/smaieaial 66a

lnanipoaiplanening och inaáikpoliliika beilui.
I

del III,

nedovi/sa/s godiüanzspo/zip/zogno/sen

66/1 penioden

1980-2000.

Omáaiian 175 AldOä, pkiá 150 kn.

I

del

ning

II A,
och

behandlai

behandlai de nuvaaande godllaanipokieanai .Aammaniäiik

áöndelning på
de

olika

olika laaniponlmedel

IkanApOätmedlenA

och negionen.

áunktion

lamt

Vidaae

konkuuneni

och

iamvenkan. 175 iidon, pain 150 kn.

I bilaga till del 11 A nedovi/sai man/sponlálöden mellan länen áön
olika
I

del

loaiika

vanuilag
1,

och

40m utkom

utveckling

och utnyttjande.

Ikanipontmedel.
1982,

230

iidoa

paii

100

ka.

behandla/.s de olika Man/spontmdleni hi/s-

med aktuella

200 Aidoa,

data

även

phi/s 80 ka.

thaniponimedleni

utbud

Sialiilikbilaga 50 Aidoa,

paii 25 ka, kaaibilaga 60 iidoa, phil 35 ka.
Rappo/zten kan beilällai

Mån baaniponmâdet, enkla/.si genom att »sätta

in betalningen på poligi/zokonlo

95

06

12-2 med angivande av

vilka

bäcken iom ÖnAkaé och vant de ikall Aändai. Sändei även mot poiiáänAkoii.

TRANSPORTRÅDET Box 1339 171 26 SOLNA
POAtgiaokonto 95 06 12-2
Tel: 08-730 58 80 Ingmaa Joniion ellen Ingiid Daugge
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100 44 STOCKHOLM

METOD FÖR STUDIET AV EFFEKTERNA MED ÄNDRADE VIKTBESTÄMMELSER FÖR
LASTBILSTRAFIK I SVERIGE

Sammanfattning av föreTäsning 1984-01-10 vid VTI av professor Åke
CTaesson; Institutionen för trafikaanering; KTH
1.

RESULTAT AV UTREDNINGEN

Transportforskningskommissionen (TFK) har i sitt projekt "OPT TUNG"
bT a studerat konsekvenserna av ändrade viktbestämmeTser för Tast-

biTstrafik. '
ResuTtatet av detta arbete (1) visar att det skuTTe vara samhäTTsekonomiskt motiverat med ett ökat axeT/boggitryck från nuvarande 10/16

tiTT 10/18 ton och ökad maximaTt tiTTåten bruttovikt från 51,4 tiTT
60 ton. Den beräknade kvoten meTTan nuvärdena för nytta och kostnad-

er har ett värde omkring två.
2.

ORGANISATION AV UTREDNINGSARBETET

Projektet har utförts inom TFK:s Vägtrafikkommittê med ansTag från
TFD, Vägverket och näringsTivet.
Ledningsgruppen för utredningen Teddes av Orvar Magnusson från
Åkeriförbundet; sekreterare har varit Anders Lindkvist från TFK:s

kansTi.
Kostnaderna i form av om- och nybyggnad av broar samt ändrade under-

håTTskostnader för vägnätet har beräknats av Arne Johansson och Jan

Thuresson, Vägverket. (2)
Nyttoaspekterna har studerats vid ATTmänna

Ingenjörsbyrån AB av Åke

CTaesson, Vonar CarTsson och Lars-Åke CTaesson.

VTI MEDDELANDE 3 8 6

(3)

189

Sammanstäiining av dessa beräkningsresuitat och andra resuitat (1)

har utförts av TFK:s kansii efter diskussioner i iedningsgruppen.
3.

PROBLEMBESKRIVNING

Vid ändrade viktbestämmeiser ändras transportkostnaderna deis i form
av ändrade driftkostnader för 1astbi1arna; deis som ändrade kostnader för vägnätet. Vid ökning av de tiiiåtna 1asterna minskar kost-

naderna för 1astbiistransporterna. Minskningen benämns nytta, medan
ökningen av vägkostnaderna benämns kostnader.
En väsentiig de] av probiemet består i att man för korrekt behandiing
av kostnaderna behöver veta hur beiastningen på oiika typer av vägar
ändras med ändrade bestämmeiser. Här gjordes i iniedningen en omformuiering av den ursprungiiga probiemformuieringen.

Statistiken från Statistiska Centraibyrån för 1astbiistrafik (1b med
1ast:

2 ton) redovisas deis som trafik inom och me11an Tän, deis för

drygt 30 varusiag; dessutom finns statistiska uppgifter på biityper.
I vägdatabanken finns uppgifter för huvudvägnätet om vägsektion,
beiäggning och trafikbeiastning axeipar/ÅMD. Broregistret upptar i

huvudsak brokonstruktion, brobredd och tiiiåten beiastning.
Ur metodsynvinkei var probiemet att med det givna statistiska under1aget finna metoder som inom givna ekonomiska ramar med acceptabei
noggrannhet kunde para samman marginainytta med marginaikostnader för

varje vägtyp.
4.

METOD FÖR BERÄKNING AV KOSTNADERNA

Vägverket har det statiiga vägnätet indeiat i föijande kiasser:
Europavägar; riksvägar, primära, sekundära och tertiära iänsvägar.
Dessutom finns det statskommunaia, kommunaia och enskiida vägnätet.
Broarna på det statiiga vägnätet har successivt byggts om för att
tåia högre totaivikter men på det statiiga vägnätet finns ca 2 800
broar som inte byggts om. Investeringarna för om- resp nybyggnad av
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broar har gjorts efter k1assificering på brotyp och bro1ängd. Tota1t
beräknades investeringen ti11 1 900 Mkr (1980 års penningvärde).
Lämpiig utbyggnadsperiod sku11e vara 6-10 år. Emeiiertid pågår en
successiv ombyggnad med ca 100 broar/år. Bedömningen av brokostnaden

för de ändrade viktbestämmeiserna beror på om man ska11 medräkna he1a
den erforder1iga investeringen e11er endast den de1 av investeringen
som tidigare1äggningen medför.

För att beräkna de ändrade underhåiiskostnaderna på vägnätet har
Vägverket använt den s k 4-potensrege1n för ekvivaienta 10 tons axe]passager. Ingångsvärden i dessa beräkningar är trafikbe1astningar
före och efter ändringen samt vägtyp, bl a be1äggningstyp.

Ett stickprov har tagits på det statiiga vägnätet. Det är gjort som
ett stratifierat urva1 omfattande 18 strata med totait 510 sträckor

vardera om 1 km. Stratifieringen är utförd med utgångspunkt från

vägk1ass, fordonsf1öde (ÅMD) och ytskikt (beiäggning, grus). Marginaikostnaden för varje stratum har därefter uppräknats och summerats
för he1a vägnätet.

5.

METOD FÖR NYTTOBERÃKNINGEN

Osäkerheten i det statistiska grundmateriaiet och i använda metoder
har behand1ats genom att utföra två nyttoberäkningar och en käns1ighetsana1ys.

I den första nyttoberäkningen beräknas nyttan för 30 01ika varuk1asser för heia 1andet.

I den andra har varukiasserna sammans1agits

ti11 7 grupper. Tanken bakom sammans1agningen har varit att de oiika
godsströmmarna genereras av oiika markanvändning,

exempe1visaree11a

näringar, befo1kning, större industrier, hamnar, etc.
Den första nyttoberäkningen ger endast totaisiffror för heia 1andet,
den andra har använts för att beräkna marginainyttan, som uppstår på
de 510 de1sträckorna i Vägverkets stickprov av statsvägnätet.
Fiera metodsvårigheter har måst angripas vid beräkningarna, t ex
- stor1eken på och osäkerheten i det statistiska siffermateria1et
- fördeining av godsströmmar på huvudvägnätet specie11t gods med

start- och måipunkt i samma iän
VTI MEDDELANDE
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fördeiningen av godsströmmarna på oiika fordonssiag och med oiika
utnyttjande av fordonen

transportkostnadsskii]naderna för oiika fordon och varukiasser
nyttotiiiväxten vid etapputbyggnad av vägnätet.

6.

KÄNSLIGHETSANALYS

Osäkerheten i nyttoberäkningen har behandiats under föijande
rubriker:

- underiaget från SCB
- transportarbetsberäkningar
- transportkostnader
-

nyttan

heia vägnätet utbyggt resp vid successiv utbyggnad
För exempeivis rundvirkestransporter har Skogsbrukets Motortransportkommitté kunnat konstatera att SCst uppgifter om godsmängd är underskattade med ca 30 %. Konjunktur- och siumpvariationer ger dessutom
vissa konfidensintervaii.

Anaiogberäkningar för transporter inom samma iän ger fördeining av
transportarbetet på vägkiasser varvid osäkerhet uppstår, iiksom för
antagandena om genereringspunkter i 1änen.
Använda transportkostnader har två oiika käiior, deis SCst varukiassvisa kostnader; deis kostnadsberäkningar utförda av Åkeriförbundet.
När

heia vägnätet är utbyggt är den beräknade nyttan be1astad med

vissa fe1. Marginainyuttan är störst för riksvägar och primära 1äns-

vägar och minst för det tertiära iänsvägnätet. Det finns dock ett
samband meiian det transportarbete som utförs på huvudvägnätet och på
det tertiära vägnätet. En skogstransport t ex; startar på en skogsbiiväg (enskiid) och går via den tertiära vägen ut på huvudvägnätet.
Om det tertiära vägnätet inte tiiiåter samma beiastningar som huvud-

vägnätet bortfa11er en de] av nyttan på huvudvägnätet.
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Käns1ighetsana1ysen gav ti11 resu1tat att nyttoberäkningens "mede1värde" på 520 Mkr/år efter fu11 utbyggnad ti11 axe1/boggitrycket

10/18 och en maxima1t ti11åten bruttovikt på 60 ton gavs ett uppskattat variationsområde me11an 450 och 650 Mkr/år.
LITTERATURREFERENSER
(1) Konsekvenser av ändrade viktbestämme1ser för 1astbi1ar. TFK
rapport 1983:5.
(2) Vägverkets väghå11arkostnader vid ändrade boggi- och bruttoviktsbestämme1ser. P014, 1982-11.
(3) Nyttan

med ändrade viktbestämme1ser för 1astbi1strafik i Sverige.

AIB, Stockholm, oktober 1982.
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Å//mån/ dn re

'ff / även' 8

Fordr/nggg: Kur) 51220 om 9ods//o'dcn
0657 ;452705 crf/*c bränner'

,00 vaq natet

Å nsafs:

En E5/ 7177/ 70D /Olröüq

V Beau/fart* Ö/ev mc/Cåef k/cnf

5776 tpm V5 máSS/'qa

máfnfnqar '

Och /h/C/'V/Z/cr / /åW ñrbasfaaes

l/d/d mc flod:

Dafor bearbefnm

öfd//ÄñL/it.

(JU :4/7/ 5

?

/"'

q [XY/q

Jämförande ka/tg/er- 150V:

'- 77-6242- enl nav. bes/áhm/xr och

-- 777/ nya bes'fåmm/scr ha /71

anpassad fra/ü.

fråUdde bed: Axc/

res/0.

W:

5270657'

;za/c 1: 10/16, 56 :'00 bmñw
10/18, 60 for) -- a» --5

mm. va'çncN

/O//6 S/Udørdá'

GodaÃ/öden 1 :radon-sport så: 43,» [980

Transporkrnø CMOS 56: lag/I'q f.
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FLODESSCHEMA
'Väg"'""* kostnader

Transportdata

Transporter 50m
kan tillgodogöra

sig Pelasmings_ '-1

Fordons'
typer

.. .Vagnags'
indelning

nojmng

Erfarenheter
trán '
t'" AASHO
mH

Samband
Fördeming

betastnings

på Vågnát

höjning och

underháttskostnader

Nyttaberåkning

t

Kostnadsberäkning

t

t

Utvärdering

Översikttigt -Ftödesschema över använd metodik
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4 32,
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005 ;är axel/ boggkårgck *IB/w ton och bruü'ovt'kten. 50 kan till 0:a 11.00 Hkr
;år de tre åren { sádra Sverige.
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riksvågor
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vågar

Läns-

QxeL/Bongtrgck (0/18 ton
Brugovikt 80 1Con
Lans Europa- åvdgo
m'ksvá'gcr vågar
vågar

__Zåqtosinadcr

200

/0/18 , 60 :4017
grus, bc/aqd

k/aás/hde/n/'ng
01/

5757/506905/0/ (97 5/3 km)

(ms/me/nz'nq

au J/mâtomman -

- Urua/ OV /8571/"0/0,

ö'åO/*nz'nç av var/'a *

5/O ds/áfráctor på

#dSl/ågndøf'cf

5//queöeroendc
kosfnddcr '

_ i

håg/;ema / éodnad

och 04/ #0

Nm -bcrt

Bro tosfødafsr
'

%:

tvärt/'71,095 '
kosfnader-

i?
5?
Mer/busskr/ngs öcrocruê

åta/de

år//qa áap. kod/uden

C/rl' êasmdder

72 +72. ;§4 _Når/32_
.S
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,My #0 berå tn/Qg

57142925sz md/er/a/cf mer'

c: //cr mindre
OC* FIth

0141061500'qu

6/0 I'd/c någon _

låna/lb' ?år-damm? på goda/ag
n/nqar';
Går' :[5 UC/f/Obc/üvé

âêö/Uå:

1. 722110/nc/ Han C/Odöö /0961/1'6
'För /76/0 /CMäEK

Z. Odd/'emo' nyffobcråtm'rzg

75år (lá vertcfs urud/ av
vägs :År-actor:

EM

uqugçnadch av uágrzâ/cf

beggad/0.5 /' en :Må/[ande

alu/op åv _bcrátn/'WO'I'OO.
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Tar/dm #00 , (godis/0 :WL-5'

FörufSáff/v/nqan Nqffan beräknas aber-?ade

MVA AVAW

au' var den uppkommer' I land/ef.
Vi Vçjf .'

2- 70%0/0 *rangoorfarb :fd och

mcdc/ Masporféoafnadcn 76'*

v arr/c. g 0 0455/09

"' Ande/cr) av franqmrfarbc/C/
med 57,64 7/2900' fordon och
därav med ala/l /as/

- Å *f 8 2 0/0 av *ranqoorfarbeabl

urlfårs 'av' /ordon med åfm/nsbme en (9099/

Bas/af;
w

Trarqmrfarbc/cf och ngHobcräkningen

doanc/pcr.:
cr.
b
c.
d.

VTI MEDDELANDE

386

dc/as_ upp på 'for'

4

25/ bcqqz' 08% av ñ'ansparb)
Ful/0.5*qu 57,54 140% fordon
5/ Az//adadc --- v -Fordon med åfm/'nmbnc en

.

Öcqçz' men. ;é 57,9 *ons rår-Jon.

204:

DIAGRAH 3
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TRP-KOSTN.

(KRITONKH)°
d

0.80 -

HEDELTRANSPORTKOSTNAD*ANDEL AV NYTTO
TRANSPORTARBETE MED FULLASTADE 5111. TONS
FORDON FÖR VISSA GODSSLAG
*

(-020

0.70 «

0.60 u-

0,so «»

0.1.0 4_
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*

QZO «»

0,10 q..

