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FÖRORD

Transportförsörjningen i glesbygd för billösa framstår kanske inte volym-

mässigt - med t ex personkilometerandel som rangskala - som ett första

rangens transportproblem, men med tanke på det grundläggande målet för

transportpolitiken, att erbjuda människor i landets alla delar en tillfreds-

ställande transportförsörjning, är det likafullt ett centralt transportpo-

litiskt problem.

I och med att kollektivtrafiken fogats till VTIs forskningsfält har de

billösas transportproblem i glesbygd framstått som särskilt angeläget, när

det gäller inriktningen av nya insatser av institutet. I en första fas, är

strävan att ge en tillståndsbeskrivning av transportproblemen för billösa i

 

glesbygd från utbudssidan såväl som från efterfrågesidan. TVå varandra

kompletterande, helt fundamentala frågor är:

- Vad finns det för möjligheter att resa för billösa i glesbygd?

- Vilka resor företas faktiskt av billösa i glesbygd?

Den förra frågan behandlades i VTI Meddelande 283, som redovisar en

litteraturstudie av utbudet av busslinjetrafik och "paratransit" i glesbygd.

Den senare frågan arbetar vi med för närvarande. I föreliggande med-

delande, som utarbetats av Britt Kihlman vid Kulturgeografiska Institu-

tionen vid Göteborgs Universitet är syftet att ge ett visst historiskt

perspektiv på dagens problem, genom att studera transportutbudets för-

ändring i tVå glesbygdskommuner. För läsbarhetens skull har meddelandet

delats upp i en "Huvudrapport" och en bilagedel benämnd "Inventeringar".

Huvudrapporten är koncentrerad till den centrala frågan huruvida det

kollektiva transportutbudet har försämrats i glesbygden under den period

under vilken bilinnehavet lO-faldigats. I bilagedelen ges intressant komp-

letterande information om bla befolkningsutvecklingen och resmålens

förändringar i tid och rum i de två studerade kommunerna.

Jan Owen Jansson
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ABSTRACT

This is an attempt to evaluate, from the inhabitants' point of view,

changes in the standard of public transport between 1960 and 1980 in two

rural areas in Sweden.

As a measure of the standard of public transport this study uses

accessibility, defined as the possibility for an individual to take part in an

activity depending on

- the location of and the opening hours of the activity

- the mobility of the individual.

Available public /transport services in 1960, 1970 and 1980 have been

related to the location of rural dwellings and to the location of certain

activities (e.g. schools, workingplaces, post offices and shops) at the same

points of time. Various kinds of demands have been applied to the public

transport system and the resultant effects have been calculated in terms

of the number of people involved.

From 1960 to 1980 the location of most of the activities referred to in

this study has changed to a great extent. The points of destination are

considerably fewer and mostly located in the urban areas.

In the 603 not only the activities but also the people concentrated in the

urban areas, but in the 703 many persons moved back to the rural areas,

now mostly to places along the main roads.

In 1960 the public transport system in the studied areas consisted only of

regular route traffic. This kind of public transport has been severly

diminshed during the period of time studied, both as regards the number

of kilometers covered and the frequency.

During the 703, however, other kinds of public transport systems, initiated

by and mostly paid for by the government, have come into operation.

Those benefiting from these new services are mostly special groups of

people, such as schoolchildren, people who are ill or handicapped and old-

age pensioners, but there is also a public transport network specially

designed for shopping trips.
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With all different kinds of public transport services taken into account we

can show, with the method used, that both coverage and accessibility are

the same or slightly better in 1980 than in 1960.

The standard of transport, defined as accessibility, is of course inferior

for some people in the most remote places, specially when the frequency

is taken into account, but, if we regard the inhabitants as a whole, the

standard of the public transport services has improved in certain respects

and specially for some groups of people.
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SAMMANFATTNING

I samband med ett forskningsuppdrag för Statens Väg- och Trafikinstitut

(VTI) avseende transportutbudet i glesbygdsområden (VTI Meddelande

283zl982) utfört vid kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs univer-

sitet gjordes en inventering av samtliga transportformer som idag erbjuds

kommuninvânarna av privata trafikföretag, stat och kommun.

I-lärvid uppmärksammades att sett över hela landet hade det sedan 1950-

talet skett en koncentration av busstrafiken i så måtto att i denna, som ju

inte endast består av linjetrafik utan även av den allt mer ökade

beställningstrafiken, ökade antalet vagnkilometer samtidigt som fordonen

blev större och färre.

Detta torde peka på att fordonen användes allt mer i samband med hög

efterfrågan, dvs i tätorts- och beställningstrafik. Detta i sin tur skulle

möjligen kunna betyda att trots att vagnkilometerantalet i landet ökat så

har kollektivtrafikutbudet med linjetrafik i glesbygdsområdena minskat.

För att få en uppfattning om hur transportutbudet verkligen förändrats

för den enskilde kommuninvånaren har kulturgeografiska institutionen vid

Göteborgs universitet fått i uppdrag av Statens Väg- och Trafikinstitut att

göra en noggrann genomgång av allt tillgängligt material rörande

linjetrafik och andra kollektiva trafikformer för ett par typiska glesbygds-

kommuner vid några olika tidpunkter.

Som undersökningsområde har valts Munkedals och Strömstads kommuner

i norra Bohuslän och som undersökningstidpunkter åren 1950, 1960, 1970

och 1980.

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

möjlighet att förflytta sig till den plats där denna verksamhet är

lokaliserad. Tillgänglighet i denna bemärkelse är alltså ett rumsligt

begrepp vilket kan uttryckas i termer av kostnader för individen i tid och

pengar. Tillgängligheten är en funktion av geografiskt avstånd, förekomst

av transportnät, tillgång till transportservice samt individens egna resurs-

er i form av hälsa, tid, pengar och egna förflyttningsmedel.
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Det är tillgängligheten som i detta arbete bedömts som en viktig indikator

på transportstandarden i ett område och som därför utgör det primära

studieobjektet.

Undersökningen tillgår så att utbudet av kollektiva persontransporter åren

1960, 1970 och 1980 ställs dels mot glesbygdsbefolkningens boende som

det framgår av framtagna koordinatkartor för de olika tidpunkterna, dels

mot den geografiska fördelningen av serviceutbudet vid samma tidpunkt-

BI'.

Bedömningen av transportutbudet sker på så sätt att olika krav beträffan-

de tillgängligheten appliceras på transportnätet varefter effekterna utläs-

es i form av berörd befolkning. Dessa effekter beräknas med hjälp av

befolkningskartorna.

Under 1900-talet har det skett en strukturomvandling i svensk ekonomi.

Sektorförskjutningar inom näringslivet har skett först från jord- och

skogsbruk till industri och senare till offentlig sektor. Samtidigt har

näringslivets och det offentligas verksamheter koncentrerats i allt större

enheter lokaliserade till allt färre orter. Detta har åtföljts av stora

befolkningsomflyttningar vilka som konsekvens haft en utglesning av vissa

regioner. De i glesbygden kvarboende får ett allt större transportbehov

beroende på att de tvingas att söka sysselsättning, service och andra

sociala kontakter på allt större avstånd från bostadsorten.

Under undersökningsperioden kan man iaktta en stark förändring av

lokaliseringen av de flesta verksamheterna. Målpunkterna har blivit färre

till antalet och koncentrerats i huvudsak till de större orterna.

Samtidigt skedde under den första delen av undersökningsperioden en

koncentration även av boendet. Det var en relativt stark inflyttning till de

större tätorterna och glesbygdsbefolkningen minskade. Detta medförde

att den indragning av linjer med busslinjetrafik som skedde under 1960-

talet i Munkedals kommun inte kom att drabba så stor andel av glesbygds-

befolkningen som man kunnat vänta när man enbart betraktar linjenätet.

Andelen glesbygdsbor som var bosatta mindre än 1 km från väg trafikerad

med linjetrafik sjönk i Munkedals kommun från 68,7% år 1960 till 61,5%

år 1970.
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Till skillnad från Munkedals kommun ökade i Strömstads kommun den

andel av glesbygdsbefolkningen (utom Koster) som hade kortare väg än 1

km till väg trafikerad med linjetrafik från 75,3% till 82,0% mellan åren

1960 och 1970.