7,1.6

.

3,:.8
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.
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.
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AV 21.1 010mm

.___
w.-

0

20

1.0

-

60

80 -

100 W.)
ANDEL MED FULLASTADE
51,1. TONS EKIPAGE

KÄLLA: SCB OCH SPECIALBEARBETNINGAR AV SCB s HATER|AL

1) soossma 29-33 :NGÅR EJ. (BILAGA 7)
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ÖVERSIKTLIG FLÖDESPLAN FÖR BERÄKNING AV NYTTAN

UPPSKATTAD ANOEL
AV GODSHANGD PA

FRÅN BILAGA 1:1

FORDONSTYPER

J
EOROELNNN3 PÃ

i

VARUGRUPPER
PER LAN

BERAKNING AV KOSTNADER PER TONKM
PER BlLTYP OCH
BRUTTOVIKTSFALL

BERÄKNING AV
TRANSPORTERNA INOM
LAN PA VAGNAT

PROCENTUELL FÖRDELN. AV GODS PER
FORDONSTYP OCH LAN

BERAKNING AV NYTTA
1 KR /TONKM PER
BILTYP OEH'BELASTNINGSTAL'

ANTAL TONKM PÅ
VAGLANKARNA FOR
TDNDA FORDON

BERÃKNlNG AV NYTTAN__I
, KR/TONKM PER LAN FOR
BRUTTOV11<TEN 56 RESP. 60
TON OEH FOR181ON BOGGiTR.

ANTAL TONKM PÅ
VAGLANKARNA MED
FULLA OVRIGA
FORDON

1

.

E

BERÄKNING AV NYTTAN 1
KKR 1 SNITTEN FOR 56TON 4
RESP.18/60TON

1

SUMMERING AV NYTTAN 1
SNITTEN PER STRATON 1
SKOGSLANEN RESP. SODRA
SVERlGE" (56 RESP.18/60TON
UPPRAKNING AV NYTTAN
PER STRATUM 1 SKOGSLANEN RESP. "SODRA
SVER1OE" (56 RESP.18/60 TON
1

SUMMERING AV NYTTAN FOR
56 RESP. 18/60 TON FOR 3AR

1
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övriga riksvágar .
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TVÃ ALTERMATNA NVTTOBERÃKNINGAR

1. Helq landet! med mmm_ på olika godssmg 19§Q
Nytta, M tar/Zu- vid oñlcq

TransPortm-bete med

nu

I

fullqsmde 51,1. tons ekipage
Q]

-n-

-W-'

näten bmtw'kr

56 ton

boton

ans

'"*

.316 .

46

46

övriga. »fordon med någon
50331.

Summa

'-

308

259

670

2. Transperter mellan och ,inom lån, med fördel*

nin3_9å uågnárer, medezml får 1373,197_9,1330
o

NybtalHno/Ãr uid otikq

omrade

HauL tzllåteh baøutcm/Lki'

F

Skogslânen
523er

'

Sverltge

5,4me

Slutsats:

VT I

56Con

56

'

bacon

'

\62.

99

356

155

518

gatan varierar' mellan §50 och GSOMb/åv'

Analger medelml 520 Mkr/år'
MEDDELANDE

386

209

:mm: VD HÖJNING Av BOGGITRYCK nu. 18 TON OCH HÖGSTA*

BRunwm nu. 60 TON
004 mm.
HKRIAR H

600 ..

500 '

o

?5

16

2

17

18

AOO<

300 0

200 <-

1

0

1)

0.1

L

0.2

A

A

03

0.4

4

0.5

A

06

A

0.7

NYTTAN UTAN REDUKTION FÖR DET TRANSPORTARBETE SOM INTE KAN

TILLÅTNA vumn PGA.

FÖRGRENlNG nu TERTtART'VÄGNÄT rm '

00=STRATUH NR;
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1

0.8

09

UTNYTTJA HAX

l

1.0
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RESP HÖGSTA BRUTTOViKT 56 TON

m

VTI MEDDELANDE

386

7

18

211

_Kåm-/iqbehandla/.r . tas?naderA. Vågurufsrhå//Séoszñader

-- ;Sv/Domaren (4) är områtm'nq ;W/ Nm
-- M0- bcrocnd? andc/ av ' unakrhå//stasv'm
-- fos/naáer o'r' wla'maá//zå//aø de

-- Åfqárckr :som /ø/c mac/,tagas
"" Huvaduáçna'fcfá Aá'dnspa'faráae w'a' :fa/goufb.

B . 8 rokodmdcr
"'i A vsén'um'nqøf/d

'- Ã/cro-fåcné

mede//A/s/ånqd

Å V ;ån-:fårén/bqså fqård får/ánqd
lit/.slängd
'

r
v
r
r
'
r
011150745. .
710g?
bank/
/
m/n/m
od)
/ø
Maxzm
r

VTI MEDDELANDE 386

212

es U/igg% år_

än s/fqbe i.: anala/_§1_ tas-[nader
J

K05/00ch1' [Mår/år] (I980fmb'
Min-ber.

Max-bcr,

(lagar. ber.

I?

208,

1412

Brotosfndder

125

/44/

/14/ 1

Summa

240

350

286

' Våçéasfmder

Varav på

huuuc/c/ágqr '/

90

/50

//0

D

U 0/1160 ande/ av franqoorfarbcvlc/ på huvud-

A

uaqdr obefogad: dl/ *rawspader på SOT-rákf.
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HUVUURESULTAT
ä

Dal: är samhällsekonomlsü klart molivzral all:

E1d1garalåggc1 bron'nvzslzn'ngar ?är all tillåta
axel/boggtllryckrzl 10/18 lan och brutløvlklzan 50 ton

?år lastbilszkipcgz..

'

Da. läraslagnq bestämmelserna bör tillämpas på_ hela.

dal: allmänna vägnätet, som 1982. år Upplölcl: 161' -

03421./ bogg1lryclczl 10/18 Lon.

Lämplig utbyggnadslád ?år broarna år 0-10 år.

lnvzslzrfngzn uppgår lolalt lill 1900 Mkr
i 1980 års värde..
Nyttan 1 Form av m1nsl<aclz transportkoslnodzr
har beräknats lill 520 Mkr/år

1980 med att

Sprldnlngsområcle 450 '- 850 Mkr/år.

Underhållskoslnndzrno på vägnätet åkor med
80 - 90 Mkr/år.

Del är all. mycle sämre. allzrnolzt'v all bygga

ut till brullov1klzzn 58 ton.
(Knappast samhällsekonpml'skl motivet-al) .
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RING
EN MATEMATISK PROGRAMMERINGSMODELL FÖR MÖBELTRANSPORTPLANE

Kaj Holmberg / Kurt Jörnsten
Tekniska Högskolan i Linköping
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1.

Problem och användning

Dennaxxuuxnnzär en beskrivning av ett interaktivt, datorbaserat analys- och
planeringsinstrument för transporter av varor. Det är speciellt framtaget
för IKEA, och varorna består huvudsakligen av möbler. De underliggande idéerna är dock mycket

generella.

Det matematiska problemet har följande struktur:
-

Varorna skall transporteras i ett nätverk som har tre nivåer. Den första

nivån består av producenter eller leverantörer, den andra av lager och
den tredje av konsumenter eller försäljningsställen.
-

Det finns vissa möjligheter till direkttransporter producent-konsument,
men det mesta måste gå via lagren.

-

För varje varusort finns en given tillgång hos varje producent och en
given efterfrågan hos varje konsument.

-

Varje lager har en given total genomströmningskapacitet, ej uppdelad på
olika varor.

-

För varje möjlig tran5portväg finns en given kostnad per varuenhet. Det
kan också finnas begränsningar på varuflödet på de olika vägarna (för
olika varusorter).

Målet är att finna ett varuflöde som uppfyller ovanstående villkor till minimal kostnad.

De begränsningar som tagits upp ovan är endast de som går enkelt att beskriva
och kvantifiera. I praktiken existerar fönutom dessa, en mängd begränsningar
och önskemål som skulle vara mycket besvärliga att formulera matematiskt ex-

plicit. I stället för att sOm så ofta görs, helt ignorera dessa begränsningar,
kan man försöka att generera dem mlla enkla villkor, i ett iterativt förfarande,
där en människa står för urvalet av

de begränsningar som skall tas med.

Det hela bygger på att man bör ta vara på den mänskliga erfarenhet, den hel-

hetssyn och möjlighet till rimlighetsbedömningar som finns hos planeraren, och
som en dator aldrig kan lära sig.
Implementeringen av denna idé
används:
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Problemet med ovanstående grundläggande villkor meap tillgång, efterfrågan,
lagerkapacitet mn1

löses. Planeraren kontrollerar därefter lösning miap rim-

lighet och andra ej medtagna begränsningar. Om lösningen inte är riktigt bra
så kan planeraren införa ytterligare begränsningar av enkel typ eller ändra
på givna indata, för att uppnå önskad effekt. Därefter löses problemet ånyo,
och lösningen kontrolleras.

Detta upprepas till dess att en godtagbar lösning erhållits.
Observera att varje lösning är kostnadsmässigt optimal, med hänsyn till de
medtagna villkoren.
Denna metod har en matematisk parallell i det primal-duala förfarandet då ett
problem löses mlia Lagrangedualitet. Detta skall dock inte utvecklas närmare

i detta papper.
De ändringar som planeraren gör kan vara införande av nya begränsningar på flö-

det av vissa varor på vissa vägar (övre eller undre

gränser) samt justeringar

av kostnadskoefficienter, lagerkapaciteter eller tc m tillgång eller efterfrågan.
Syftet med ändringarna behöver naturligtvis inte vara att få en "bra" lösning.
Det kan också vara att få svar på vissa frågor av typen:
- Vad händer om efterfrågan ej tillgodoses för en konsument?
Vad händer om en leverantör inte

levererar

allt?

Vad händer om kostnaderna är större än uppskattat på en viss väg?
- Vad händer om vi tillåter överutnyttjande av ett lager?

På detta sätt kan man få viss information om effekterna av yttre åtgärder,
som att bygga ut ett lager eller pressa ner kostnaderna på vissa tranSport-

vägar. Man skulle kunna gå så långt att säga att planerarens fantasi kan vara
en av de mera begränsande faktorerna för hur ett sådant programpaket kan användas.

Detta ställer naturligtvis vissa knmzpå programsystemet. Det får inte ta för
lång tid att göra den matematiska optimeringen, om en människa ska sitta vid
terminalen och vänta. Detta ställer hårda krav på snabbhet och effektivitet

hos den matematiska metoden. Man bör observera möjligheten att använda tidigare funna billigaste lösningar. Eftersom relativt få ändringar gjorts, kan
n

o

.

c

o

..

a

0

O

modifieringarna 1 losningen bli sma.
nrnT

MITT'hh'DT 7\1\TT\'E'

2926:

Det måste

vara enkelt att inspektera vissa viktiga delar av lösningen. Data-

listor på flera hundra sidor

skall inte behöva skrivas ut varje gång en ny

lösning fås. Inspektering av lösning skall kunna ske vid terminalen.
Slutligen måste de ovannämnda ändringarna kunna göras på ett enkelt sätt,
(vid terminalen).

Sammanfattningsvis krävs en snabb optimeringsalgoritm, samt ett smidigt, användaranpassat, interaktivt programsystem. Användaren måste kunna komma åt
och ändra i stort sett samtliga data. Detta i sin tur kräver att användaren
får utförlig information (kanske tc3m utbildning) om systemet, optimeringsmetoden och speciellt de effekter olika ändringar kan väntas ge.
Det här beskrivna systemet, TRANSIK, är utvecklat enligt dessa riktlinjer.
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2.

Program

De ingående delarna i programsystemet kan delas upp på följande sätt:
I.

Optimering av problemet utan kännedom om startlösning.

II.

Interaktiva ändringar av indata och enkel känslighetsanalys.

III. Optimering av problemet med given lösning som utgångspunkt.
IV.

Utmatning av lösning.

V.

Utmatning av indata.

Förutom denna programvara

(skriven i FORTRAN) krävs en mängd datafiler för

intern och extern datakommunikation.

Del I exekveras först, utan tidigare given lösning. Det är den delen som kan
ta längst tid, och är gjord helt utan terminalkommunikation, så att planeraren
kan göra något annat under tiden.
Därefter används bara del II-V, vilka samtliga är av interaktiv typ, med

terminal kommunikation. Del III beräknas inte ta lika lång tid som del I.
Del II är konstruerad så att man mlia flera menyer väljer vad man vill ändra.
Man får därefter se det gamla värdet och kan mata in det nya.

Del IV och V innehåller utmatning på flera olika sätt. Interaktiv, selektiv
utmatning kan fås på terminalen. Man får då mlla flera menyer specificera
vilka delar av indata eller lösningen man vill inSpektera, från hela lösningen
till enstaka siffor.

Det finns naturligtvis också möjlighet att få ut allt på en snyggt formatterad
lista på en radskrivare.
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3.

Matematisk modell

Det matematiska problemet kan beskrivas som ett flervaru-genomskeppningsproblem. Vi har ett nätverk av typ enligt figur 1.

Den första nivån består av m st leverantörer, den andra av p st lager, och
den tredje av n st konsumenter. Det finns q st olika varusorter.
Variablerna i problemet är varuflödet av de olika varorna mellan de olika
platserna.
Variabeldefinition:

X

2

transporterad mängd vara av 2 från leverantör i till lager k.

ik

221,...,q ,

yåj-'

k=1,...,p

transporterad mängd vara av 2 från lager k till konsument j;

2:1,...,q ,
Zåj

i=1,...,m ,

kzl,...,p ,

jzl,...,n

direkttransporterad mängd av vara 1 från leverantör i till konsument j.

2:1,...,q ,

jzl,...,m ,

jzl,...,n

Direktvägar finns endast för vissa kombinationer.
Tillgång hos leverantörerna betecknas:
Så : levererad mängd av vara 2 från leverantör i

2:1,...,q,

isl,...;m

Detta ger upphov till villkoret att totalt utflöde av varje vara från varje
leverantör skall vara lika med den levererade mängden.
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2

X.

n
Z

+

Z.. : S.

izl,...,m,

2:1,...,q

(1)

Utflödet består av flöde till lager samt direkt till konsumenter.
Efterfrågan hos konsumenterna betecknas:

D; = efterfrågan av vara 2 hos konsument j
2:1,...,q,

jzl,...,n

Vi får villkoret att totalt inflöde (från lager och direkt från leverantör)
av varje vara till varje konsument skall vara lika med efterfrågad mängd.

p2 Yk.
2
kr] J

+

m2
5:1

2

2
J

Zi. : D.

J

2:1,...,q,

jzl,...,n

(2)

Detta förutsätter balans, dxrs att total efterfrågan av varje vara är lika
med total tillgång. Om så ej är fallet så måste efterfrågan modifieras så
balans erhålles. Detta görs proportionellt mot total efterfrågan hos varje
kund.

Lagren är av genomströmningstyp, vilket betyder att allt som kommer in måste

m
X

1-1

Xå

=

0_

HMS

komma ut igen (oförändrat).