Denna ökning av andelen personer som bor nära väg trafikerad med

linjetrafik sammanhänger med att antalet linjer inte minskat utan istället

ökat i Strömstads kommun under 1960-talet. Däremot hade linjetrafikut-

budet i kommunen förändrats på så sätt att linjerna på de sträckor som

hade minst trafikunderlag hade omvandlats till taxibillinjer. Detta innebar

att linjerna trafikerades endast om förhandsbeställning inkommit.

Mellan åren 1970 och 1980 skedde en ytterligare koncentration av

utbudspunkterna medan glesbygdsbosättningen däremot ökade i viss mån,

speciellt i de södra delarna av Munkedals kommun och i de kustnära

lägena i Strömstads kommun.

Transportutbudet genomgick under samma tid en stark förändring. Det

blev färre linjer och turer inom linjetrafiken men samtidigt infördes

efterfrågestyrd sk kompletteringstrafik (jämför med de av SJ drivna

taxibillinjerna 1960).

Genom kompletteringstrafiken erbjuder båda kommunerna service- och

inköpsresor till närserviceorter för större delen av kommuninvånarna

under måndag-fredag men möjligheten att välja tidpunkt för resan har

blivit allt mindre för glesbygdsborna genom att kompletteringstrafiken

vanligen endast går en gång per dag och genom att turtätheten i den

ordinarie linjetrafiken minskat starkt.

I Munkedals kommun hade år 1980 inte mindre än 100% av glesbygdsborna

tillgång till kollektivtrafik i någon form och i Strömstads kommun utom

Koster var motsvarande siffra 88,6%.

Om man däremot ställer kravet att linjen skall trafikeras med minst 10

enkelturer per vecka faller andelen av glesbygdsbefolkningen som har

tillgång till sådan service på ett avstånd av mindre än 1 km från bostaden

från 100% till 60,7% i Munkedals kommun och från 88,6% till 44,6% i

Strömstads kommun (Koster ej medräknat).
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att linjetrafikutbudet har minsk-

at under tiden 1950-1980 såväl vad gäller antalet linjer, den trafikerade

våglängden som antalet turer.

Samtidigt har emellertid andra former av samhällsfinansierade resor vuxit

fram vilka ger stora grupper av befolkningen som skolbarn, sjuka och

handikappade en större resmöjlighet än tidigare. Även serviceresor till

närmaste närservicebutik finns numera för större delen av befolkningen.

Detta gör att täckningsgraden totalt har förbättrats under undersöknings-

perioden även om andelarna med ett stort antal enkelturer per vecka har

minskat.

Tillgängligheten till olika målpunkter i kommunerna har också ökat mellan

åren 1960 och 1980. Totalt sett är det en större andel av glesbygdsinvån-

arna som på väl avpassade tider kan komma till och från t ex skolor och

närservicebutiker. Även när man lägger restriktionen maximalt 15 minut-

ers restid på tillgängligheten har andelarna ökat.

Dock har den studerade kollektivtrafiken under hela undersökningsperiod-

en varit i stort sett obrukbar för såväl arbets- som kultur- och fritidsresor

riktade mot kommunernas egna centralorter.

Vi drar dock den slutsatsen att med beaktande av de ytterligare transport-

möjligheter som idag finns för t ex äldre och handikappade så kan vi inte

instämma i att transportstandarden i glesbygden har sjunkit på det vis som

många vill göra gällande. Visst har den försämrats för enskilda

glesbygdsinvånare, speciellt om vi lägger höga krav på turtätheter, men i

stort, sett över hela kommunerna, har den faktiskt ur vissa synpunkter,

och i synnerhet för vissa kategorier, förbättrats.
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1 INLEDNING

1 . l Transportutbudet i glesbygden

Utmärkande för kollektivtrafiken i de svenska glesbygdsområdena under

efterkrigstiden har varit att på grund av dels minskande befolkning, dels

ökat personbilsinnehav har underlaget för kollektivtransporter blivit allt

sämre. Driftskostnaderna för kollektivtrafiken, speciellt på förarsidan,

har samtidigt ökat kraftigt och för att kunna uppehålla ett linjenät med

en någorlunda acceptabelgeografisk och tidsmässig täckning har det

krävts betydande årliga driftstillskott.

Vid en bearbetning av SCBs resvaneundersökning 1978 (VTI Rapport

l66:l980) konstaterades att kollektivtrafikandelen av totala antalet resor

varierar i glesbygdsområdena från 8-5% (T5 och T6 respektive) för arbets-

och Skolresor sammantaget till att bli i det närmaste försumbar (2-10/0)

vad gäller samtliga övriga restyper, det vill säga tjänste-, service-,

besöks- och fritidsresor.

Avfolkningen av landsbygden har också medfört ett reducerat kundunder-

lag för verksamheter av servicekaraktär, vilket har medfört att t ex

många butiker fått slå igen. Detta i sin tur har skapat ett ökat

transportbehov eftersom de i glesbygden boende då måste företa längre

resor än tidigare för attuträtta sina ärenden.

Generellt sett har den specialisering och centralisering av verksamheter

som skett under de senaste decennierna medfört ett ökat resbehov. Detta

ökade resbehov kombinerat med en sämre kollektivtrafik gör att trans-

portsituationen kan bli ganska otillfredsställande för många. De som detta

i första hand gäller är de personer som inte har tillgång till privatbil, det

vill säga främst barn och ungdom, hemmaarbetande kvinnor, pensionärer,

långtidssjuka och handikappade.

Enligt SCBs resvaneundersökning 1978 (RVU-78) saknade en kvarts miljon

människor (4% av Sveriges befolkning) helt kollektivförbindelse och

700 000 personer (12%) hade närmaste hållplats utom gångavstånd (i

resvaneundersökningen definierat som 750 meter).
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De största bristerna i kollektivtrafiken fann man i de mindre urbaniserade

områdena. I de så kallade tätortsregionerna T5 och T6 (Nelldal 1978)

saknade inte mindre än 10% av innevånarna kollektivförbindelse medan

drygt 20% hade närmaste hållplats utom gångavstånd.

Andelen personer i Sverige som vid resvaneundersökningens genomförande

saknade kollektivförbindelse till närmaste livsmedelsbutik uppgick till ca

10%. Samma andel gällde för apotek och varuhus/affärscentrum medan

den för postanstalt uppgick till 13% och för läkarmottagning till 14%

(SM T 1981:20). Även här fanns de största bristerna i T5 och T6 regioner-

na.

Av figur 1.1 framgår tydligt att man knappast kan tala om en brukbar

kollektivtrafik för stora delar av befolkningen, speciellt inte för gles-

bygdsbefolkningen.
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KOLLEKTIVTRAFIKSTANDARD :

l 0-499 m 2 turer/h alla dagar

2 0-499 m 2 turer/h alla vardagar

3 500-2 000 m 2 turer/h vardagar

4 0-499 m 4 turer/dag

5 500-2 000 m 4 turer/dag

6 0-499 4 turer/dag

7 500-2 000 m 4 turer/dag

8 2 000 m eller mer

ö övrigt, vet ej etc

100 100

50 50

 

Figur l.l Kollektivtrafikstandard per T-region.

Källa: VTI-rapport l66:l980. Bearbetning av
SCB RVU-78, råtabell 7007
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l .2 Uppdraget

I samband med ett forskningsuppdrag för Statens Väg- och Trafikinstitut

(VTI) avseende transportutbudet i glesbygdsområden (VTI Meddelande

263:1982) utfört vid kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs univer-

sitet gjordes en inventering av samtliga transportformer som idag erbjuds

kommuninvånarna av privata trafikföretag, stat och kommun.

Härvid uppmärksammades att sett över hela landet hade det sedan 1950-

talet skett en koncentration av busstrafiken i så måtto att i denna, som ju

inte endast består av linjetrafik utan även av den allt mer ökade

beställningstrafiken, ökade antalet vagnkilometer samtidigt som fordonen

blev större och färre.