J 1
0

ij

:1,...,p

2:1,...,q

(3)

Om så önskas kan modifiering av dessa villkor ske, så att en viss vara tillåts
stanna i ett visst lager.
Kapacitet hos lager betecknas:
Lk = kapacitet hos lager k.

krl,...,p.

Det vanliga sättet att skriva kapacitetsvillkor är att säga att totala genomflödet ej får överstiga kapaciteten.

q
z

n 2
X Y . < L

2:1 jzl

(nga villkor

T7|T|T

kJ _

kzl,...,p

k

(3) kunde.vi lika gärna använda X.)

RÄ'E'nnDT 7\1\TT\'E"

'306:

(4)
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Eftersom Lk är en skattning av ett lagers genomströmningskapacitet och kan
vara ganska osäker,

är den formuleringen onödigt skarp. En bättre överens-

stämmelse med verkligheten får man om man inför en fiktiv, olinjär straff-

kostnad på flödet genom lagren. Denna kostnad kan (i viss mån) sägas motsvara de extra hanteringskostnader som tillkommer pgga genomflödets volym.

Denna fiktiva kostnad skall vara låg då flödet är långt under kapaciteten,
men skall öka brant då flödesvolymen passerar kapacitetsgränsen, se figur 2.

/\
Röstnad

Q

genomflöde
Fägur 2

Formen på denna kostnad har valts:
X

N

fk(Xk) = C--K

Lk

där Xk är genomflödet.

'C och N är konstanter som specificeras av användaren. Genom olika val av N kan

denna kostnadskurva få olika branthet. Stora N ger en kurva som i praktiken är
noll då flödet är mindre än kapaciteten och vertikal då flödet är lika med kapaciteten. Detta gör att kapaciteten inte överskrides om någon annan möjlighet
finnes. Ett lågt värde på N ger en flack kurva och en kapacitet som lätt överskrides om man tjänar på det.
Parametern

(7 väljs så att den fiktiva kostnaden får rätt vikt i förhållande

till de övriga kostnaderna. Som riktvärde kan man haå

där Lmax är den största kapaciteten och ?maxär den största tranSportkostnaden
i systemet.
VTI MEDDELANDE 386

222

Man kan pröva sig fram till bra värden på dessa parametrar genom körningar.
C och N är också ofta föremål för de tidigare beskrivna ändringarna för att
få bättre lösningar.
Det finns andra möjliga former på denna kostnadsfunktion, men det finns vissa
komplikationer som man måste se upp med. En funktion som skall vara identiskt
noll i en viss del av intervallet får olika definition på olika områden, vilket
skapar flera problem. Ett krav är att funktionen är differentierbar, ett annat
är att den skall vara konvex. Detta utesluter bla;

styckvis linjära approxima-

tioner och stegfunktioner. Den använda funktionsformen är dock både tillräckligt snäll analytiskt sett, och en tillräckligt bra approximation av verkligheten.

De enda återstående villkoren är begränsningar på enstaka variabler.
Vi har givna övre och /eller undre gränser på vissa variabler. Fêi

sätts undre

gräns noll och övre gräns oändligheten. Dessa villkor skrives:

XEX,

yen

262

6)

För varje möjlig transportväg finns en given enhetskostnad för varuflödet. Här
är kostnaden oberoende av varusort. Det skulle vara mycket enkelt att möjlig-

göra olika kostnadskoefficienter för olika varor. Problemet ligger i detta fall
i att insamlingen av indata skulle bli alltför omfattande.
cåk Z transportkostnad/enhet från leverantör i till lager k,
6:1,...,m,

kzl,...,p

cåj = transportkostnad/enhet från lager k till konsument j,
krl,...,p,

jzl,...,n

cåj = transportkostnad/enhet från leverantör i direkt till konsument j,
1:1,...,m,

3:1,...,n.

Detta ger total transportkostnad, CT:

m

p

Q

R
p 72
qg
2202
R 2:1 'k+ k:1 j:1 kj 2 Zykj

szzclzx

T

För

6:1 ksl

att ta hand om det faktum att

vissa varor

lager finns straffkostnader införda:

?nn-r

nannTWT 7\1\TT\L"

QQÃ

mn

q

2

+ZZc3..ZZ..

izljzl

är mindre önskvärda

zJ 2:1

i vissa

ZJ
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pzk:

enhetskostnad för inflöde av vara 2 till lager k
2:1,...,q,

kzl,...,p

påk = enhetskostnad för utflöde av vara 2 från lager k
2:1,.,,,.q,

k=1,...,p

Detta ger total lagerkostnad, 0%:

C

P

q

:22p
k=1 2:1

1

m

X2

P

q

2

-

2k [j=1

z.+zzp

2k [i=1

1k]

n

2

zy..
kg]

Till detta adderas den fiktiva straffkostnaden för överskridande av lagerkapaciteterna, CL:
C

L

=

P
Z

f

n
Z

q
X

Y

2

.

kr] k [32-1 2:1 ku]

Problemet är nu att minimera totalkostnaden under de beskrivna villkoren

man

CT + Pp + CL

under villkoren (1), (2),

(3) och (5)

(Obs villkor (4) finns ej med).
Eftersom många av indatakoefficienterna, speciellt kostnaderna, kan vara givna
med stor osäkerhet, kan det vara en bra idé att göra

en sl: kalibreringskörning.

Det innebär att man gör en körning med känt resultat, t ex fixerar alla flöden
till nuvarande situation. Resultatet jämförs sedan med verkliga förhållanden,
speciellt kostnader. På detta sätt är det möjligt att felaktiga kostnadskoefficienter upptäcks och kan rättas till.
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4.

Lösningsmetod

Problemet som skall lösas är

ett problem med olinjär, konvex, differentierbar

målfunktion och linjära bivillkor.
Metoden som används är Frank-Wolfes algoritm.

Matematiskt görs följande: Målfunktionen approximeras linjärt i startpunkten.
Man får då ett LP-problem som löses. Riktningen från startpunkten till LP- '
Optimum tas som sökriktning. I denna riktning söks minimum till den ursprungliga målfunktionen. Den punkt man då får, tas som startpunkt i nästa iteration. Detta upprepas tills Optimum nås.
I varje iteration har vi en tillåten punkt, som ger en pessimistisk uppskattning av det optimala målfunktionsvärdet. LP-optimum ger en optimistisk uppskattning och skillnaden mellan dessa uppskattningar går efterhand mot noll,
och är ett mått

påhur bra lösningen är. Då skillnaden är tillräckligt liten

avbryts itererandet.
I det aktuella problemet blir LP-problemet separabelt och man får ett vanligt
minkostnadsflödesproblem för varje vara.
Man kan tolka Franke-Wolfe algoritmen i det aktuella' problemet.

I varje iteration har vi en tillåten lösning,

d\IS ett sätt att skicka varorna.

För denna lösning utvärderas den marginella kostnaden för den olinjära kapacitetskostnaden i varje lager. LP-problemet fås genom att anta att den marginella
kostnaden gäller, oavsett flödesnivå. Optimum till det problemet är (troligtvis)
inte alls så bra som den linjära approximationen får det att verka. Med den
riktiga målfunktionen i beaktande söker vi den bästa kombinationen av de två

transportmönster vi fått, vilket ger ett problem med endast en variabel. Det
ger en bättre lösning och förfarandet upprepas.

Det avgörande för Frank-Wolfe algoritmens framgång i detta fall är att ett

mycket stort problem delas upp i flera mindre (ett för varje vara), samt i
ett en-dimensionellt

linjesökningsproblem. Priset man får betala är att man

får lösa problemen upprepade gånger.
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5.

Diskussion

Mbdellen som presenterats här är statisk, i den meningen att tiden inte finns
med i problemformuleringen. Man löser problemet för en viss given indatastruktur. Om den ändras får man lösa om problemet. Lagerkapaciteterna är alltså

genomströmningskapaciteter. Tidsperioden för vilket problemet löses väljs implicit av användaren då tillgång, efterfrågan och kapacitet anges. Det kan
vara total värden för en vecka, månad el dyl.
Den version som nu körs

på IKEAs datacentral i Werne-an-der Lippe är dimen-

sionerad för 50 varugrupper, 25 leverantörer, 10 lager och 40 möbelhus (konsumenter). Det betyder att varor har slagits samman i varugrupper. Vissa
leverantörer har också slagits ih0p. Detta upplevs dock inte som någon allvarligare brist av användarna, då det finns naturliga grunder för sådana
sammanslagningar. Detta underlättar också indatainsamlingen, vilket än så
länge är det största problemet med modeller som den presenterade.
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DA TORISERAD INFORMA TIONSBEHANDLING FUR RA TIONELLARE GUDS TRANSPOR TER
av civ ing Ulf Dahlbäcker, TFK
INLEDNING
Informationsbehandlingen inom industri, handel och transportverksamhet är
idag i hög utsträckning datoriserad. Detta gäller framförallt funktioner
som orderbehandling, produktionsplanering, fakturering och personaladministration. Datoriserad överföring av boknings- och fraktsedelSinformation
mellan transportköpare, transportföretag och godsmottagare borde väsentligt
kunna sänka de administrativa kostnaderna och förbättra möjligheterna till
planering och styrning av materialflödet i hela kedjan mellan leverantör

och godsmottagare. Utvecklingen på detta område har dock hittills varit

långsam. En bidragande orsak är sannolikt att kunskaperna om teknikens
möjligheter, nytta och kostnader är otillräckliga. TFK som samarbetsorganisation för transportsektorns intressenter vill verka för spridning
av en ökad datorisering.
MÅLSÄTTNING

Syftet med en TFK utredning inom området var att ta fram ett kunskapsunderlag avseende behov, nytta-kostnadskonsekvenser och systemuppbyggnad

för datoriserad överföring och behandling av information för olika
funktioner i samband med varubeställning, transportbokning och transport.
Arbetet har främst koncentrerats på den inrikes godstrafiken med upp-

delning på följande moment:
A Precisering och beskrivning av tänkbara funktioner i datoriserade
informationssystem mot bakgrund av nuläget.
8 Diskussion och bedömning av nytta, kostnader och praktiska problem
för olika parter vid implementering av föreslagna funktioner
C Inventering av befintliga tekniska lösningar beträffande datordatorkommunikation

D Framtagning av skisser till tänkbara systemkoncept för olika
typer av användare
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7.7.7

INFORMATIONSFLODET
Figur 1 visar grovt schematiserat informationsflöde i form av tre länkar
mellan olika parter i transportsystemet. De olika länkarna kan beskrivas
översiktligt enligt följande.

Figur 1 Exempel på informationsflödet mellan parter vid en transport

LÄNK l Beställare - leverantör
För att kunna diskutera potentialen med datoriserad informationsbehandling
i samband med godstransporter behövs dock kunskap om hur informationsflödet
genereras och styrs i olika fall samt en uppfattning om frekvensen av olika

typer av transaktioner. Följande uppdelning har skett på verksamhetstyper.
Tillverkningsindustrin

Kånnetecknas av ett begränsat antal
produkter i inkommande flöde.

Sammansâttningsindustrin

Har normalt ett stort antal olika
produkter i inkommande flöde och ett

mindre antal utgående produkter.
Handelsföretag

Bedriver handel med färdig vara antingen
som grossist eller som detaljist med kontakter mot konsumenter.

För alla verksamhetstyperna gäller normalt att inkommande order registreras
vid bildskärm i orderbehandlingssystem som i sin tur påverkar produktionsoch leveransplaneringen och utgående order till leverantörer av råvaror.

halvfabrikat eller fårdigvaror (handel).
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LÄNK 2 Leverantör - transportör
Informationsflödet mellan leverantören och transportören inleds vanligen
med en transportbokning per telefon. Detaljerad fraktinformation i form av
fraktsedel m m överlämnas oftast inte förrän vid godsets avhämtning.

LÄNK 3 Transportör - beställare
Informationsflödet mellan transportör och beställare utgörs i första hand
av avisering per telefon eller post om ankommande godssändningar.
Betalflödet berör samtliga länkar. men här berörs frågor kring framställning och överföring av varu- resp transportfaktura samt olika former

för och konsekvenser av datorisering av dessa funktioner.
OMFATTNING OCH KOSTNADER
Ett försök har gjorts till att uppskatta omfattningen av dagens infor-

mationshantering. Figur 2 visar en sammanställning över inrikes transaktionsvolymer för olika meddelandetyper/dokument med tillhörande kostnader.

HEDDELANDETYP

ANTAL
HEDDELANDEN/ÅR
HILJ

02050

10 - 140

TRANSPORTaoxuxus

10

ANTAL
DOKUMENT/ÅR
HILJ

UPPSKATTAD
KOSTNAD
HILJ KR/ÅR
100 - 1 400
30 - 50

FRAKYSEDEL

30

150 - 225

DEBITERINGSBESKED

3

15 - 25

TRANSPORTFAKTURA

2

20 - 30

TOTAL KOSTNAD

CA 900 - i

100 HILJ KRIÅR

Figur 2 Transaktionsvolymer och uppskattade framställningskostnader
för olika meddelandetyper/dokument
Av figur 2 framgår vilka betydande belopp som ligger i själva informationshanteringen (kostnaden för framställning av olika dokument) inom enbart
transportområdet. Mycket talar för att hela det samlade logistikområdet
(logistikkostnader ca 85 miljarder kr 1980) inrymmer mycket stora
rationaliseringsmöjligheter.
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FUNKTIONER
Följande funktioner kommer översiktligt att studeras med avseende på nuläge samt möjlig utveckling och dess konsekvenser:
1. Orderhantering
2. Transportbeställning - Fraktsedel

3. Godsmottagning - godsavisering
4. Betalflöde
5. Transportplanering

Orderhantering
Orderbehandlingen är idag relativt automatiserad i form av interna system
hos leverantörerna. Här finns i och för sig fortfarande möjligheter till
vidareutveckling, bl a med en förbättrad koppling mellan ordersändning och
transport där bl a produktion av transportboknings- och fraktsedelsinformation blir ett naturligt komplement i framtiden. Vi har uppskattat att

orderregistreringen idag sysselsätter mellan 5 000 - 10 000 personer
totalt.

Den stora potentialen generellt sett ligger dock inom området överföring av
orderinformation. Dagens konventionella metoder med post och telefon innebär ett mycket omfattande, personalintensivt arbete där samma information

genereras och registreras om och om igen, något som även bidrar till att
öka felfrekvensen med åtföljande problem och kostnader vad gäller kontroll
som detta medför. De två mest intressanta aspekterna är därför datafångsten" när en beställare skall generera en order och överföringen av
relevant orderinformation till leverantörerna.
Inom grossisthandel och industri sker utbyte av betydande mängder dokument
som bl a order och fakturor. Dakom-systemet, som framtagits inom dagligvaruhandeln. används idag av ett 75-tal företag för datautväxling av order,
orderförfrågningar och orderannulleringar mellan leverantörer och grossister. Systemet möjliggör datorkommunikation med flertalet förekommande datorutrustningar på marknaden genom enbart en kontaktpunkt via förmed-

HngscentraL
Följande tänkbara effekter kan uppstå med en ökad datorisering av order-

hanteringen.

1. Ökad tillgänglighet - ledtidsvinster
2. Adm rationalisering hos beställare och leverantör
3. Förbättrad kundservice
4. Ökad säkerhet
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Transportbeställning och fraktsedelshantering
Med "transportbeställning och fraktsedelshantering" avses här den information som utväxlas mellan transportköpare och transportsäljare i anslutning till en transport och vars syfte är dels att initiera transporten och

lämna underlag för transportplanering, dels att utgöra underlag för fakturering och betalning."
Transportbeställningen kan främst utvecklas i fyra olika avseenden
1. Tidpunkten för transportbokningen
2. Innehållet i bokningsinformationen, dvs omfattning precision
3. Överföringen av transportbokningen
4. Transportörens registrering och behandling av bokningsinformationen

Datortekniken erbjuder goda möjligheter att bidra till en utveckling i
samtliga dessa avseenden. Den information som är intressant att överföra i
form av en transportbokning finns oftast redan lagrad på en databas hos

varuägaren - leverantören i dennes orderbehandlingssystem. Här finns upp-gifter om varan, kvantiteter. mottagarnas namn och adress etc. Vad som
saknas är en omräkning av ett visst antal givna order till en från transportsynpunkt relevant godskvantitet uttryckt exvis i volym, vikt, flakmeter
eller antal pallar.

Leverantörerna kan tänkas utveckla transportbokningsrutiner där man ur
orderhanteringssystem hämtar all information om godset samt beräknar den
relevanta informationen för aktuella godssändningar. I utgångsläget finns
begränsningar betr vikts- och volymuppgifter för varorna som kan behöva
kompletteras i orderhanteringssystemen. Om detta visar sig svårt och opraktiskt kan man tänka sig att grundinformationen om godset läses in och att
man sedan i samband med färdigställandet av godset kompletterar informationen manuellt vid en särskild terminal vid godsmottagningen där uppgifter
om antal pallar. vikt och volym registreras för den aktuella godssändningen. Den färdiga bokningsinformationen med alla uppgifter om godssändningarna och mottagarnas adresser kan läggas upp i en särskild bokningsfil hos

avsändaren och därefter översändas vid lämpligt tillfälle per dator till
aktuell transportsäljare.
Om bokningsinformationen innehåller kompletta uppgifter inklusive mottagar-

adresser erhålles då helt andra förutsättningar för transportplanering än

vad som gäller idag. Om företagen vidare kan utnyttja en gemensam databas
med universiella, entydiga godsadressnummer för samtliga avsändare och
mottagaradresser reduceras väsentligt den information som behöver regis-

treras och överföras för samtliga inblandade parter. Utvecklingsarbete i
denna riktning pågår redan bl a genom utnyttjande av SCB:s register över

arbetsställen (innehåller 525 000 arbetsställen).
Fraktsedelshantering
Fraktsedelns

primära uppgift i dagsläget är att utgöra underlag för trans-

portsäljarens beräkning och fakturering av den ekonomiska ersättningen för
transportuppdraget. Härutöver utnyttjas även fraktsedeln som informationsbärare vad gäller registrering av pallöverföring mellan avsändare och
mottagare inom ramen för det pallöverföringssystem som f n utnyttjas för en
del av det svenska flödet av EUR-pallar. Fraktsedeln måste också enligt lag
medfölja farligt gods under transporter.
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Framställning av fraktsedlar sker oftast när godset finns sammanställt och
klart för utleverans. Vid intervjuer med industriföretag har det framkommit
att majoriteten av företagen fyller i inrikes fraktsedelsuppgifter för hand

på grund av begränsat antal hanterade fraktsedlar, ofta mellan 15 - 30 st

per dag. Det beror också på att vissa uppgifter på fraktsedeln finns till-

gängliga först när godset är sammanställt och klart för lastning på kajen.

Handelsföretagen har oftast betydligt större ordervolymer och små sändningsstorlekar jämfört med industriföretagen. Storleksordningen på ordervolymerna för typiska dagligvarugrossister brukar uppgå till mellan 500 1 000 order/dag. Detta har motiverat införandet av maskinell framställning
av fraktsedlar på löpande bana för gods som finns sammanställt och klart

för utlastning. I praktiken finns dock fullständig information om en godssändning först sedan fraktsedeln är klar och godset finns för hämtning.
I en tänkt framtida situation antages att bokningsinformationen har
överförts. Man har då etablerat en identitet för varje godssändning i form
av ett sändningsnummer. Utgår man dessutom ifrån att denna rutin är
integrerad med leverantörens orderhanteringsrutin betyder det att en
mycket stor del av den information som fraktsedeln innehåller redan
har överförts till transportören i samband med bokningen. Dagens fraktsedel

kan då ersättas med att den information som saknas överförs så snart den
finns tillgänglig. dvs oftast exakta vikter och volymer.
Några effekter som kan tänkas uppstå är bl a följande:
1. Koppling orderhantering med en transportbokningsfunktion hos
leverantören
2. Input till transportplaneringen

3. Komplettering av bokningsinformation ger komplett fraktsedelsinformation
4. Ökad säkerhet, dvs minskad risk för hör- och skrivfel
Godsmottagning - godsavisering
Kännetecknande för dagens situation är att det systemmässigt och kvalitativt går en mycket skarp gräns mellan de interna materialstyrningssystemen
och de externa transporter som försörjer dem. Materialstyrningssystemen får
sitt inflöde av information om godset först när detta verkligen lossas
fysiskt. De avancerade styrsystem som gäller för det interna materialflödet
har således ringa motsvarighet i den externa transportverksamheten.
Industrin arbetar följaktligen med ett antal isolerade öar av avancerade.

datoriserade styrsystem mellan vilka olika godsflöden rör sig styrda med
betydligt mer primitiva hjälpmedel. Detta leder till en rad problem pga den
bristande samordningen mellan externa och interna flöden.
Sammansättningsindustrin försöker så långt det är möjligt att styra leveranserna med hjälp av leveransplaner som innebär en överenskommelse med
underleverantörerna om regelbunda leveranser enligt en viss given tidtabell
där kvantiteterav olika artiklar och leveransdagar är specificerade. Man
kan således styra tiden för godsets avsändande från underleverantörerna men

däremot inte den exakta tiden som godset ankommer. Denna avgörs av den
transportör som anlitas och kan inte påverkas med de befintliga styrsystemen.
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Tänkbara utvecklingsmöjligheter som gäller godsmottagning är bl a

1. Bokningsinformation direkt från leverantör till godsmottagare vid
transportbokningstillfallet
2. Godsmottagare gör ankomstplanering och meddelar lämplig ankomsttid til l\\\
transportör
3. Transportören anpassar sin planering till önskad tidpunkt för godsankomst

Några effekter som kan tänkas åstadkommas vid en datorisering är bl a
1. Lägre transportkostnader, pga minskade väntetider och samplanering
2. Minskade logistikkostnader pga att material under transport finns inne i
materialsystemet

3. Administrativ rationalisering hos godsmottagare. pga att betungande
registreringsarbete undviks vid ankomst.
Betalflöde

Betalflödet med anknytning till varuleveranser och transporter är ett
transaktionsmässigt mycket omfattande informationsflöde. Det är dessutom
förknippat med arbetskrävande kontrollmoment. I de allra flesta fall börjar
betalflödet med att en faktura framställs och skrivs ut. normalt inom ramen
för ett orderbehandlingssystem. Just här återfinns den kanske mest datoriserade delen av hela informationsflödet, både inom industri, handel och
transportnäring.
När man i detta sammanhang talar om betalflöde avses dels betalning av
själva varan. dels betalning av transporten. Av dessa är varubetalflödet
betydligt mera omfattande. Ett typiskt exempel från ett grossistföretag kan
belysa detta:

100 000 varufakturor behandlades under ett år vilket svarade

mot 1 000 transportfakturor. Det hindrar inte att transportfakturaflödet
för transportsäljande företag naturligtvis är helt dominerande. Här kan ett
enda företag hantera ca 500 000 fakturor om året.
På vissa håll förekommer redan idag betalflöden helt utan faktura, kallat
fakturalös betalning. Vid sammansättningsindustrier med fasta överenskommelser om leveransplaner gentemot underleverantörerna beräknar då gods-

mottagaren efter godsets ankomst priset med ledning av uppgjorda köpeavtal
och ombesörjer därefter betalningen. Här elimineras således allt arbete

med produktion. överföring och kontroll av fakturadokumenten.
Tänkbara utvecklingsmöjligheter som anknyter till betalflödet har uppdelats

på transportbetalning och varubetalning.

Transportbetalning
För ett typiskt större transportförmedlingsföretag registreras exvis årligen 7 miljonerfraktsedlar vilket sysselsätter 100 personer. Detta resulterar i ca 4 milj debiteringsbesked och ett fakturaflöde på ca 400 000
fakturor. dvs i genomsnitt 15 - 20 sändningar per faktura. Det administra-

tivt betungande arbetet i detta sammanhang är att sortera debiteringsbeskeden på olika kunder och sätta ihop dem med rätt fraktsedelskopior.
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Här finns tekniskt sett möjlighet att prakiskt taget helt eliminera detta

arbete. Alla nödvändiga uppgifter finns lagrade i företagets datasystem. De
aktuella uppgifterna kan sorteras fram på kunder och överföras papperslöst
till kunderna enligt tidigare redovisat koncept på en dator till datorkommunikation. Dvs datoröverföring av debiteringsbesked. faktura och betalning.
Effekterna av detta är av flera slag. För det första en direkt administrativ rationalisering i form av minskat personalbehov. För det andra en
snabbare överföring av informationen. minst ett dygn snabbare jämfört med
nuvarande postbefordran. För det tredje bör säkerheten i informationsöver-

föringen öka vilket många gånger verkar vara ett starkt önskemål från
kundernas sida.

Varubetalning
Betalflödet som är kopplat till själva varorna är totalt sett betydligt
mera omfattande än transportfakturaflödet. Beträffande utvecklingsmöjligheterna finns dock inte så stora skillnader.

UTVECKLING MOT DOKUMENTOBUNDEN HANTERING
Figur 3 visar exempel på oftast förekommande dokument vid inrikes lastbilstransporter. totalt 15. som utväxlas mellan beställare av varan, leverantör

och transportsäljaren.
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Figur 3 Informationsflödet vid godstransport i kronologisk ordning
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Meddelandet inleds med offertförfrågan och avslutas med en betalning av
varan och för utfört transportuppdrag. Det visade sig att ca 802 av informationen till innehållet var exakt densamma mellan olika dokument.

Med utgångspunkt från detta resultat har ett förslag till hur man för en
Specifik affärsuppgörelse kan samla all information under ett identitetsbegrepp. vilket framgår av figur 4. Dvs all information som tillhör affärsuppgörelsen hos t ex leverantören lagras under ett gemensamt begrepp och

får en egen identitet.
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Figur 4 Princip för dokumentobunden hantering
Hos t ex leverantören lagras informationen som avser ett godtyckligt ärende
under en bestämd identitet. Allt eftersom affärsuppgörelsen fortskrider
lagras all information som gäller ärendet. Vid överföring av aktuell
information till transportör och beställare selekteras den information
från databasen som berör respektive part. vilket framgår av figur 5.
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1) Segment innebär uppdelning av ett dokument i kortare enheter. Fraktsedeln kan t ex uppdelas i ett fraktsedelshuvud. rader för godsposter, fraktsedelsavslut. Varje segment består av ett antal dataelement.

På detta sätt får man en dokumentobunden hantering jämfört med traditionella dokument med fasta dokumentlayOUter. Fördelarna består bl a av ökad

flexibilitet genom att fortlöpande kunna komplettera med information till
berörda parter och ger kostnadsbesparingar då uppkopplingstiden för dataöverföring kan minimeras. vilket vid stora transaktionsvolymer kan uppgå
till betydande belopp.

TRANSPORTPLANERING
I utredningen har transportplaneringen behandlats från strategisk resp

operativ planeringssynpunkt.
I det här sammanhanget avser strategisk planering tidshorisonter från en

månad till många år, dvs utgör normalt en sorts ramplanering där man

producerar riktlinjer. Den operativa planeringen avser en betydligt kortare

tidshorisont, dvs en eller ett par dagars framförhållning.
För strategisk planering inom transportområdet har sedan länge olika dator-

baserade metoder kommit till användning i många sammanhang, t ex lagerlokalisering och distributionsstrategi för ett industriföretag eller princip upp
läggning av rutter för distribution av livsmedel eller styckegods.
För operativ planering har det däremot varit betydligt svårare att utveckla
praktiskt användbara datormodeller. Den operativa planeringen inom transportområdet är därför fortfarande i huvudsak helt manuell. Den största

framtida potentialen ligger därför i datorisering av denna typ av planering.
Datorbaserade ruttplaneringsprogram finns sedan länge utvecklade i en rad

olika varianter. De prov som hittills har gjorts tyder dock på att det är
mycket svårt att utveckla dylika program som kan överträffa en skicklig
trafikledare.
För det första får transportören exakt information om att det gods som
skall transporteras på ett mycket sent stadium.

Möjligheterna till en operativ planering i strikt mening är således i
nuläget starkt begränsade av många skäl. Däremot kan man med fog hävda att
dagens transportverksamhet styrs av en sedan länge etablerad strategisk

planering. Denna bygger i princip på lång historisk. statistiskt dokumen-

terad erfarenhet om vilka ungefärliga godsflöden som man kan förvänta sig
på olika ortsrelationer och olika linjer. Med ledning av detta har man
byggt upp ett trafiksystem där resursinsatsen fördelas efter genomsnitts-

behov och maxbehov på olika linjer.

Vad ovan sagts gäller i princip både för lastbilstrafik. järnvägstrafik
och sjöfart. med undantag för ren beställningstrafik som kan vara mera

operativt efterfrågestyrd.
Lastbilstrafik

Vår bedömning är att den linjebaserade lastbilstrafiken på kort sikt kommer
att ha en oförändrad .organisatorisk struktur och uppläggning. Bl a betyder
detta att en stor del av fordonsflottan är bunden genom olika avtal till
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givna relationer, vilket begränsar möjligheterna till en övergripande
operativ planering.

Det är således svårt att se stora direkta effekter av en datoriserad
planering på kort sikt av huvudsakligen två skäl. dels de begränsade
möjligheterna att styra de operativa resurserna fordon och personal.

dels

den bristfälliga precisionen i den information man kan förväntas få in i en
datoriserad boknings- och planeringsrutin.
I ett mera långsiktligt perspektiv där vi kan anta förändrade förutsätt-

ningar för hela trafikuppläggningen öppnar sig helt andra möjligheter. Låt
oss exempelvis anta att en större transportör förfogar över en viss total
resurs av fordon, terminaler och personal i sin trafik och fordon och

förare fritt kan disponeras över hela trafiksystemet utan bindning till
ortsrelationer. linjer eller områden.. Detta skapar förutsättningar för en
operativ resursallokering av ett slag som är helt otänkbar i dagens trafikuppläggning.
"
Rutter och Iastplaneringsrutiner kan kopplas till enskilda lastenheter
såsom växelflak eller påhängsvagnar och matas in i ett övergripande plane-

ringssystem för rangering och dragning. Olika lastenheter kombineras härigenom till en uppläggning där man eftersträvar

ett
optimalt kapacitets-

utnyttjande även för'de dragande fordonsenheterna. Det betyder atten
dragenhet kan utföra en mängd olika transportuppdrag under ett dygn med
dragning av ett antal olika delsträckor där enheter lämnas av och kopplas

på vid lämpliga knutpunkter under vägen.
Stora frågetecknet i detta sammanhang är vilken kvalitet man kan räkna på
den bokningsinformationrsom man måste få in. dvs krav på tidig och rättvisande bokningsinformation från transportköparna.