Detta torde peka på att fordonen användes allt mer i samband med hög

efterfrågan, d v 3 i tätorts- och beställningstrafik. Detta i sin tur skulle

möjligen kunna betyda att trots att vagnkilometerantalet i landet ökat så

har kollektivtrafikutbudet med linjetrafik i glesbygdsomrâdena minskat.

Man kan emellertid inte göra några säkra uttalanden rörande de faktiska

förändringarna inom glesbygdstrafiken eftersom denna inte låter sig

särskiljas ur de i offentlig statistik tillgängliga uppgifterna.

Dock vågar man med ledning av det ovan anförda säga att trafikutbudet i

glesbygden utan tvekan har förändrats. Bussarna i linjetrafiken har blivit

färre och större och trots att vagnkilometerantalet i faktiska mått har

ökat kan detta faktum tyda på att ökningen ligger i högefterfrågeomrâden

medan glesbygdstrafikens nät- och turtäthet minskats.

Även om linjetrafikutbudet har minskat är det emellertid inte säkert att

kollektivtrafikutbudet har minskat totalt. Kommuner och stat erbjuder

numera i ökande grad en annan och mycket mer efterfrâgeanpassad

service i form av färdtjänst, Skolskjutsar, kompletteringstrafik och av

försäkringskassan betalda taxiresor.
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Om man önskar göra en analys av utvecklingen av kollektivtrafikutbudet i

glesbygden finns det ingen centralt tillgänglig statistik utan man måste

företa en undersökning på läns- och kommunnivå.

Länsstyrelsernas regionalekonomiska och juridiska enheter kan tillhanda-

hålla vissa handlingar rörande linjetrafiken, bestående av bla kartor,

register över linjerna i länet, tillståndshandlingar, fastställda tidtabeller

etc.

Kommunerna har delvis motsvarande handlingar samt dessutom uppgifter

rörande Skolskjutsar, färdtjänst och andra transportåtaganden som åvilar

kommunerna.

För att få en uppfattning om hur transportutbudet verkligen förändrats

för den enskilde kommuninVånaren har kulturgeografiska institutionen vid

Göteborgs universitet fått i uppdrag av Statens Väg- och Trafikinstitut att

göra en noggrann genomgång av allt tillgängligt material rörande linjetra-

fik och andra kollektiva trafikformer för ett par typiska glesbygds-

kommuner vid några olika tidpunkter.

Som undersökningstidpunkter har valts åren 1950, 1960, 1970 och 1980,

dels på grund av att man tidigare funnit att kollektivtrafiken fortfarande

var under uppbyggnad i början av 1950-talet för att senare, när bilen fått

full genomslagskraft, börja deklinera dels för att de sammanfaller med

folk- och bostadsräkningarna vilket gör det möjligt att erhålla statistiskt

material av olika slag.

Med utgångspunkt från uppgifter rörande trafikutbudet och befolkningens

förändringar samt kartor över befolkningsfördelningen och målpunkternas

fördelning i kommunerna vid de olika undersökningstillfällena är det där-

efter möjligt att beräkna bla andelen personer som vid olika tidpunkter

bor på olika avstånd från väg trafikerad med linjetrafik. Detta, samman-

ställt med uppgifter från kommunerna rörande de samhällsfinansierade

transporterna, kan ge en uppfattning om de förändringar som skett i

glesbygdstrafiken och om transportutbudet för kommuninvånarna är sämre

eller bättre idag än på 1950-talet.
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Som lämpliga kommuner för en undersökning av detta slag har i samråd

med tjänstemän vid länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län valts de båda

i norra länsdelen belägna glesbygdskommunerna Munkedal och Strömstad.
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2 METOD

2 .l Transportstandard

En av våra icke ifrågasatta rättigheter är att vi, inom vissa gränser, har

frihet att välja den plats vi vill bosätta oss på. Vi kan stanna i vår

uppväxtmiljö eller byta den mot en annan, vi kan bosätta oss i glesbygden

eller i en tätort efter vår egen uppfattning om vad som är den bästa

bostadsmiljön.

När vi gör iakttagelsen att många glesbygdsinvånare under 1950» och

1960-talen i en accelererande takt lämnade sina hem kan vi alltså tolka

detta som en vilja att bryta upp för att skaffa en ny bostad, nytt arbete

och knyta nya kontakter i en ny miljö.

Frågan är emellertid om detta beteende verkligen var en frivillig hand-

ling. Snarare var det nog så att det i många, kanske de flesta, fall var en

nödvändig flyttning framtvingad av svårigheten att få tillgång till arbete

och service i den gamla boendemiljön beroende dels på att arbetstill-

fällena och serviceutbuden minskade dels på att transportsystemet inte

var tillräckligt bra för att man med hjälp av Ökad rörlighet skulle kunna

överbrygga de olägenheter som de ökade geografiska avstånden medförde.

Undersökningar rörande den sedan 1970-talet pågående återflyttningen till

vissa delar av glesbygden (Forsström, Olsson 1982) tyder på detta. En, vad

många anser, bättre uppväxtmiljö för barnen, anknytning till hembygden,

närhet till naturen och andra icke kvantifierbara värden betalas med en

ökad rörligthet och därmed sammanhängande kostnader i tid, pengar och

annat.

Många former av service kräver personlig närvaro och därigenom uppstår

konflikter mellan möjligheten att nå dessa och t ex den specialisering av

arbetslivet, som medfört en koncentration av arbetsplatserna, en konflikt

som naturligtvis blir större i ett glesbebyggt område pga de långa

avstånd som finns där.
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Ett sätt att möta detta är att man om möjligt försöker minska antalet

resor, samordna ärenden, handla större kvantiteter per gång, förse bostäd-

erna med större förråd och öka självförsörjningsgraden.

Transporterna är emellertid nödvändiga, inte minst till och från skolor och

arbetsplatser och för att friheten att få välja bostadsort skall kunna

finnas ställs ofta höga krav påtransportapparaten.

Transportsystemets standard påverkar på många sätt individernas levnads-

nivå. Om denna uttrycks i form av levnadsnivåkomponenter kan man

konstatera att de flesta av dessa påverkas av transportsystemets stan-

dard. Holmberg har gjort en sammanställning (Nordplan 1977:1) av hur

transportstandarden påverkar olika levnadsnivåkomponenter uttryckta

som PBSUPSBP.

  

Resurs Påverkas av transportsystemets standard genom

Hälsa Möjlighet att nå olika hälso-och sjukvårdsinsti-
tutioner

Möjlighet för personal i öppen vård att nå de
vårdbehövande

Sysselsättning Möjlighet att deltaga i arbetslivet med hänsyn
till restider och anpassning till udda arbetstider

Utbildning Möjlighet att nå utbildningsutbud

Ekonomiska resurser Möjlighet att nå arbetsplatser

Politiska resurser Möjlighet att nå myndigheter och att deltaga i
politiska aktiviteter

Bostadsförhållanden Möjlighet att nå olika utbud från bostaden

Rekreation Möjlighet att nå olika rekreationsutbud

 

Källa: Nordplan. Rapport 1977:1
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Transportsystemets standard påverkar alltså i hög grad möjligheterna för

de boende i en region att deltaga i olika aktiviteter i samhället och att

tillgodogöra sig det serviceutbud som erbjuds.

Om man, som vi, önskar studera hur dessa möjligheter harförändrats över

åren i en region är det viktigt att försöka definiera vad man avser med ett

transportsystems standard så att man kan beskriva dess nivå vid olika

tidpunkter.

Transportstandard är ett sammansatt begrepp vilket kan beskrivas på

olika sätt med hjälp av en mängd olika faktorer. Friberg-Holmberg har i

samband med en litteraturgenomgång (Nordplan 1974:2) redovisat de

faktorer som ansetts vara väsentliga för ett kollektivtrafiksystems stand-

ard. De faktorer som nämns där, och som naturligtvis värderas olika högt

av olika individer och grupper, är: regularitet, säkerhet, restid, regn- och

vindskydd, kostnad, känsla av oberoende, rymlighet, bekvämlighet, turtät-

het, gångavstånd, valfrihet, möjlighet till sysselsättning under resan,

omstigning och fordonets skick.