Några tänkbara effekter som kan uppstå vid en datoriserad
transportplanering är bl a följande:

- betydande ökning av kapacitetsutnyttjandet hos fordon
- effektivare utnyttjande av personal och terminaler

SAMMANFATTNING
Pâ basis av gjorda intervjuer med representativa företag inom olika
branscher har konsekvenser och effekter av datoriserade informationsflöden

utvärderats. Sammanfattningsvis har i första hand följande funktioner
som på kort sikt kan bedömmas vara intressanta för datorisering.
1. Datoriserad Överföring av boknings- och fraktsedelsinformation.
Den direkta administrativa rationaliseringseffekten av detta blir inte så
stor. Antages att hälften av den totala fraktsedelsvolymen kan överföras

dator till dator inbesparas ca 250 tjänster i Sverige på transportsäljarsidan för registrering av information i egna datorsystem. Betydligt viktigare
torde dock vara den bättre uppföljning och kontroll över godsflödet som man
får och framförallt möjligheten att ge en godsmottagare förhandsinformation
om gods som anländer. Detta ger en lång rad betydelsefylla effekter bl a av

logistikkaraktär av stort intresse bl a för verksamheter inom gruppen
sammansättningsindustri.
'
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En annan effekt som värderas högt hos många företag är den ökade säkerheten
mot fel i informationen som man räknar med att den nya överföringstekniken
skall medföra. Vår uppfattning är att den ökade säkerheten är värd

betyd-

ligt mera än de eventuella direkta administrativa rationaliseringar som kan
goras.
2. Datoriserad transportplanering
För transportsäljarsidan är det mycket angelägen uppgift att utnyttja den
datoriserade boknings- och fraktdatainformationen för planering av trafiken
med datoriserade hjälpmedel. Samtidigt kan man konstatera att möjligheterna
att styra de operativa resuserna fordon och personal i dagsläget är starkt
begränsade pga den organisatoriska strukturen hos de transportörer som

bedriver i linjetrafik. På kort sikt kan således troligen endast mindre

effektiviseringar realiseras. Större effekt (5-107.) kan förväntas betr
dimensionering av resurserna för lokaldistribution. På lång sikt kan tekniken i kombination med utnyttjande av enhetslastbärare, datoriserad beställningsdialog och effektiviserad terminalhantering ge betydande effekter
(minst 107.) vars storlek dock inte kunnat preciseras i denna studie.

3. Datoriserad Överföring, kontroll och betalning av fakturan
Inte heller här är den direkta administrativa vinsten av själva överföringstekniken särskilt stor. det handlar bl a om inbesparingar typ porto
och posthanteringsrutiner. Däremot förefaller intresset vara kopplat till
det relativt betungande kontrollarbete som man idag upplever. Här öppnar

sig möjligheten till datoriserade kontrollrutiner. En annan intressant

möjlighet är att övergå till helt fakturalös betalning, vilket ger ännu

större effekt än en datoriserad överföring av fakturainformation. Det

handlar här delvis om en förtroendefråga som det dock visat sig gå att lösa
i vissa fall när det rör sig om stadigvarande affärsförbindelser.

En rangordning av de på lång sikt förväntade konsekvenserna vid en
ökad datorisering framgår av följande.
1. Logistikeffekter
Ökad integration mellan externa transporter och internt materialflöde
Den skisserade utvecklingen med bl a öppen datorkommunikation öppnar på
lång sikt möjligheter till en genomgripande förändring av hela det totala
materialflödet. En öppen datorkommunikation av fullständiga och exakta

uppgifter om olika godssändningar innebär en informationsmässig sammankoppling av avsändare, mottagare. lagerhållare. speditörer och transpor-

törer. Det ger möjlighet till en samordning och samplanering av externa och
interna flöden vilket innebär besparingar både vad gäller kostnaderna för
de externa transporterna och framförallt för kapitalbindningen för det
interna och externa flödet.
2. Lägre transportkostnader

På lång sikt finns goda möjligheter till väsentligt högre resursutnyttjande
inom transportapparaten både vad gäller fordon. personal och terminaler. En

datorstödd transportplanering skapar en större möjlighet att fritt styra
resurserna jämfört med vad somär möjligt idag.

VTI MEDDELANDE 386

238

3. Ökad servicnivå
Förbättrad kvalitet hos transport- och distributionstjänster pga utbyggd
datorkommunikation kommer att innebära förbättrade möjligheter att lämna
korrekt och relevant information snabbt till kunderna.
4. Förbättrad säkerhet i informationsöverföringen
Minskad felfrekvens - lägre kontrollkostnader.
5. Administrativ rationalisering
Minskad personalinsats för registrering och bearbetning av information
och dokument. Den största potentialen finns här inom orderhanteringen.
därnäst faktura- och fraktsedelshantering.
B. Dokumentrationalisering
Minskade kostnader för framställning av erforderliga frakthandlingar,
minskade portokostnader, kopieringskostnader m m. Det är svårt att upp-

skatta kostnaderna för en datorisering som berör så många parter i transportkedjan. Gissningsvis skulle bara de administrativa rationaliseringarna

kunna uppgå till minst 500 milj kr/år. Till detta kommer långsiktiga logi-

stiska effekter av annan större omfattning.
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FORDONSTEKNIK-DUBBELKOMBINATIONEN DRAGBIL MED TVÅ PÅHÄNGSVAGNAR

Jag arbetar på TFK. TFK är en förkortning av Transportforskningskommissionen som är en medlemsorganisation som arbetar med

forskning och utveckling inom transportområdet.
Jag tänker i mitt anförande berätta

- vad dubbel är för något
- vad som gör dUbbel intressant
och om TFK-projektet DUBBEL.

Dubbel är en förkortning av ordet dubbelkombination. En dubbel är
en fordonskombination som.består av dragbil, påhängsvagnq dolly

och påhängsvagn.
I Sverige finns några 10-tal dubbelkombinationer och.Kinnarps
kontorsmöbler i Falköping har 11 dragbilar, 32 påhängsvagnar och
9 dollys.

I USA.har dubbel använts under många år och i västra

USA är uppskattningsvis 40 % av fordonskombinationerna dubbel
medan resten främst utgörs av singel dvs dragbil med en påhängsvagn.2[tü.a.USA och Kandada kör man även med trippel dvs med 3

påhängsvagnar.
Dragbil och påhängsvagn ger pga sin flexibilitet helt nya
:möjligheter för mycket effektiva tranportlösningar därför att man
med dübbel kan
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- skifta påhängsvagnar (dvs lastbärare) mellan olika dragbilar
- använda singel (dragbil med en påhängsvagn) som tätortsfordon

och genom.h0pkoppling till dubbel få ett fjärrekipage utan
omlastning av gods
- skilja dragbil och påhängsvagn vid lastning och lossning och
därmed frigöra dragbilen för transport

- på ett effektivt sätt utnyttja kombinerade tranporter.

MEd dubbel kan man använda dragbil och påhängsvagn och utnyttja

den svenska fordonslängden på 24 m.
Dubbel är alltså en mycket intressant fordonskombinathmm Det
som hämmar dubbel i Sverige är att dess högsta tillåtna hastighet.är 40 km/Tn 1967 höjde man.hastigheten för lastbil med släp från

40 till 70 km/h men man höjde inte hastigheten för dubbel därför
att myndigheterna'hade farhågor om dubbelns'köregenskaper; Far-

hågorna om köregenskaperna berodde främst på att dubbel har en
led vid dragbilens vändskiva som lastbilen saknar.

För att bana väg för dubbel i Sverige startade TFK 1980
projekt DUBBEL som omfattar:
utveckling av

dubbel

test av dubbel

i olika utföranden

demonstration av dubbelns användning
standard för dubbel
och projektet syftar till:
- transporteffektiv dubbel

- säker dubbel som kan tillåtas köra 70 km/h
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I projektet som leds av TFK medverkar fordonstillverkare,
transportörer, VTI och TSV.

I en konsekvensutredning inom projektet har vi studerat olika
bransCher för att se vilka besparingspotentialer som finns.

Resultatet visar att med dubbel kan Sverige spara 771 Mkr/år.
Resultatet är dökumenterad i TFK-rapport 1982:7.

Utvecklingsarbetet inom projektet omfattar framtagning aV'2 st

dubbelprototyper och arbetet består bl a följande moment:
- datorsimulering av kördynamik
- uppföljning aV'Kinnarps dubbelkombinationer

(fn dispens för 70 km/h)
- provbanetest vintern 1984

Vid datorsimulering har fordon i olika utföranden gjort ett Sk
dubbelt filbyte som på bilderna. Samma manöver har även
genomförts på proVbana med en Kinnarpsdubbel för att verifiera
simuleringen och för att undersöka köregenskaperna på Kinnarps
dubbel.

simuleringen har bl a visat att
- påhängsvagnarnas axelavstånden skall vara stort
- dragbalkens överhäng skall vara kort

Vidare kan man genom att förse dubbel med sidostyv dolly dvs en
dolly där dragstången är sidostyv i dragkroken förbättra köregenskaperna_ I USA och Kanada har man under många år använt
sidostyv dolly för att förbättra köregenskaperna och där kallar
man.den sidostyva dollyn för B-dolly till skillnad mot den
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konventionella A-dolly som på bilden.
Under Frankfurtmässan förra året kunde man se ett stort intresse för
volymfordon och i det sammanhanget flera olika sidostyva dollyn
som även

medger ökad volym genom att man.kan minska avståndet

mellan fordonsenheterna. Det fanns exempel där avståndet mellan
fordonsenheter hade minskats ned till ett par decimeter.
Bilderna.här visar ett exempel på en dragkoppling med fällbar
bygel med vilken k0pplingen kan göras sidostyv.
Med sidostyv dolly på dubbel förbättras köregenskaperna och

påhängsvagnarna kan göras längre.

Inom projektet har vi byggt upp 2 olika dubbelprototyper:

DUBBEL-Likalång: 2-axlig dragbil
10 m påhängsvagn
2-axlig dolly

10 m påhängsvagn
Påhängsvagnarna är identiska och utbytbara.

DUBBEL-Långkort: 3-ax1ig dragbil
12,4

m påhängsvagn

1-ax1ig dolly

7,15 m påhängsvagn
Dragbilen och den långa påhängsvagnen ett 15,5 m
fordon som lämpar sig för kontinenttrafik.

Båda fordonen är utrustade med låsningsfria bromsar och sidostyv

dolly.

Bilder på bilar och sidostyv dolly.
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Om en vecka skall prototyperna köras upp till Orsa flygfält där
vi med VTIs ledning skall genomföra proVbanetest ooh jämföra
köregenskaperna mellan dubbelkombinationerna och lastbil med släp.
Proven skall genomföras med olika

- körmanövrar

lasttillstånd
med och utan sidostyva dolly

med och utan låsningsfria bromsar.

Efter provbanetesten och i sommar då projektet är slutfört
vet vi hur en säker och effektiv dubbel kan se.

ACkerman - Fruehauf arbetar med ett annat utförande på

dubbel

där dollyn ersätts med en skjutbar boggi på påhängsvagnen,.Med en
sådan boggi och 2 st 7,15 m påhängsvagnar kan man klara 18 m
fordonslängd.

Inom Steinwinterprojekt arbetar man med en okonventionell lösning

på dragbil för att få ut full lastvolym.

Kanske detta kan vara någonting för framtidens dubbel men
hur som helst.kan vi vänta oss en mycket intressant utveckling

både fordonstekniskt och transportteknisk på området dubbel.
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ÄR vnMBINnTInN av Höc TRANSDORTEFFEVTIUITET DCH ?TUR
MTLJÖVÄNLTCHFT MÖJllB?
Professor

Sigfrid Bjerninger

Transporterna i ett högindustrialiserat land orsakar väsentligt
större och svårare miljöproblem än i
Bilavoaser,

buller,

vibrationer,

ett lågindustrialiserat land.

trafikstockningar,

trafikolyckor

och omfattande personskador gör att man är långt ifrån nöjd med
situationen

i

de

tätbefolkade

höokonsumerande länderna.

delarna

av

Forskning och

de

högindustrialiserade,

utveckling har

under dätsenaste decenniet alltmer inriktats på att få

därför
fram

transportmedel och transportsystem för människor och gods,
miljövänlighet

i vid

bemärkelse är

där

främsta utgångspunkten.

I Sverige behandlar "Ny trafikpolitik"

(Regeringens proposition

1978/79:99) även sambandet miljöpolitik-trafikpolitik. problemet
hög transporteffektivitet-stor miljövänlighet påverkas
utsträckning
Min

bygger

betydande

av politiska beslut.

framställning,

lig,

i

som

med

på studiebesök

sedan slutet av

nödvändighet

är

i ett

i-länder och u-länder

l940-talet.

förutsättningarna

för

30-tal

kortfattad

och

översikt-

Jämfört med många andra länder

uppfyllande av kravet

är

på stor miliövänlighet

gynnsamma i Sverige.
Bilen har i industriländerna en

dominerande

roll

i

fråga om

rörlighet, gkgpomi och milgö.

Det tillverkas bortåt 50 miljoner

motorfordon

I

-bilen hög

per

år

i

världen.

glesbygg ger

redan

den nuvarande

transporteffektivitet utan att märkbart försämra miljön

ifråga om anaser, buller och säkerhet.
Även

i storstadsområden

(en

redan transportmedel som ger
stor miljövänlighet.

miljon

invånare och mera) finns

både hög

Tunnelbanan

det

transporteffektivitet och

i Stockholm är ett exempel.

BART-systemet (Bay Area Rapid Transit System) i San fransiscoområdet ett annat.

Ingående studier

föregick

beslutet om

detta

system. Max hastigheten är 130 km/h och medelhastigheten vid
datorstyrd trafik

är 75

antalet stationer

är 34.

a 80 km/h.

Total

banlängd är 120 km och

Investeringskostnaderna var ca en

miljard

dollar (BART togs i drift 1973). Vid stationerna finns som regel
ganska stora parkeringsutrymmen

för

bilar.

I

flera länder har stor

möda och stora kostnader lagts ner på att skapa attraktiva,
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arkitektoniskt
Det har

t

o

m

och

konstnärligt

talats

om

en

högtstående

motsvarighet

tunnelbanestationer.

till

Medeltidens

katedral-

byggen.

Minibussar

kan

samla

upp

passagerare

och

köra

dem

till

tunnelbana-

station (t ex någon BART-station). Ftt annat alternativ är att
använda

den egna bilen till

närmaste

Därigenom kan t ex attraktiva
kombineras

station för

"park and ride".

bostadsområden och arbetsplatser

med effektiva och miljövänliga

kollektiva

transport-

system.
Genom att
stol

kan

man
även

förser

bussar

handikappade

med
åka

bred
buss

dörr
i

och

normal

lift

för

trafik.

t

l

ex

San

rullDiego

byggde man för några år sedan som första stad i USA om ett antal
bussar

för normal

stolslift.
fråga.