En enkel form av standardbeskrivning blir då att välja ut någon enstaka

eller ett par viktiga egenskaper hos systemet och se hur dessa varierat

över tiden. Detta visar emellertid endast hur transportsystemet löst en

viss uppgift vid olika tillfällen och det säller inte heller transportsystemet

i relation till de individer som använder det.

I glesbygdsområden med stora avstånd mellan bostäder, arbetsplatser,

serviceorter etc är inte denna form av standardmätning tillräcklig. Än

mindre där kan man se transportapparaten lösryckt ur sitt sammanhang

utan den måste betraktas som en integrerad del av samhället i övrigt och

kollektivtrafikutbudet måste sammanställas med såväl bostadsorternas

som de olika aktiviteternas lokalisering samt tiderna för aktiviteternas

öppethållande.

Som framgår av sammanställningen ovan rörande hur transportsystemets

standard påverkar olika levnadsnivåkomponenter är det möjligheten att nå

och få tillgång till vissa aktiviteter som förändras för individerna när

systemets standard ändras.
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Huvudavsikten med en resa är just att man skall kunna nå olika målpunkt-

er, att den skall öka individens rörlighet i rummet. Med rörlighet avses då

individens möjlighet att företa en resa. Rörligheten är ett individanknutet

begrepp som varierar med t ex tillgång till bil eller andra privata eller

kollektiva transportmedel, körkort, ekonomi och hälsa. Det är alltså

friheten från restriktioner att förflytta sig som blir ett mått på rörlighet-

en.

Om vi anknyter till resonemanget om rörlighetens betydelse så blir den

väsentligaste komponenten i transportstandardbegreppet individens möj-

lighet att nå olika önskvärda målpunkter och därigenom få tillfälle att

deltaga i olika aktiviteter d v 3 det som ofta kallas "tillgängligheten".

Begreppet tillgänglighet betraktad på detta sätt är alltså kopplat till

individen och beskriver hennes möjlighet att tillgodogöra sig utbudet av en

viss aktivitet beroende

- dels på aktivitetens geografiska läge och dess öppettider

- dels på individens egen rörlighet.

Tillgängligheten kan då påverkas dels i rummet genom en omlokalisering

av målpunkter eller en omläggning av väg- eller linjenät dels i tiden

genom att öka transportsystemets hastighet eller genom att målpunkter-

nas öppethållande förändras. Även individbundna förändringar som t ex

byte av bostadsort eller ändrade arbetstider kan naturligtvis påverka

tillgängligheten för den enskilda individen.

Alla dessa faktorer, och inte endast transportsystemet som sådant (mätt i

form av trafikerad vägsträcka, frekvenser och annat), måste beaktas när

man ur brukarnas synpunkt vill analysera transportutbudet vid olika

tillfällen.

2.2 Kollektivtransportstandard

Vilka faktorer skall man då taga med vid bedömningen av standarden hos

ett kollektivtransportsystem och vilken modell skall man använda för att

få ett lämpligt mått för att jämföra standarden vid olika tillfällen inom

samma region.
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Tillgängligheten, som med det individorienterade betraktelsesättet som

anlagts i denna studie, har bedömts som den väsentligaste beödmnings-

grunden för ett transportsystem, är beroende av såväl individernas

bostadsort och fysiska rörlighet, som resmålens karaktär och trafikut-

budet.

Tillgängligheten varierar alltså från individ till individ och dessutom

beroende på vilka aktiviteter man önskar uppsöka.

Resmål med få utbudspunkter och kortare öppettider har låg tillgänglighet

för de flesta människorna om transportsystemet inte har en stor geogra-

fisk täckning och hög turtäthet eller är inrättat för att betjäna just denna

aktivitet.

För att kunna mäta tillgängligheten i ett kollektivtrafiksystem måste man

alltså ta hänsyn till ett antal olika variabler och man måste göra klart för

sig

- vilka befolkningsgrupper som skall betjänas

- vilka resmål man vill besöka och vid vilka tidpunkter dessa är

tillgängliga.

Dessutom bör man för att kunna göra någon form av värdering av

systemets standard besluta

- vilka minimikrav man skall ställa på kollektivtrafiken för att man

skall kunna säga att det finns en tillfredsställande tillgänglighet.

För att kunna göra en sådan analys måste man alltså ställa upp en matris

innehållande ett antal specificerade resmål, som skall kunna nås inom

bestämda tider, samt ett antal olika individgrupper med olika önskemål.

Därefter beräknas befolkningsgruppernas tillgänglighet till resmålen med

avseende på ett antal standardkrav rörande frekvens, restid, uppehållstid,

gångtid etc.

En sådan uppläggning kräver emellertid ett mycket omfattande kartlägg-

ningsarbete i synnerhet när det gäller att identifiera bostadsorterna för

individer tillhörande olika befolkningsgrupper. Dessutom kräver den stora
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datamängd som det i så fall skulle bli fråga om en maskinell behandling av

materialet. I detta arbete som vill ge en översiktlig analys av transportut-

budets förändring har vi därför ej försökt göra någon sådan uppdelning i

individgrupper utan har behandlat hela befolkningen som en homogen

grupp med samma fysiska rörlighet och med samma krav på tillgänglighet

till olika resmål.

Dock har vi för bedömningen av kollektivtrafikstandarden vid olika

tidpunkter varit tvungna att ta ställning till om några, och i så fall vilka,

resmål eller befolkningskategorier som bör prioriteras. Härvid ansluter vi

oss till rekommendationerna i NÄT där man anger rangordningen skol-,

service-, arbets-, gymnasie-, och i sista hand fritids- och kulturresor.

2 .3 Uppläggning av undersökningen

Befolkningens geografiska fördelning och belägenheten av olika resmål

utgör grunden för persontrafikens behov.

I denna undersökning vill vi försöka göra en objektiv bedömning av

kollektivtrafikutbudets förändring inom en region ställt i relation till de

människor som bor där, deras bostadsorter och de platser inom kommunen

som de oftast behöver besöka.

En viktig faktor i detta sammanhang är det geografiska avståndet. Detta,

och därmed transporternas betydelse, ökar i glesbygdsområden jämfört

med i mer tätbebyggda områden.

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

möjlighet att förflytta sig till den plats där denna verksamhet är

lokaliserad. Tillgänglighet i denna bemärkelse är allså ett rumsligt be-

grepp vilket kan uttryckas i termer av kostnader för individen i tid och

pengar. Tillgängligheten är en funktion av geografiskt avstånd, förekomst

av transportnät, tillgång till transportservice samt individens egna resurs-

er i form av hälsa, tid, pengar och egna förflyttningsmedel.
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I och med att vi betraktar tillgängligheten som den viktigaste standard-

faktorn hos transportsystemet blir det alltså denna som skall mätas när vi

skall ge ett mått på kollaktivtrafikutbudets niVå.

Studiet av befolkningens rumsliga fördelning samt förändringarna av

denna utgör en viktig del i undersökningen. En befolkningskarta är ett

speciellt geografiskt hjälpmedel som lämpar sig väl att använda när man

skall studera hur vissa funktioner är lokaliserade i förhållande till befolk-

ningens bosättning. För detta ändmål har i undersökningen använts s k

koordinatkartor, som redovisar det totala antalet mantalsskrivna personer

inom rutor med sidstorlek på 1 kmz. Orsaken till att just denna nedbryt-

ning använts var att det för åren 1960 och 1970 redan fanns sådant

kartmaterial (Olsson, 1966, 1972).

I resvaneundersökningen (RVU-78) har maximalt gångavstånd till kollek-

tivtrafik, affärer etc satts till 750 meter, varför en nedbrytning till detta

mått naturligtvis hade varit önskvärd. En sådan omarbetning av material-

et bedömdes emellertid som alltför tidskrävande och även kartor med-

redovisningsytor på 1 km2 kan ge en god uppfattning om förändringen av

tillgängligheten till t ex kollektivtrafiklinjer och affärer.

Eftersom framställningen av koordinatkartor över befolkningen innebär

ett mycket omfattande arbete har någon sådan inte framtagits för år 1950

utan .endast för år 1980.

Väsentligt för bedömningen av kollektivtrafikens standard är även att

resmålen lokaliseras. Därför har för de olika undersökningstidpunkterna

även gjorts en kartläggning av den geografiska fördelningen av de resmål

som bedömts som väsentliga för att befolkningens behov av service skall

anses vara tillfredsställt.

Undersökningen tillgår så att utbudet av kollektiva persontransporter åren

1960, 1970 och 1980 ställs dels mot gelsbygdsbefolkningens boende som

det framgår av de framtagna koordinatkartorna för de olika tidpunkterna,

dels mot den geografiska fördelningen av serviceutbudet vid samma

tidpunkter (figur 2.1).
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Bedömningen av transportutbudet sker på så sätt att olika krav beträffan-

de tillgängligheten appliceras på transportnätet varefter effekterna utläs-

es i form av berörd befolkning. Dessa effekter beräknas med hjälp av

befolkningskartorna.

Man studerar samtliga glesbygdsboende i undersökningsområdet och be-

räknar till att börja med hur många som har tillgång till en kollektivtra-

fiklinje på ett visst avstånd från sin bostad. Därefter kan man lägga allt

hårdare krav på linjenätet avseende t ex gångavstånd och turtätheter och

avläsa effekterna av dessa som den folkmängd som har tillgång till

linjetrafik som uppfyller dessa krav.

På så sätt är det möjligt att göra en jämförelse av trafikutbudet vid de

olika undersökningstidpunkterna.
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3 FÖRÄNDRINGAR AV KOLLEKTIVTRANSPORTUTBUDET

3.1 Transportbehovets förändring i glesbygden

Under 1900-talet har det skett en strukturomvandling i svensk ekonomi.

Sektorförskjutningar inom näringslivet har skett först från jord- och

skogsbruk till industri och senare till offentlig sektor. Samtidigt har

näringslivets och det offentligas verksamheter koncentrerats i allt större

enheter lokaliserade till allt färre orter. Detta har åtföljts av stora

befolkningsomflyttningar vilka som konsekvens haft en utglesning av vissa

regioner. De i glesbygden kvarboende får ett allt större transportbehov

beroende på att de tvingas att söka sysselsättning, service och andra soci-

ala kontakter på allt större avstånd från bostadsorten.

3.2 Transportutbudets förändring i glesbygden

Även kollektivtrafiken har under undersökningsperioden genomgått en

stark förändring. Från att år 1950 omfatta enbart linjetrafik på ett

relativt finmaskigt trafiknät och med många turer per vecka har utbudet

kommit att förändras till att omfatta dels linjetrafik, på ett generellt sett

allt glesare och mindre frekvent linjenät dels en annan och mycket mer

efterfrågeanpassad service, dels i form av specialtransporter som skol-

skjuts, färdtjänst och av försäkringskassan betalda resor, dels den sk

ko mpletteringstrafiken.

Detta har medfört att även om målpunkterna blivit färre och reseavstånd-

en med en oförändrad bosättning blivit längre så har ändå inte glesbygds-

befolkningens kollektivtrafikservice genomgått en katastrofal försämring.

I vissa fall, och i synnerhet för vissa kategorier, har kollektivtrafik-

standarden istället höjts under undersökningsperioden.

3.2.1 Trafikerad väglängd per invånare

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

relation vare sig till befolkningens eller målpunkternas geografiska sprid-

ning så kan vi konstatera att i Munkedals kommun halverades den med
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linjetrafik trafikerade väglängden per inVånare under 20 år, från 15,3

meter år 1960 till 7,7 meter år 1980 (Tabell 3.1). Strömstads kommun

däremot visar en annan sifferserie beroende på att redan år 1970 hade

många av busslinjerna i kommunen ombildats till beställningsstyrda taxi-

linjer, som kan jämföras med kompletteringstrafiken.

1960 1970 1980

linje linje + kompl

Munkedal 15,3 13,2 7,7 7,7 +

Strömstad 14,4 16,5 11,5 19,1 +

Tabell 3.1 Munkedals och Strömstads kommun 1950-1980.
Trafikerad väglängd per kommuninVånare (meter)

Där trafikerad vägsträcka för kompletteringstrafik har kunnat beräknas,

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

en bedrivs som anropsstyrd linjetrafik, finner vi att relationen vägsträcka

per kommuninvånare har förbättrats. Till detta skall dessutom läggas

delar av skolskjutsnätet, som är ännu finmaskigare än övriga trafiknät.

3.2.2 Täckningsgrad

Ett betydligt intressantare och ur brukarnas synpunkt mer relevant sätt

att ange standarden på kollektivtrafikutbudet är att ställa detta i relation

till den geografiska fördelningen av de boende och de mål dessa önskar

besöka.

Som ett första mått har vi beräknat hur stor andel av glesbygdsinVånarna

som bor på ett sådant avstånd från kollektivtrafiklinjerna att de över

huvud taget kan använda den erbjudna kollektivtrafiken. Med utgångs-

punkt från befolkningskartorna har vi beräknat hur många personer som

bor på ett avstånd mindre än 1 km från väg trafikerad med kollektivtrafik

(Tabell 3.2).
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1960 1970 1980

linje linje + kompl

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

Strömstad 75,5 82,0 58,7 88,6

 

Tabell 3.2 Munkedals och Strömstads kommuner 1960-1980. Andel av

glesbygdsinVånarna som bor på mindre avstånd än 1 km
från väg trafikerad med kollektivtrafik (procent).

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

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

tagen till den år 1975 införda mycket generösa kompletteringstrafiken

ökar andelen istället till 100%.

För många innebär kompletteringstrafiken en mycket stor förbättring

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

Strömstads kommun, där siffrorna gäller för kommunen utom Kosteröar-

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

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

detta mått mätt en bättre kollektivtrafikstandard än Munkedal både år

1960 och 1970. Eftersom kompletteringstrafiken endast delvis är utformad

som områdestrafik blir emellertid Strömstads standard lägre än Munkedals

år 1980.

En förbättring av täckningsgraden har emellertid skett i båda kommuner-

na under tiden 1960-1980.

3.2.3 Antal enkelturer per vecka

En viktig faktor vid bedömningen av kollektivtrafikstandarden och därmed

även för bedömningen av förändringen av kollektivtrafikutbudet är hur

ofta de olika linjerna och vägsträckorna trafikeras.
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Vi har därför gått igenom samtliga tidtabeller för åren 1960, 1970 och

1980 och räknat fram antalet enkelturer per vecka för de olika vägsträck-

orna (figur 3.1 - 3.5). Av figurerna samt tabellerna 6.3 - 6.10, 6.15 och

6.16 i inventeringsdelen framgår att genomgående är att antalet enkeltur-

er per vecka i linjetrafiken minskat markant, i synnerhet i de perifera

lägena av kommunerna. En viss ökning kan däremot iakttagas vid de

största samhällena och i de tunga relationerna längs huvudtrafiklederna.

Även koncentrationen av såväl befolkning som målpunkter har ju kommit

att förskjutas mot de större tätorterna och huvudtrafiklederna varför det

är intressant att se hur andelarna med tillgång till en viss turtäthet i

kollektivtrafiken har förändrats under undersökningens gång.

Beräkningarna har tillgått så att linjenät och antal turer per vägsträcka

för de olika undersökningsåren har sammanställts med den då aktuella

befolkningskartan varefter andelen befolkning som faller inom varje

standardklass kunnat beräknas.