Detta

trafik
är

så att de fick bred

emellertid i

Samhällsgrupperna

småbarn är ofta
kollektiva

dåligt

hög

grad

handikappade,

en

entrédörr och

rull-

ekonomisk

politisk

äldre,

barn

och

och mödrar

tillgodosedda vad möjligheterna att

transportmedel

med

använda

beträffar.

l bl a Storbritannien har man bedrivit målmedveten forskning och
utveckling

för att få fram så passagerarvänliga bussar för kollek-

tivtrafiken

som möjligt

sittplatser mm,

och

tvåvåninosbussarna

i

fråga om steghöjd,

förarvänlioa
positivt

också.

bidrar till

handtag,

dörrbredd,

Tilläggas kan att

de

röda

tondonmiljöns karaktär.

Allt bättre utformade lastbilag och motorvägar som smälter väl in
i landskapet tillhör också de positiva inslagen ifråga om effektiva
transporter

som kan accepteras ur

och systematisk utveckling
till

effektivisering av

exempel

från

lastbil

(dragbil) för

strömning

USA

söker

Eenom forskning

man tillvarata olika möjligheter

lastbilstransporterna.

kan nämnas

erhålles

miljösynpunkt.

Som ett

tillsats på förarhytten

fjärrtransport,

och därmed lägre

luftmotstånd och därmed minskning

aktuellt

till

stor

varigenom gynnsammare luft-

luftmotstånd

(t ex

2 % lägre

av bränsleförbrukningen

med

13% vid hastigheten 90 km/h). Ett annat exempel är systematisk
utformning av silofordon
forskning

(utförd vid

för

bulkgodstransporter på grundval

institutionen

för transportteknik

i

av

lund).

Effektiv styrning av transporterna med hjälp av datgrsxstem tillhör också de klart positiva utvecklingstrenderna.
bidrar Sverige väsentligt

till forskningen och utvecklingen

forskardagar ger exempel därpå).
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Så kommer vi till bilismens summaeFfekter i'de stora städerna och
därmed till de svårlösta problemen.
transportproblem

- men

Bilen är lösningen på många

den ger också problem i

buller,

svåra

trafikmiljöer,

risker.

Dessa problem har

Form av

anaser,

trafikstockningar och stora olycks-

varit och är

Föremål

För omfattande

studier och kvantifieringar i många industriländer.

Miljonstäder

i u-länder med stark bilkoncentration har drabbats i ännu högre
grad av bilismens avigsidor, beroende på bl a helt otillräcklig
motorservice och anaskontroll

samt odisciplinerad trafik.

kraven på bättre agpassnigg av transporterna och tranSportsystemen
till

aktuell

millö har blivit

affärsmjljö,
hamnar,

industrimiljö,

kuster,

Förutsättningar.

landsbygd,

allt större,

natur

Förortssamhällen,

eller u-länder
i stadscentra

med högst olika
och

övriga

områden

Det starka sambandet mellan transportut-

veckling och samhällsutveckling
politiker,

ex anpassning till

gamla stadskärnor,

Grovindelningen

har blivit naturlig.

t

samhälTSplanerare,

har uppmärksammats

Forskare,

alltmer av

ingenjörer osv.

När jag För några år sedan besökte tranSportministeriet i Tokyo
och Fick

tillfälle

till överläggningar

beklanede dessa mycket att

de inte redan på l950-talet

bilismens

enorma utveckling och

en utförd

undersökning är

leverans

med ledande personer

t ex

bättre planerat För

där,

Förutsett

denna.

Enligt

genomsnittshastioheten vid varu-

i Tokyo endast 8 km/h.

Under dagens

värsta

timmar uppstår

frafikstockningar.

Q k Nengoqgs

utgör

till

en

del

radikala lösningar

på städernas

miljöproblem.

Som exempel kan nämnas en stad som planerades För

an 000 personer i Flerfamiljshus på en konstgjord ö
södra hamn.
,I

Inom själva bostadsområdet

stället har

Osakas

är bilar

man trädkantade cykelbanor samt

kollektiva tranSportmedel.

i Dsakas

inte tillåtna.

god anslutning till

Ett annat exempel

är Tsukuba

New Town 60 km ND om Tokyos centrum (planerades För 220000 invånare).
För många i de bilellda städerna har gykelg kommit i r0pet.
FörhOprningar har ställts på cykeln
ninoar

utan också För

inte bara för personFörFlytt-

godstranSporter.

mest utpräglade bilstad Los Angeles,

Stora

T 0

m'i världens sannolikt

har man börjat cykla.

Enligt

en undersökning har 25% av studenterna vid UCLA (University of
California

los

Angeles)
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Som alternativ till
av

livsmedel

realistisk:

och

i synnerhet kvinnors omfattande tunoa

andra

bärande

produkter

är en

i u-länder

mer

eller

mindre

utpräglade

på Ostasiens fastland.
en

dyr

fanns det
Cyklarna
last

kan

i hög grad

Cyklisterna

invånare),

inte räcker lånot.

inte några taxibilar,
används

funderar

man

studera

tunnelbanelinje men Cyklister

på gatornas körbanor.

och bussar

tranSport-

Dekino (9 miljoner invånare) har visserlioen

ännu högre grad 1 Hanoi (2 miljoner
vägslinjer

förvisso

form av enerni.

cykelstäoer

danska omfattande busstrafik och en

dominerar trafiken

cykeln

ineffektiv och energikrävande

metod och mänsklig muskeleneroi ar en
Hur

är

bärande

dominerar

där ett

i

fåtal spår-

Vid mitt besök

i Hanoi

endast trehjuliga taxicyklar.

för

godstransporter.

möjlionöres oenom särskilda

Upp till

förstärkninoar av

EDC

ko

trehjulina

Cyklar. Bilarna är så få och cyklisterna så många att man som
cyklist inte finner det nödvändigt att ta nämnvärd hänsyn till
bilarna.

Det

är därför

påfrestande

att köra

bil

där:

det cyklister i vänen och bilarnas medelhastinhet
differentierino

av

trafiken har

påbörjats,

mer differentierat näringsliv framtvinnar
medel
I

blir lån,

är

Viss

och utvecklinnen mot ett
effektivare

transport-

än människor och cyklar.

städer

som Hanoi och Uientiane,

fattinaste länder,
frestninoar.
drömmer
Fn

överallt

av

huvudstad

i lans,

ett av

jordens

drömmer man om bilar och mindre fysiska på-

Och i städer

man om bilfria

avdelninoarna

i

som Tokyo,

Osaka,

New York och Los ?ndeles

städer och mindre psykiska
Tokyos

moderna museum

för

påfrestninnar.

vetenskap

och

teknik demonstrerar hur man genom omfattande cykelanvändninn
åstadkomma en

bättre miljö

transporter

u-länder

i

effektivitet

inte är en

i

framtida städer.

klargör

att påtagligt

attraktiv möjlinhet

Men studium
minskad

kan

av

transport-

i i-länder.

Det

finns

andra alternativ att nå ökad miljövänliohet:
1.

Man kan

metod.

nå ökad miljövänlighet genom ändrat

Ftt exempel

är övergång

och tekniska

förutsättningarna

olja och oss

utan även

fasta

rörtransport

är gynnsamma.

av transport-

där de

Det gäller

ekonomiska
inte bara

i vätska uppslammade ämnen som kol,

malm och kalksten och kornioa

tranSport av hushållsavfall

till

val

ämnen som sand och Spannmål.

Hör-

i hönhusområde medelst vakuumanläooninn

(sepsuo) är en svensk uppfinnino som der både effektiv och miljövänlig transport.
VTI
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Ett annat

exempel

är ökad närsjöfart.

Det pågår forsknings-/

utvecklingSprojekt (t ex UCS=Ultra Carrier System, Lund) med
målsättningen

att effektivisera godshanteringen

kustsjöfart och därmed förbättra
transport.

Även

i

Japan

är

i anslutning till

förutsättningarna för dylik

det aktuellt

att öka närsjöfarten

(svarar redan för ca 50% av godstranSportvolymen i Japan).
2.

Ökad

miljövänlighet

genom större

uppnåtts i industriländerna.
samma

effekter är

Tokyo.

Ett typiskt

Japan

på bilarnas avqasrening30ch

krav på

avgasrepigg har

exempel på mycket gynn-

införde världens

industrier

redan

strängaste

krav

som gav stora luftföro-

reningar flyttades utanför Tokyoområdet.

3. Ökad miljövänliohet Genom EÄÅELÅÃEEÅDQH?YMKPÅÅEFFÅMEMFäêD§P9FFEF

samt genom gågator och bilfria stadskärnor är möjligheter som
ofta beaktas

i samhälls- och

tranSportplaneringen.

stora bussar men inte personbilar

.

ätt tillåta

i gamla stadskärnor

är

emellertid

omdiskuterat.

4. Ökad miljövänlighet genom ökning av konk
urrçpSFÖTmåQan hoâ
kollektiva
är

transportmedel i förhållande

en möjlighet som sannolikt

till

bilismen

(och

flyget)

kommer att utnyttjas alltmer.

Ftt

typiskt exempel är Shinkansen (max hastighet 2l0 km/h) som fått
omdömet

världens bästa och mest framgångsrika

innebär

också mycket hög säkerhet:

linjerna tranSporterat
dem

dödats

under

sedan

järnväg.

starten

Shinkansen

1964 har

Shinkansen-

2 miljarder passagerare utan att någon

resan.

Enligt

långsiktsplan

Shinkansen-linjer omfatta nästan

av

skall ett nät av

hela Japan och få en längd om

9000 km.

Ännu snabbare tåg håller på att utvecklas av JNR (Japanese National
Railways).
magnetkudde
på

en

7

km

Med ett experimenttåg med
av
lång

repelerande typ
bana.

År

1990

lineärmotordrivning och s

uppnåddes
skall

man

1980
enligt

hastigheten
planerna

517

k
km/h

ha passage-

rartåg mellan Tokyo och Nagoya med hastigheten 400 km/h.
Även JAL (Japan Air Lines) utvecklar höghastighetståg (300 km/h)
med lineär
typ.
i

induktionsmotordrivning.

Det gäller

Magnetkudden är av attraherande

tranSport mellan stadscentrum och storflygplats,

första hand Narita och Haneda,
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storflygplatser.
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5. Ökad miljövänlighet genom tvärvetenskaplig Forskning och
systematiskt Framtida utnyttjande
de tekniska

av Forskningsresultaten och

utvecklingsmöjligheterna

är aktuellt

bilregioner med påträngande miljöproblem.
exemplet är Los

i synnerhet

Det kanske mest

i

typiska

Angeles-regionen som har l0 miljoner invånare och

5 miljoner bilar på en yta om ca 5000 km2 (som halva Östergötland).
Regionen har
olyckor.

enorma bilproblem med smog,

los Angeles hade en

spårvägsnät,

DaoiFic

utlänning att på
det

Försvann

Vid UCEA

bedrivs

möjligheter
miljön.

En

år

största

sig Fram till olika adresser,

som syFtar

till klarläggande

tillrätta med bilproblemen och

tvärvetenskaplig Forskargrupp har

1.

Begränsat

låg

av Framtida

Förbättra

studerat Fyra alternati-

För Los Angeles:

bussystem

har

men

1961.

att komma

tranSportsystem

elektriska

Fleotrio, och då var det lätt även För en

Forskning

va

system,

gång världens

egen hand ta

helt

traFikstookningar och

(dagens

användning,

enda kollektiva persontransportsvarar

För

5

a

6% av

persontrans-

porterna).
2. 0mFattande bussystem (ökning med 3600 bussar; Fler bussFiler,
bl a på nya betongpelare mellan de beFintliga bilFilerna på
motorvägarna,

Freeways,

som

genomkorsar

Los

Angeles-regionen).

3. MRT (Mass Rapid Transit, liknande BART) och buss (busslinjer
ooh matarbussar).
a.

Avancerat system (ny teknik; eFFektiv konkurrens med bilen):
lokaltranSport
Fullt

valda

till knutpunkt,

knutpunkter

(t

ex

expresstranSport mellan omsorgsmeoelst

DRszersonal

Rapid Transit,

max 96 km/h, 4 passagerare/Fordon, max 6 Fordon/minut på styrbanor med
' kan att

eldriFt)

Boeing

styrbanesystem:

och lokaltransport till

resmålet.

Nämnas

med Federalt anslag utvecklat ett avancerat
inoen

Förare,

ingen

tidtabell,

12

sittplatser

per vagn.
Studien har

givit

kvantitativa

iämFörelser mellan

de undersökta

systemen ooh betydelseFulla slutsatser har kunnat dras.

(5.8jerninger

TranSportteknik i URR. Finns det ett alternativ? Lund 1979)
6.

Rlutlinen kan ökad miljövänlighet sannolikt nås genom utyeokling

av nya

medel För nerâeotranSeertmesbmeqsâtraoaesrtn Dvlik Utveck-

ling pågår i Flera länder.
exempel.

va MEDDELANDE 386

Här skall endast nämnas ett antal
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Kanske kommer kombinationen bränslecell-elmotor att vara

bilens

Framtidsmelodi och lösa

Kanske

kommer kombinationen
tiva

elmotordrivna

de stora städernas miljöproblem.

batteri-luFtledning att bli vanlig

Fordon

Pedan nu används mer

än

(t

ex

DUO-bussystemet,

Västtyskland).

50 000 eldrivna mjölkbilar i London.

olika uppskattningar kommer USA

2000.

För kollek-

att ha 5-15 miljoner

Enligt

elbilar år

Utvecklingen av konkurrenskraftiga elbilar har också hög

prioritet:

man väntar

miljövänligare

sig att de skall väsentligt

tranSporter

i städerna

bidra till

i Framtiden.

Giälvbetiäningstaxi eller spårtaxi som skulle vara en motsvarighet
i horisontalplanet till höghusens

(i

hissar

bl a Göteborg) För några år sedan.

(Computer-controlled Vehicle System,
drivning,

upphovsman DroFessor M

tilldrog sig stort intresse

I Japan utvecklades CUS
6 passagerare, 50 km/h, el-

Iouchi).

Systemet är inte

längre

aktuellt i Japan beroende på alldeles För höga kostnader.(3ämFör
med

DRT ovanQ

Däremot Fortsätter

intresset För avancerade

styrbanesystem För

12 sittplatser per vagn eller mera (25 a 50) i bl a Japan och USA.
Två

eller

Flera vagnar kan kopplas

utvecklats sju

lätta

ihob till

ett tåg.

styrbanesystem med obemannade

I

Japan har

eldrivna vagnar

på luthummidäck och med datorstyrning (max 60 km/h). Ett av
systemen,

MRT (Kobe Dersonal Rapid TranSport),bygger på utvecklings_

arbete som utFörts
ning i

Morgan Town,

av Boeing,

USD,

och som resulterat

i en anlägg-

West Virginia.

I Japan har även utvecklats

ett system med eldrivna bussar

(DMB:

Dual Mode Bus) som körs av Förare på vanliga gator (max 60 km/h)
För

t ex uppsamling

av passagerare och som går

utan Förare på styr-

bana (40 km/hl med elledning (jämFör med ovannämnda DUO).
'Då olika håll
och

inFöra

i

Fasta

system kräver

världen studerar
kollektiva

jag

godstranSportsystem.

höga investeringar,

storstadskärnor kan trots
erhöll

man möjligheterna att utveckla

det motivera

inFormation om 25

som inte utnyttjar

men bl a

Förslag

vanliga gator och

Randtransporöör eller rullbana
3600 behållare/h.
VT I MEDDELANDE
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transport-

traFiksituationen inom

dylika system.

I

Japan

till nya godstransportsystem
vägar.

Föreslås För långväga (t ex 50 km)

transport av behållare med hastigheten 30
till

Fasta

km/h och Frekvens

upp
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Rörlinje med kretstransportör av hångbanetyp Föreslås

leveransee
Frekvens

till

För

butiker.

Det Fordras korta

För

varu-

avstånd och hög transport-

lönsamhet.

Flera Förslao gäller rör För kapslar (0,5-5 ton gods) med hjul.
kapslarna drivs Framåt
redan

i t ex

av vatten

Sovjetunionen

För

eller luFt.

port
Vid

vagnar,

tunnel

För

(JNR), styrbana För gods- ooh persontrans-

samt tynodkraFtsystem med Spår ooh
inFörandet av nya

Finns

transport av massgods.

Vidare Föreslås styrbana med luFtstråledrivna

linearmotordrivna vagnar

Dylika system

vagnar.

godstranSportsystem enligt ovan

är oFta

erForderliot utrymme ett problem.

För planering och utvärdering
utoånQSpunkter

kravs

tioner ooh analys
miljövånlighet,

bl

a

av tänkbara

ett omFattande

tranSportsystem
arbete

av Framtida möjligheter att

eFFektivitet,

med

Från olika

kraVSpeoiFika-

tillnodose krav på

tillFörlitliohet,

samordning,

styrning m m.
Inom

transoortsektorn

Finns

samarbete och detta kommer
liksom

redan

år

London och den tredje l983

omFattande

Den Första
1977

i Rotterdam,

i Hamburg.

slag av eXperter samarbetar,
het.

kunna nå både höo
Det

är

emellertid

tekniker utan
hänsyn
räkna

även

till aktuell

För

den andra

JQRO

i

Det kommer också att Fordras
dvs Forsknind där olika

om man i Framtiden bättre än i dan

tranSporteFFektivitet och stor miljövänlioett

problem

politiker.

miljö:

med.
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ytterlioare

vårldekonFerensen om

en omFattande tvärvetenskaplig_Forsknihg,
skall

internationellt

sannolikt att utvecklas

transportForskningen.

tranSportForsknino hölls

ett

386

inte

bara

För

Forskare och

Dlanerinosarbetet måste

enkla patenüösninoar kan

ta stor

man inte
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Föredrag vid VTI den

11

jan 1984.

TRANSPORTSAMORDNING I VÄXELFLAKSSYSTEM

Stellan

Svensson,

INOM JORDBRUKSSEKTORN

CTH

Den undersökning som jag skall redogöra för behandlar transportsamordning med växelflaksteknik inom jordbrukssektorn.
Med transportsamordning avses, noggrannare uttryckt,

ett

samordnat utnyttjande av gemensamma transportresurser:
*

V Fordon

*

Chaufförer

*

Operativ transportledning

För

att studera möjligheter till tranSportsamordning i växel-

flakssystem har ett antal företag valts:
*

AB Kronfågel,

Skara

*

Arla,

*

Kronägg,

*

Scan Väst,

*

Västsvenska Lantmän, Lidköping

Götene
Skara
Skara

Företagen är geografiskt väl samlade,

vilket medför bra för-

utsättningar för samordning.
Möjligheter för företagen att gemensamt utnyttja transportresurser påverkas

av

flera faktorer.

Samordning kräver att

transportunderlag

"passar ih0p" på ett lämpligt sätt.

I undersökningen har godsflöden strukturerats efter
*

Transportrelationer

*

Transporterad produkt
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Varje enskilt godsflöde beskrivs i termer av kvantiteter,
variationer och tidpunkter för transportbehov.

Den tran-

sporterade produkten påverkar valet av teknik för samordning.
Produkten bestämmer vilken påbyggnad som kan användas och
därmed om samma påbyggnad kan användas för flera produkter.
Detta ger ett antal olika former för ett gemensamt utnyttjande av transportresurser:
1

Samordning genom växelvis utnyttjande av fordon.
a Samma påbyggnad kan användas.
b Krav på skilda påbyggnader.

2

Samordning genom att fordon utnyttjas för returtransporter.
a Returtransport

i samma lastutrymme

(eventuellt krav på

sekvens).
b Returtransport i skilda lastutrymmen.
3

Samordning i samma transportriktning.
a Samlastning i samma lastutrymme.
b Samlastning av fordonet i skilda moduler.

Om samordning åstadkoms enligt

1a,

2a eller 3a kan konven-

tionella fordon användas. Även 3b kan utföras med konventionella

fordon om omständigheterna i övrigt gör detta lämp-

ligt. De övriga samordningsformerna förutsätter någon form
av lösa lastbärare.

I dessa sammanhang är Växelflakstekniken

en alternativ möjlighet.
Då man studerar samordningsmöjligheter mellan olika företag
inom jordbrukssektorn,

föreligger ofta krav på skilda last-

utrymmen.

En jämförande analys av transportflöden vid de aktuella företagen gav fyra större samordningsfall:
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-

Samordnat utnyttjande av transportresurser för uppsamling och distribution i Bohuslän och Dalsland.

*

Samordnade mellantransporter på relationen Skara/Götene
och Karlstad/Kil.

-

Växelvis utnyttjande av fordon för gårdsnära transporter
respektive mellantransporter.

-

Samordnad distribution av konsumentförpackat livsmedel.

De tre första fallen omfattar produktslag som förutsätter
lösa lastbärare om samordning skall kunna åstadkommas.

Det

fjärde samordningsfallet kan genomföras med konventionella
fordon,

eftersom de aktuella produkterna kan samlastas. Det

sista samordningsfallet har därför inte blivit föremål
närmare

för

studier.

Jag tänkte nu göra en kort genomgång av de tre aktuella samordningsfallen.
Samordningsfallet med gårdsnära transporter omfattar följande
transportflöden:
*

Kronäggs insamling av ägg i Bohuslän och Dalsland.

*

Scan Väst's insamling av slaktdjur i Brålanda området.

*

VL's distribution från Uddevalla och Brålanda.

Samordningen innebär att lokalt placerade åkare i Brålanda
och Uddevalla utför distributions- och uppsamlingstranSporter
växelvis för

de olika företagen. Vid överföring av växel-

flak till och från området utnyttjas gemensamma fjärrtran-

sportfordon. En fjärrtransport kan alltså omfatta växelflak
från upp till tre företag.
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Med fjärrtransportflödet samordnas även vissa mellantran-

sporter på relationen Skara - Uddevalla:
*

Charketuriprodukter från Skara som skall distribueras
av Scan Väst

*

i Uddevalla.

Konsumentförpackade ägg från Skara till en grossist i
Uddevalla.

Samordningen innebär att veckovariationer kan utjämnas.
Vissa variationer under året kvarstår, men dessa kan enklare
absorberas av en större transportapparat.

Utjämningen av

veckovariationer förutsätter att man i viss utsträckning kan
styra vissa transporter till bestämda dagar. Figuren

(OH-bild

visar transportflödet för en oktobervecka räknat i växelflak.
Av

diagrammen (OH-bild 2,3)

framgår att samordningen kan ge

ett utjämnat transportflöde.
Samordningsfallet med mellantransporter på relationen
Skara/Götene och

Karlstad/Kil omfattar

följande transport-

flöden:

*

Grädde från Karlstad till Götene

(Arla)

*

Konsumentägg från Skara till Karlstad

*

Köttprodukter mellan Kil och Skara

(Kronägg)

(Scan Väst)

Till detta mellantransportflöde samordnas även en äggleverantör

i Väse

(nordöst

om Vänern).

Samordningen medför att frekvensen kan ökas.
ökar frekvensen

För Arlas del

från 3 transporter under en normalvecka

till 5 transporter per vecka. TranSportfrekvensen för Scan
Västs transporter ökar från 1
till 4 transporter per vecka.
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Det tredje samordningsfallet behandlar de fordon som används
för Kronfågels
25-50%

insamlingstransporter. Fordonen används under

av dygnets

timmar,

huvudsaklingen

under natten.

På

grund av dagens hanteringsteknik kan man inte använda fordonen för andra transporter under dagen.

Genom att använda

växelflaksteknik klarar man dock detta. Beläggningen på fordonen kan därmed öka kraftigt.
De tre samordningsfallen illustrerar hur en teknik med lösa
lastbärare medför ett flexibelt utnyttjande av fordonen.
förutsätter dock att de berörda företagen lägger över
sporterna på samma transportör eller åkericentral.
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Professor Sten Wandel

Linköpings Tekniska Högskola
58l 83 Linköping

KOSTNADER, KAPITALBINDNING OCH EFFEKTIVITET I OLIKA BRANSCHERS MATERIALFLÖDEN
Syfte

Följande uppsats är en summarisk och något tillspetsad sammanfattning av
ett flerårigt forskningsprojekt utfört av universitetslektor Bertil Ågren
med titeln: Kostnader för transporté, hanterings-, och lagringsverksamhet
i olika branscher - mätning av effektivitet och rationaliseringsmöjligheter.
Projektet har huvudsakligen

ningsdelegationen.

finansierats
med anslag från Transportforsk-

I

Det är tidigare känt att de materialadministrativa kostnaderna är stora och
att de har vuxit snabbare än de totala produktionskostnaderna. Syftet med
denna studie har varit att studera vari dessa kostnader består, hur de
fördelas på 20 olika branscher, fördelningen på inrikes/utrikes material-

flöden, utvecklingen över tiden 1970 - l980 samt beräkning av en kapitalbindning som de olika materialflödesaktiviteterna har givit upphov till.
Allt i syfte att mäta resursförbrukningen.
I syfte att mäta produktiviteten (inre effektiviteten) har också prestationsmått insamlats. Såväl fysiska prestationer såsom ton, tonkilometer och
kapacitetston som prestationernas marknadsvärden i form

av intäkter för

olika delaktiviteter har samlats in. Genom att ställa olika prestationer
i förhållande till resursförbrukning erhålles nyckeltal såsom intäkt per
kapacitetston, kapacitetsutnyttjande, lagrens omsättningshastigheter,
kostnad/ton samt kostnad/tonkilometer.
Ett tredje syfte har varit att studera transporternas yttre effektivitet,
dvs hur de bidrar till en effektiv varuförsörjning. Höjda transportkostnader

kan ibland motiveras om de totala materialflödeskostnaderna kan sänkas och
högre materialflödeskostnader kan vara optimalt om produktionskostnaderna
kan sänkas.
Ett fjärde syfte har varit att försöka identifiera var teknikfronten ligger
och hur bästa möjliga teknik sprids mellan länder, branscher och företag.
Därför har jämförelser gjorts med studier från Frankrike och England.
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Tyvärr tiiiåter inte det statistiska materiaiet jämföreiser iängre bak än
Å197O

viiket är

för kort för att studera strukturförändringars inverkningar.

Eme11ertid kan några hypoteser stä11as upp om orsakerna tiii skiiinader
i produktivitet och yttre effektivitet i oiika branscher, iänder och vid
oiika tidpunkter. Studien har inte behandiat variationer meiian företag
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Figur 1.
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TO---- q

inom de oiika branscherna. Syftet med studien sammanfattas i figur 1.

i
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T0N, TON KM, KVALITET
KAPACITETSUTNYTTJANDE
OMSÄTTN. HASTIGHET

Syfte

Det empiriska materiaiet har nästan utesiutande hämtats från offentiig
statistik. Specieiia datakörningaren/SCst materia] har gjorts för att
bi a få samma branschuppdeining genomgående i studien. En dei uppgifter
har kontroiierats och kompietterats med information från enskiida företag
och branschorganisationer.

Avgränsning
Avgränsning gentemot produktionen har gjorts så att endast de personer som
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har transport-, hanterings-, och 1agringsaktiviteter som huvudsyssia
har
tagits med. I verkstadsindustrin utgör dessa 1önekostnader ca 10 %
av de
totaia personaikostnaderna och i 1ivsmede15industrin 20 %. Av de adminis
trativa kostnaderna har endast kostnaderna för den direkta styrningen
av materiaifiödet tagits med t ex arbetsiedning, Iageradministratörer och
Speditö-

rer. Men däremot inte inköpare och försäljare.

Figur 2 visar studiens geografiska avgränsning.
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: leverantör/term.

Råvaru-

Tillv.-
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industri

:

Hande'

Utländsk

2 mottagare/term.

...------_---

Figur 2.
Aktiviteterna från råvaruframtagningen/- anskaffningen fram ti11s konsumenten

piockar produkten från hy11an i butiken tas med. Fö1jakt1igen räknas 80 % av de-

taijhandeis 1agerytor in i studien men däremot inte konsumentens iagring i hemmet e11er de mycket dyra och oratione11a transporterna me11an
detaijhandein

och konsumenterna. Den tidigare utveckiingen mot sjäivbetjäning
och stormarknader långt ifrån bostäderna ökade konsumenternas materiaifiöd
eskostnader.
Däremot har det ökade antaiet närbutiker ökat konsumentservicen.
I framtiden
kan te1eshopping där konsumenten bestä11er sina varor via en datorte
rmina]
och varorna körs direkt hem ti11 "kyibreviâdan" ytteriigare minska
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mentens materia]försörjningskostnader. TeieshOpping kan i princip fungera

utan såväi detaijister som grossister. I stäiiet tar informationsmäkiare och
transportörer hand om varuförsörjningen.

I studien inkiuderas utrikes materiaifiöden fram tiii första terminai. På så
sätt kan Sveriges materiaifiöden jämföras med större iänder som har en mindre
de] av flödet utiandsorienterat. Det sammaniagda värdet av Sveriges export
och import är åtskiiiigt större än den inhemska jordbruks-

och industripro-

duktionen. Emeiiertid finns det svenska exportföretag som har upp ti11 80 %
av varukapitaiet i utiändska säijboiag, som såiedes har exkiuderats i studien.
Transportsystemets prestationer består inte baraav ton och tonkiiometer
Figur 3 visar transportmede]sfördeiningen av Sveriges utrikes transporter.