     

1960 1970 1980

antal enkel- linje linje + kompl

turer/VBCka skolår övr tider

1-9 9,7 2,1 2,1 - 39,3

10-29 5,3 25,1 13,7 62,7 23,4

30-69 33,4 59,0 23,8 59,4 26,4 51,0 26,4 26,4 60,7

70-99 11,1 6,2 - - -

100- 9,2 4,3 10,9 10,9 10,9

totaü: 68,7 61,5 53,1 100,0 100,0

 

Tabell 3.3 Munkedals kommun 1960-1980. Andel glesbygdsinvånare boende på
mindre avstånd än 1 km från väg trafikerad med kollektivtrafik
(procentl
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Av tabell 3.3 framgår att om vi sätter gränsen för en acceptabel

kollektivtrafikstandard till att man skall ha minst en förbindelse per

vardag, d v 3 10 enkelturer per vecka, med närmaste serviceort så har

andelen stigit från 59,0% år 1960 till 59,4% år 1970 för att år 1980,

enbart beräknat på linjetrafiken, ha sjunkit till 51,0%.

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

nade skolskjutsorganisationen innebär för glesbygdsinvånarnas kollektiv-

trafikstandard. Andelen med minst 10 enkelresor per vecka stiger tack

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

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

Om vi betraktar gruppen med tillgång till 10-29 enkelturer per vecka steg

denna andel högst markant åren 1960-1970. En ännu större ökning skedde

mellan 1970 och skolåret 1980.

Andelarna med fler turer per vecka än 30 har emellertid sjunkit utom

gruppen över 100 turer.

      

1970 1980

linje linje + kornpl

antal enkel- skolår övr tider

turer/vecka

1-9 2,2 14,1 14,1 44,0

10-29 28,0 23,0 52,9 23,0

30-69 45,4 79,8 9,5 44,6 9,5 74,5 9,5 44,6

70-99 6,4 9,3 9,3 9,3

100- - 2,8 2,8 2,8

totalt 82,0 58,7 88,6 88,6

Tabell 3.4 Strömstads kommun 1970-1980. Andel glesbygdsinvånare
boende på ett mindre avstånd än 1 km från väg trafikerad
med kollektivtrafik (procent)
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Figur 3.1 Munkedals kommun

Antal enkelturer per vecka 1960
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Figur 3.2 Munkedals kommun

Antal enkelturer per vecka 1970
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Figur 3.3 Munkedals kommun
Antal enkelturer per vecka 1980
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Figur 3.4 Strömstads kommun

Antal enkelturer per vecka 1970
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Figur 3.5 Strömstads kommun

Antal enkelturer per vecka 1980
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Andelen personer med mer än 10 enkelturer per vecka i Strömstads

kommun (tabell 3.4) sjönk från 79,8% år 1970 till 74,5% under skolåret och

44,6% under övriga delen av året år 1980. Trots ett finförgrenat linjenät

har alltså standarden sjunkit för en stor del av kommuninvånarna när man

tar med turtätheten i bilden.

Andelen med 10-29 förbindelser har emellertid ökat markant under

skolåret även om den sjunkit något underandra delar av året och även

andelen med över 70 enkelturer per vecka (det är i huvudsak de som bor

längs utfartsvägarna från Strömstad) har ökat.

Den grupp som huvudsakligen har minskat i Strömstads kommun är den

med 30-69 enkelturer per vecka vilken minskat från ungefär 45% till

ungefär 10% av glesbygsinnevånarna.

3.2.4 Restider

Restiden är i många sammanhang den viktigaste enskilda standardfaktorn.

Restiden brukar indelas i komponenterna gång-, vänte-, åk- och bytestid.

Den rena restiden som mått på ett trafiksystems standard är intressant i

de sammanhang då man vill belysa i vilken utsträckning individer i en

given transportsituation har möjlighet att genomföra resor inom givna

tidsrestriktioner.

Det finns två principiellt olika metoder för att beräkna restider i

tidtabellbundna kollektivtrafiksystem.

Den ena metoden arbetar med absoluttider. Vid denna utgår man från

linjernas tidtabeller och åktiden längs en linje erhåller man genom

subtraktion av tabellvärden. Aven väntetider vid eventuella byten erhålles

genom avläsning av de båda linjernas tidtabeller.

Den andra metoden, som brukar kallas medelvärdesmetoden, utgår från

körtider mellan hållplatser och genomsnittliga intervall mellan bussarna

på linjen. Medelvärdesmetoden brukar användas vid restidsberäkningar
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avseende tätortstrafik, men när det gäller glesbygdstrafik är den mindre

lämplig eftersom turintervallen vid denna dels är långa, dels varierar

kraftigt.

I detta arbete har vi alltså använt oss av den förra metoden. Som

framgått är de båda undersökningskommunerna små till ytan och tids-

avstånden med kollektivtrafik är inte speciellt stora. Med en restid på 30

minuter finns det för de flesta möjlighet att komma till någon av de

större tätorterna och det serviceutbud som finns där.

Om vi betraktar möjligheten för glesbygdsinvånarna i respektive kommun

att med en kollektivtrafikresa på maximalt 15 minuter ta sig till någon av

de tre tätorterna Munkedal, Dingle eller Strömstad, de orter som vid

samtliga undersökningstillfällen hade de högsta centralitetstalen (in-

venteringsdelen, avsnitt 5.3), så har den räknat på den rena linjetrafiken

minskat men med hänsyn tagen även till kompletteringstrafiken ökat

(tabell 3.5). I Munkedal kunde år 1960 33,5% av glesbygdsinVånarna ta sig

till Munkedal eller Dingle med en restid av maximalt 15 minuter. År 1980

hade andelen stigit till ungefär 38%. I Strömstads kommun var

motsvarande siffror avseende möjligheten att ta sig till Strömstads tätort

24,3% år 1970 och nära 28% år 1980.

 

Munkedal Strömstad

linje /linje + kompl linje /linje + kompl

1960 33,5 -

1970 32,9 - 24,3

1980 24,3 38,3 17,0 27,9

Tabell 3.5 Munkedals och Strömstads kommuner 1960-1980.
Andel glesbygdsinvånare boende på mindre avstånd än 1 km

från väg trafikerad med kollektivtrafik samt med en restid
på max 15 minuter till vissa centralorter (procent).
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3.2.5 Tillgänglighet

Tillgängligheten som den definieras i detta arbete innebär att man

betraktar individens möjlighet att med hjälp av kollektivtrafiken nå vissa

målpunkter.

För att få en uppfattning om vad koncentration av målpunkterna har inne-

burit för glesbygdsinvånarna har vi gjort en beräkning av den andel

personer som vid de olika tillfällena kan komma till olika målpunkter

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

torde maximalt ta 30 minuter sammanlagt).

   

1960 1970 1980

15 nün 30 nun

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

post 59,9 56,1 42,1 ca 90

bank 55,6 58,2 44,3 ca 90

lhmnnedel 68,7 62,2 45,5 ca 95

 

Tabell 3.6 Munkedals kommun 1960-1980. Andel glesbygdsinvånare

boende på mindre avstånd än 1 km från väg trafikerad med
kollektivtrafik samt med en restid på max 15/30 min till

olika resmål (procent)

I Munkedals kommun skedde mellan åren 1960 och 1970 en ökning av

andelarna glesbygdsbor som kunde ta sig till skola och bank med en restid

på maximalt 15 minuter och en minskning av andelarna som kunde ta sig

till post och livsmedelsaffärer på samma restid. Mellan åren 1970 och

1980 sjönk andelarna som kunde ta sig till de olika målpunkterna med en

restid på maximalt 15 minuter mycket kraftigt.

Andelarna är emellertid i praktiken inte fullt så låga år 1980 utan till

dessa personer bör även adderas åtskilliga av dem som betjänas av

områdestrafiken, ett antal som dock utan omfattande undersökningar är

omöjligt att beräkna p g a dennas konstruktion.
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Genom att betrakta storleken av de områden som kompletteringstrafiken

omfattar vågar vi emellertid anta att det för ungefär hälften av de

återstående glesbygdsinvånarna finns en chans att med 15 minuters restid

komma åtminstone till skola och livsmedelsaffär. Därmed Vågar vi också

påstå att tillgängligheten har ökat för dessa resmål under 1970-talet.