UTRIKES TRANSPORTER
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Figur 3.
Fiyget har ca 1(700 av vikten men heia 11 % av transportkostnaderna. För
import av textiiier svarar
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fiyget för heia 78 % av transportkostnaderna
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medan sjötransporter endast för 2 %. Om vi antar att svensk industri våijer

transportmedei någoriunda rationeiit utgör transportkostnadernas fördeining
på oiika transportmedei ett mått på transporternas bidrag ti11 förädiingen.
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Produktvärde och fraktkostnad för oiika transportmedei

Figur 4 visar att ski11naden meiian det iägsta produktvärdet e11er fraktkostnaden och det dyraste är över 200 gånger i genomsnitt för a11a branscher.
Vad beträffar produktvärde så anger den 1åga siffran 1,3 kr/kg inkiusive
maimtrafiken och den höga siffran 4,5 kr/kg utan denna. För oijetransporter
kan skiiinaden meiian det dyraste och biiiigaste transportsåttet per ton4
kiiometer vara 100.000 gånger. Det dyraste bör vara att bära oija och det
biiiigaste transportmediet supertanker. Att bara studera ton och tonkiiometer är missvisande eftersom transporternas tidsmässiga kvaiiteter och
andra transportserviceeiement då försummas.
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Figur 5 visar Sveriges totaia materiaifiödeskostnader fördeiade på oiika
aktiviteter.
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Landsvägstransporterna svarar för mer än häiften av den tota1a transport-

produktionen. Av 1andsvägstransporterna utgörs 40 % av firmabiiar. Dessa utnyttjar sin kapacitet bara GA fjärdede] av vad yrkesbi1arna gör och intäkterna per kapacitetston är bara 1/3 så hög som för yrkestrafiken.
Kostnaderna för förpackning omfattar endast rena materia1kostnader medan arbetskraften är inkiuderad i hanteringskostnaderna. Nästan häiften av förpack-

ningskostnaderna finns i 1ivsmedeisbranschen. Hanteringskostnaderna har en
mycket hög personaide1. Dock har på senareåx*utrustningsde1en.ökat och personaideien minskat påtagiigt.
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Kostnaden för varukapita1 har beräknats som diskontot + 2,5 %, dvs för 1980

12,45 %. Kostnaden för varor i transport be1öper sig huvudsak1igen ti11
transporter ti11 och från ut1andet. Det är värt att notera att kostnaderna

för 1ager1oka1er be1öper sig ti11 i stort sett samma be1opp som kapita1bindningen. Större de1en av 1oka1kostnaderna utgörs av ränta och avskrivning och är sâ1edes starkt beroende av ränte1äget.
Den a11männa tendensen är att transportören åtar sig en a11t större de1 av
materia1f1ödesaktiviteterna. Produkterna har utökats från hamn ti11 hamn,

dörr ti11 dörr och numera go1v ti11 go1v, dvs ink1usive 1ager före och efter
sjä1va transporten. Transportörerna har så1edes börjat gå ifrån en produktionsorientering mot en marknadsorientering och man sä1jer nu inte enbart
p1atsnytta utan även

tids-och sortimentsnytta samt ofta även informations-

hantering förknippad med materia1f1ödet.
Figur 6 visar att materia1f1ödeskostnaderna utgör en väsent1igt de1 av 'de
tota1a produktionskostnaderna.
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Figur 6. Materia1f1ödeskostnadernas re1ativa stor1ek

He1a 33 % av föräd1ingsvärdet i de sektorer inom vi1ka materia1f1öden i huvudsak finns, dvs jordbruk, gruv- och ti11verkningsindustri, gas-, e1- och

värmeverk, byggnadssektorn, hande1 och samfärdse1 (SNI 1-7).
- I fast penningvärde har vi haft en kostnadsökning med ca 34 % under 70-ta1et
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och tar man hänsyn ti11 att anta1et ton som transporterats och hanterats
minskat från 598,8 Inton ti11 509,9 har kostnaden (kr/ton) ökat ca
57 % under decenniet, se figur 7.

Mat f1ödes kostn (1970 års priser)
35,4
.34 36

69

56

44

1970

1975

Kr/ton

57 %

1980

Figur 7. Materia1f1ödeskostnadernas utveck1ing
Kostnaden per transporterat ton ökade från 16,4 ti11 23,6 kr per ton räknat
i 1970 års penningvärde över decenniet. Skä1et ti11 detta är att o1ja, ma1m,
jord, sten, grus och rundvirke transporterades i mindre omfattning än tidigare. 81 a ti11 fö1jd av de stora investeringarna under 60-ta1et hade transportsektorn svårt att anpassa sin kapacitet ti11 de minskade 1asterna. Trots
detta har transportkostnadernas ande1 av föräd1ingsvärdet hå11it sig re1ativt
konstant under decenniet.
De 1öneintensiva hanteringskostnaderna steg fram ti11 -75 men den acce1ererade automatiseringen och mekaniseringen fram ti11 s1utet av 70-ta1et drog
ned hanteringskostnadernas ande1. Kostnadsökningen för 1ager1oka1er beror
de1s på att räntan ökat under perioden men framför a11t på de större 1agervo1ymerna. Per kvadratmeter har kostnaden faktiskt gått ned i fast penningvärde. Kostnaderna för kapita1 bundet i det fysiska 1agret har haft den
största ökningen av a11a poster. 62 % av den ökningen beror på det ökade

2659

rånteiäget under perioden från 9,5 % ti11 12,45 %. Men det har också varit
en faktisk voiymökning av 1agren trots att industriproduktionen minskat.
Ca 25 % av materiaifiödeskostnaden kan förknippas med flödet ti11 och från
ut1andet, figur

8.

MATERIALFLÖDESKOSTNADER I MILJARDER KR 1980
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fjgggjå. Inrikes/utrikes fördeining av materiaifiödeskostnader
Hanterings-, förpacknings-, och 10ka1kOStnaderna för inrikesfiödet
är ca 7 gånger högre än för utrikesfiödet, vi1ket bi a beror på mindre
sändningsstoriekar. Kapitaibindningen är ca 3% gånger högre än utrikes
vi1ket bi a beror på re1ativt mera kapitaibindning i 1ager

i det utrikes-

orienterade materia1f1ödet_ Det faktum att Sverige 1igger iångt ifrån många
import- och exportmarknader avspegias i att utrikestransporternaêü^nästan

iika kostsamma som inrikestransporternahtrotsertt de transporterade kvantiteterna är betydiigt mindre.
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Några branschers materiaifiödeskostnader

Figur 9 visar materia]fiödeskostnadernas fördeining och ande1 av saiuvärdet.
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Figur 9.

Här

harendast materiaifiödeskostnaderna inom branscherna tagits med och

såiedes inte de materiaifiödeskostnader som finns i

insatsvarorna.

Därför

är andelarna iägre än den genomsnittiiga materiaifiödeskostnaden för heia
varuproduktionen. Massproducerande eiier massdistribuerande branscher såsom
cement och iivsmedei har reiativt höga MF-kostnader. Ju högre värde/viktreiation desto iägre tranSportkostnad, men också högre kostnad för varukapitaiet. Vi ser också att branscher med kompiicerad tiiiverkning i många

Stationer

OCh

med brett sortiment har höga kostnader för såväi kapitai-

bindning som hantering. Förpackningskostnaderna är fem gånger högre i iivsmedeisbranschen än i maskinbranschen.vi1ket naturligtvis beror på skiida
förpackningsstoriekar och kundernas hanterings- och 1agringsmöj1igheter.
Även om det finns stora skiiinader meiian branscherna är det svårt att göra

produktivitets- och effektivitetsjämföre]ser..Förutsättningarna är aiitför
oiika i oiika branscher.
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Figur 10 visar materia]fiödeskostnaderna i oiika'iänder.
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figur 10.
Den engeiska studien avser 1978, den franska 1977 och den svenska 1980.
Stabiiiteten genom åren

är så stor att de oiika tidpunkterna speiar mindre

roii. Större r011 speiar däremot de korrigeringar som är nödvändiga att
göra för att resuitaten skaii bli jämförbara. Den franska kapitaibindningen
i 1ager tycks vara 35 % mindre än den svenska. Det faktum att Sverige iigger
i Europas periferi och har en stor utrikeshandei avspegias i reiativt höga

transportkostnader för aiia branscher. Notera att kemibranschens höga transportkostnader beror på oijeimporten. Om vi utesiuter Sveriges utrikestransporter biir transportandeien av förädiingsvärdetfä

% viiket fortfarande är

högre än Frankrikes totaia transportkostnader inkiusive utrikeshandein. Vår
giesa befoikning och aviånga form speiar här antagiigen en stor roii. Svensk
iivsmedeis- och massaindustri hävdar sig väi. Tre hypoteser för detta kan
stäiias upp: stark ägarintegration, distributionssystemens effektiva struktur
samt krav på snabba fiöden i iivsmedeisbranschen för att inte produkten skaii
förstöras. Vidare rapporteras de

franska kostnaderna/m2 1ager10ka1

tiii häiften av de svenska. Tänkbara orsaker kan här
och arbetsmiijö i de oiika iänderna.
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Direkta och indirekta transportkostnader - isberget och baiiongen
Man brukar säga att produktionen skapar formnytta, affärstransaktioner
ägandenytta och materiaifiödesaktiviteterna piats- och tidsnytta. Om transportfunktionen genomfördes bara i syfte att skapa p1atsnytta sku11e kostnaderna inte behöva uppgå ti11 mer än 1/7 av de verkiiga transportkostnaderna. Om a11tid det bi11igaste tänkbara transportmediet användes sku11e
emeiiertid sändningsstoriekarna och därmed kostnaderna för varukapita]
och 1ager10ka1er öka betydiigt mer än transportkostnaderna sku11e minska.
Transporternas kvaiitet avseende tidhåiining, frekvens mm spe1ar en väsent1ig roii för att hå11a nere de

totaia materia]fiödeskostnaderna. Figur

11 visar de direkta och indirekta transportkostnaderna.
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De oiika kostnadseiementen är ofta utbytbara mot varandra. De totaia kostnaderna är som en baiiong, minskar man kostnaderna för en deiaktivitet,

ökar 1ätt kostnaderna för en e11er fiera av de andra deiaktiviteterna och
trycker man för hårt så spricker heia affärsidén beroende på att 1everans-

servicen b1ir så iåg att iuften även går ur marknaden. De indirekta transportkostnaderna betingas eme11ertid inte enbart av transporternas kvaiitet

utan även av produktionsprocessernas utformning och styrning samt naturiigtvis administrationen av lagrings- och hanteringsaktiviteterna. Utveckiingen
mot f1exib1a ti11verkningssystem tenderar att minska sändningsstoriekarna
och öka den geografiska spridningen i såväi insamiings- som distributionsfunktionerna. Avvägningen meiian de direkta och indirekta transportaktiviteternas kvaiitet och omfattning sker på ett fierta] oiika marknader.
Effektiva marknader är en nödvändig förutsättning för optima] produktutveck1ing, prissättning och resursailokering. Tendensen är att transportproducenterna går från en produktionsorientering ti11 ennmrknadsorientering där
transportföretagen inte bara anpassar sig ti11 varuägarnas krav utan aktivt
1eder utvecklingen av nya iogistikserviceprodukter.
Man kan 1ikna materia]fiödeskostnaderna vid en container stående på ett isberg. Containerna motsvarar de nödvändiga transporternaiün"att få piatsnytta,
den de] av isberget som finns ovanför vattnet motsvarar de
totaia transportkostnaderna och det som finns under vattnet är de indirekta

transportkostnaderna som utgör 2/3 av de direkta. För vissa distributionskanaier t ex med fiyg är deien under vattenytan minimai medan för infrekventa
sjötransporter är de indirekta kostnaderna mycket stora.
Materiaifiödets kapitaibindning

Figur 12 visar en dei av den kapitaibindning som materiaifiöde och transporter orsakar.
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Figur 12. Materiaifiödets kapitaibindning
För transporter har endast kapitaibindning i farkoster, eniigt nationalräkenskaperna, medtagits. Såiedes har terminaier,(dvs hamnar, fiygpiatser,
stationer mm),och 1eder,(dvs vägar, järnvägar, farieder mm),ej medtagits.

Man kan iikna kapitaibindningen vid en giaciär från viiken åriigen ett isberg med de

åriiga materiaifiödeskostnaderna kaivas. De åriiga kapitai-

kostnaderna består av ränta och försiitning. Uppskattningen av värdet av

1agerioka1er är mycket osäkert. Grovt kan man säga att bakom varje transportkostnadskrona 1igger 10 kr i kapitaibindning.
Figur 13 visar att kapacitetsutnyttjandet av transportkapitaiet är reiativt
1âgt.
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Osäker uppskattning. statistiskt underlag saknas.
1eoretisk maximal kapacitet beräknas med antagande om

att transportmedlet befinner sig under förflyttning med
marscnfart under 16 av dygnets timmar med maximal
nyttolast hela tiden.

Ejggr_l§, Kapacitetsutnyttjande för 01ika transporter
(Kä11a: TFK rapport 1982:7)
Figur 14 visar kapita1b1ndningen i varu1ager för några av de studerade
22 branscherna.
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Figur 14.

Som synes svarar verkstadsindustrin och handein för en stor dei av varukapitaiet. Varukapitaiet har deiats upp i insatsvaror, produkter i arbete och
färdiga varor i figur 15.

För insats- och färdiga varor har omsättnings-

hastigheter beräknats som

varufiöde genom genomsnittiigt 1ager medan för

produkter i arbete som förädlingsvärde genom genomsnittiigt värde på produkter i arbete. Lagringstiderna för färdigvaror är ca häiften av insatsvarornas. Branscher med iågt importberoende omsätter insatsvarorna 16 ggr per
år och de med högt importberoende 5 gånger per år. Skäiet ti11 detta är
reiativt större sändningsstoriekar samt osäkrare och iängre transporter av
varor och information vid stor importandei. Omsättningshastigheten för proVTT
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dukter i arbete är starkt beroende av produktionsprocessens utformning.

OMSÄTTNINGSHASTlGHET

varuflöde

kapital i lager

Insats
varor

ggr/år 1980

Produkter
i arbete

Färdiga
varor

Gruv

50

Livsmedei

11,7

54,1

17,9

Massa

9,2

42,5

18,3

Järn, stå]

6,8

2,0

8,9

Maskin

3,7

2,4

6,4

Transp medei.

5,5

1,9

9,1

Ind genomsn

6,6

4,4 '

150

9,2

10,4

Figur 15.

Figur 16 visar en kiar tendens tiii minskning av Omsättningshastigheten
för produkter i arbete och färdigvaror. Sannoiikt speiar konjunkturförändringar en stor roii för färdigvaror medan verkstadsindustrin orsakade den
största nedgången för omsättningshastigheten av PIA. Sammantaget har dock
hastigheten ökat genom industrins lager totait sett från 1977-80. Samma sak
gäiier fastän svagare för Sveriges a11a 1ager.
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fjggr_l§, Omsättningshastigheternas utveckiing
Sammanfattning
Transporter och materia1f1öden är mycket situationsspecifika, och aggregat
i form av ton och tonkiiometer ger en a11t för onyanserad bi1d. De indirekta
transportberoende kostnaderna är ofta många gånger högre än

de direkta

transportkostnaderna. Därför är transporternas kvaiitet ofta iångt viktigare
än kvantiteten.
Det finns fiera indicier på att materiaifiödessystemen har föriorat ganska
mycket effektivitet under 70-ta1et även om det är svårt att separera bort
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effekterna av förändrade strukturer inom näringsiivet.

En stor de] av

effektivitetsminskningen består i minskade omsättningshastigheter på vissa
varuiager

trots en intensifierad användning av datorer och materiaiadmi-

nistrativ fiiosofi under perioden. Internationeiia jämföreiser visar att
många branscher har internationeiit iåga omsättningshastigheter.
Projektet har genererat många hypoteser angående orsaken ti11 materiaifiödeskostnadernas omfattning och fördeining. En djupare kunskap om dessa samband
är en nödvändig förutsättning för att effektivisera Sveriges materiai- och
transportfiöden.
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