  

1970 1980

15 nun 30 nun

skoka 63,6 67,8 ca 100

post 40,6 44,2 ca 86

bank 34,9 44,2 ca 86

lhmwnedel 64,8 67,5 ca 86

Tabell 3.7 Strömstads kommun 1970-1980. Andel glesbygdsinvånare

boende på mindre avstånd än 1 km från väg trafikerad med
kollektivtrafik samt med en restid på max 15/30 min till
olika resmål (procent)

I Strömstads kommun har tillgängligheten med 15 minuters restid ökat för

samtliga målpunkter. Även här bör 1980 års andelar höjas ytterligare, om

än inte lika mycket som i Munkedals kommun, p 9 a områdestrafiken.

3.3 Transportutbudets servicenivå relaterat till restyper

Sammansättningen av kollektivtrafiken har förändrats markant från 1950

till 1980. Om denna hela tiden hade varit densamma hade jämförelsen

mellan utbuden vid olika tidpunkter varit enkel men genom att en allt

större del av kollektivtrafikutbudet kommit att omfatta olika former av

specialinriktad service måste man för att kunna göra en jämförelse av

servicenivån först göra en bedömning av vilka grupper av människor eller

vilka typer av resor som bör prioriteras i kollektivtrafiksammanhang.
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Eftersom vi i detta arbete inte gjort den önskvärda indelningen av

kommuninvånarna i olika befolkningskategorier men däremot delvis har

uppgifter om kollektivtrafikutbudets förändring baserat på restyp faller

det sig naturligt att här diskutera en prioritering efter restyp.

De befolkningsgrupper vars transportbehov man i första hand vill försöka

täcka med kollektivtrafik är de som av olika skäl inte har tillgång till

egen bil utan i hög grad blir hänvisade till kollektivtrafiken d v 3 huvud-

sakligen skolbarn, äldre, handikappade samt hemmaarbetande kvinnor.

Överfört till restyper skulle då de ur transportförsörjningssynpunkt viktig-

aste resorna vara skolresor, främst till den obligatoriska skolan, samt

hälso-, sjuk- och serviceresor. En sådan prioritering är i huvudsak i

överensstämmelse med NÄTs rekommendationer som anger rangordningen

skol-, service-, arbets-, gymnasie- och i sista hand fritids- och kultur-

TBSOI'.

3.3.1 Skolskjutsar

Tyvärr har några närmare upplysningar om skolskjutsorganisationen inte

gått att erhålla från tidigare år än från trafikförsörjningsplanens införan-

de inför trafikåret 1975/1976.

År 1980 fanns i Munkedals kommun 23 skolskjutsområden från vilka

grundskolebarnen skjutsades till tre olika skolor i Munkedals tätort, till en

i Hällevadsholm, en i Hede och en i Hedekas. Till lågstadieskolan i Dingle

behövdes ingen skolskjuts. Samtliga grundskolebarn som inte bodde intill

respektive skolor erbjöds därmed skolskjuts. Samtidigt fanns i Strömstads

kommun 12 skolskjutsområden, täckande hela kommunen, från vilka

grundskolebarnen skjutsades till skolor i Strömstads tätort, Skee, Melle-

gården, Nordby, Råssö och Tjärnö.

Restiderna för grundskoleeleverna i Munkedals kommun var för så gott

som samtliga mindre än 30 minuter. Endast ett 20-tal elever måste

antingen morgon eller kväll resa upp emot 50 minuter p g a att skolskjuts-

en hade olika färdväg vid de olika tidpunkterna. Längst restider hade år
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1980 ett 50-tal barn i Kåtebolområdet (ca 7% av samtliga grundskole-

elever), som dagligen i vardera riktningen hade en restid varierande

mellan 35 och 50 minuter.

Motsvarande uppgifter har tyvärr inte gått att erhålla från Strömstads

kommun.

Under 1970-talet har även förskoleskjutsar införts i båda kommunerna.

Eftersom inte heller tidigare siffror rörande skolskjutsarna gått att

erhålla kan vi inte göra någon siffermässig jämförelse med de tidigare

undersökningstillfällena men med tanke på att den första förordningen om

statsbidrag för skolskjuts kom år 1958 (SFS 1958:280) kan vi utgå ifrån att

skolelevernas transportmöjligheter med kollektivtrafik har ökat högst

väsentligt sedan år 1950.

Eftersom vi bedömer just skolresorna som den restyp som i första hand

måste prioriteras och genom att dessa resor genom skolskjutsorganisation-

en har en för de flesta elever väl tidsanpassad uppläggning måste i

sammanvägningen av kollektivtrafikutbudets förändring denna restyps

positiva utveckling väga mycket tungt.

3.3.2 Färdtjänst

Även färdtjänsten är en restyp som är avsedd för en speciell befolknings-

grupp.

Den som har rätt att utnyttja denna transportservioe är de som av olika

fysiska, psykiska eller sociala skäl inte kan utnyttja den ordinarie kollek-

tivtrafiken.

Färdtjänst fanns inte vare sig i Munkedals eller Strömstads kommun vid de

tre första undersökningstillfällena men hade införts i båda år 1980. Detta

år utfördes närmare 19 000 resor med färdtjänst i Munkedals kommun och

ungefär 5 000 i Strömstads.
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Andelen personer med färdtjänstbevis var år 1980 nära 3% i Vardera

kommunen. I Munkedals kommun var ungefär 90% av de färdtjänstberätti-

gade 65 år eller äldre, i Strömstads kommun var motsvarande siffra

ungefär 83%. Detta innebär att i Munkedal hade ca 14% av befolkningen

65 år och äldre färdtjänst mot 11% i Strömstad. '

Drygt 50% av alla färdtjänstberättigade var bosatta i kommunernas

glesbygdsområden.

Denna typ av transportservice har betytt mycket för de ålders- eller på

annat sätt handikappade och måste sägas ha inneburit en avsevärd

förbättring av transportstandarden för de ca 3% av kommuninvånarna som

har rätt att utnyttja denna. Dock måste man ställa de äldre som har rätt

till färdtjänst mot de återstående äldre (ca 18% av kommuninvånarna i

Munkedal och ca 20% i Strömstad) som ej har tillgång till färdtjänst.

  

Munkedal Strömstad

1950 11,9 13,6

1960 14,7 17,6

1970 18,8 21,7

1980 16,0 20,3

 

Tabell 3.8 Munkedals och Strömstads kommuner 1950-1980.

Andelen personer 65 år och äldre som ej har tillgång till

färdtjänst (procent).

Gruppen över 65 år ökade i Munkedal kontinuerligt åren 1950-1970 från

11,9% till 18,8% och i Strömstad från 13,6% till 21,7%. Tack vare

färdtjänsten har andelen äldre som är beroende av privata transporter

eller den ordinarie linje- eller kompletteringstrafiken sjunkit mellan åren

1970 och 1980. I Munkedals kommun där andelen äldre inte ökade under

1970-talet har gruppen äldre utan färdtjänst minskat med närmare 3%

medan den i Strömstads kommun, som har en befolkningssammansättning

som "åldrats" även under 1970-talet, (inventeringsdelen, tabell 4.5)

minskat med ungefär 1,5%.
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Genom att andelen kommuninvånare äldre än 65 år har ökat kraftigt i de

båda kommunerna under undersökningsperioden var det alltså år 1980,

trots färdtjänsten, en större andel äldre personer än år 1950, som var

beroende av antingen privata transporter eller den ordinarie kollektivtra-

fiken.

3.3.3 Resor ersatta av försäkringskassan

Denna typ av reseersättning infördes under 1960-talet. I Munkedals

kommun ökade antalet ersatta resekostnadskvitton från ungefär 8 400 år

1970 till 12 483 år 1980. I Strömstads kommun minskade de däremot från

ungefär 8 000 år 1970 till ungefär 7 000 år 1980.

Eftersom bestämmelserna rörande ersättning för resor var densamma i de

båda undersökningskommunerna och vid de båda tidpunkterna indikerar

detta att hälsotillståndet uppenbarligen är bättre i Strömstads kommun än

i Munkedals.

Även om antalet resor per år är relativt få måste denna form av reseer-

sättning betraktas som en klar transportstandardökning för dem som har

behov av restypen i fråga.

3.3.4 Serviceresor

Ett av målen i den kommunala trafikplaneringen har under senare år varit

att tillhandahålla en kompletteringstrafik som i första hand gör det möj-

ligt att använda den till serviceresor till de närmaste serviceorterna och

med en uppehållstid av 2-3 timmar i dessa före återresan.

I och med att detta varit en av de övergripande ambitionerna så har även

transportutbudet lagts upp efter detta och den andel av glesbygdsbefolk-

ningen som kan erbjudas denna service har ökat under undersökningsperio-

dens gång. Den tid man kan uppehålla sig i målorten har blivit mycket

bättre anpassad till behovet och från att i början av
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1950-talet ha varit 5-6 timmar i många relationer är nu uppehållstiderna

mellan två och tre timmar, stundtals med varierande längder genom olika

återresealternativ.

År 1950 var det endast tre förbindelser i Munkedals kommun som möjligen

lämpade sig för serviceresor. Från Hedekas och Gårvik kunde man 2-3

gånger i veckan resa till Munkedal där man sedan hade en uppehållstid på

ca 5 % timme före återresan och de personer som bodde längs busslinjen

Gravarne-Dingle kunde få en uppehållstid på 3 timmar i Dingle.

I Strömstads kommun däremot lämpade sig samtliga linjer för serviceresor

1-3 gånger per vecka och med en uppehållstid på 3-5 timmar i Strömstad.

År 1960 hade uddevallalinjerna lagts om och i betydligt högre grad

anpassats för serviceresor till de olika huvudorterna i kommunen. Från

Gesäter och Hedekas och Gårvik fanns varje vardag förbindelser med

Munkedal med ca 3 timmars uppehållstid och resande från Fjällbacka och

Gravarne kunde utnyttja serviceutbudet i Dingle.

Från Norra Sanna kunde man dagligen resa till Hedekas (uppehåll 5

timmar) och från Klageröd till Hällevadsholm (uppehållstid 3% tim).

År 1970 hade linjerna i Munkedals kommun inriktats mer mot huvudorter-

na och Munkedal och Dingle var de serviceorter som kunde nås, i vissa

relationer dagligen och i andra 2-3 gånger per vecka och med en

uppehållstid på 2-4 timmar.

Samma år fanns i Strömstads kommun möjlighet att komma till Strömstad

1-5 gånger per vecka och med en uppehållstid på 2-5 timmar med samtliga

kollektivtrafiklinjer.

År 1980 täcktes hela Munkedals kommun av kompletteringstrafiken som

tVå vardagar per vecka gav samtliga kommuninvånare en möjlighet att

komma till närmaste närservicebutik och även möjlighet att komma till

någon av de större serviceorterna Munkedal, Dingle eller Hedekas. Uppe-

hållstiden i dessa orter varierade mellan två och fyra timmar.
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Restiderna till närmaste närservicebutik låg under 30 minuter för alla

områden utom kompletteringstrafikområdena A, B och C (inventeringsde-

len, figur 6.13). Vi kan anta att det sammanlagt rörde sig om maximalt

200 personer, eller 3-4% av glesbygdsinvånarna, som hade denna längre

restid.

I Strömstads kommun var år 1980 andelen glesbygdsbor som hade en

längre restid än 30 minuter till närmaste livsmedelsbutik ungefär 15%.

3.3.5 Arbetsresor

Tidtabellerna har inte i någondera av kommunerna legat särskilt väl till

för att de allmänna kommunikationerna skulle kunna utnyttjas för arbets-

resor. Det är egentligen bara i de tunga relationerna längs huvudvägarna

mellan de större orterna som kollektivtrafiken kunnat utnyttjas för vissa

arbetsresor.

Under förutsättningen att man hade sin arbetsplats i någon av orterna

Munkedal, Dingle, Hedekas eller Hällevadsholm bodde år 1960 ca 35% av

glesbygdsborna i Munkedals kommun längs en linje som eventuellt gjorde

arbetsresor med kollektivtrafik möjliga. Denna andel hade år 1970 sjunkit

till ca 20%, en andel som var tämligen oförändrad år 1980.

Möjligheten att utnyttja kollektivtrafiken för arbetsresor var betydligt

lägre i Strömstads kommun under tidigare år. År 1970 var det tveksamt

om egentligen någon linje kunde utnyttjas för arbetsresor (mer än för

lärare) medan år 1980 bodde även här ungefär 20% av kommuninvånarna

längs sådana linjer som möjliggjorde en arbetspendling till Strömstad eller

Skee.

3.3.6 Fritids- och kulturresor

Om vi definierar denna restyp med att man skall kunna uppehålla sig i

målorten mellan klockan 18.30 - 21.30 på vardagar eller under 3-4 timmar

på en helgdag får vi följande resultat.
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Inte vid något av undersökningstillfällena gick det att med kollektivtrafk

ta sig till och från en centralort i kommunen och vistas där några timmar

en vardagskväll. Det var endast de personer som bodde längs E6an och

som önskade resa till Uddevalla som hade möjlighet att med hjälp av

kollektivtrafiken tillgodogöra sig kulturutbudet i en annan ort än hem-

orten en vardagskväll.

Däremot fanns det ett fåtal möjligheter att på söndagarna ta sig till

närmaste större orter inom kommunen. I Munkedals kommun ökade

antalet relationer där denna möjlighet fanns från fyra år 1950 till sex år

1960 för att därefter sjunkatill två år 1970 och en år 1980.

I Strömstads kommun fanns denna möjlighet i tre relationer år 1950 för

att inte existera alls år 1980.

3.4 Försök till utvärdering samt förslag til ytterligare forskning
rörande kollektivtrafik i glesbygd

Denna rapport, som behandlar utbudet av kollektivtrafik i två glesbygds-

kommuner, är ett försök till en objektiv bedömning av det totala utbudet

ställt i relation till de människor som bor där, deras bostadsorter och de

platser inom kommunen som de oftast behöver besöka.

Eftersom transportutbudets sammansättning förändrats markant under

undersökningsperiodens gång från att i inledningsskedet i stort sett endast

omfatta linjetrafik för att senare bestå av en allt större andel special-

resor som riktar sig till särskilda befolkningsgrupper måste man för att

kunna göra någon form av värdering av transportutbudets förändring

emellertid göra en prioritering mellan de olika restyperna vilken med nöd-

vändighet för in ett subjektivt element i undersökningen.

Som ovan nämnts har det varit tillgängligheten, här definierad i sin vidare

bemärkelse som ett mått på den möjlighet individen har att med hjälp av

kollektivtrafiksystemet nå vissa utbudspunkter och därigenom ta del i de

aktiviteter som pågår där, som ansetts vara det mått som bäst återspeglar

nyttan av ett trafiksystem.
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Trots att det varit Vår ambition att bedöma denna tillgänglighet för olika

typer av individgrupper och resmål har denna inte genomförts till fullo.

För att detta skall kunna ske krävs en ytterligare och förfinad analys av

tidtabeller ställda i relation till målpunkternas "öppettider" samt dess-

utom en uppdelning av de glesbygdsboende i vissa befolkningsgrupper med

olika krav på transportsystemet.

Under undersökningsperioden kan man iaktta en stark förändring av

lokaliseringen av de flesta verksamheterna. Målpunkterna har blivit färre

till antalet och koncentreras i huvudsak till de större orterna.

Samtidigt skedde, i synnerhet under den första delen av undersöknings-

perioden, en koncentration även av boendet. Det var en relativt stark

inflyttning till de större tätorterna och glesbygdsbefolkningen minskade.

Detta medförde att den indragning av linjer med busslinjetrafik som

skedde under 1960- och 1970-talen inte kom att drabba så stor andel av

glesbygdsbefolkningen som man kunnat vänta när man enbart betraktar

linjenätets utsträckning. Andelen glesbygdsbor som var bosatta mindre än

1 km från väg trafikerad med linjetrafik sjönk i Munkedals kommun från

68,7% år 1960 till 61,5% år 1970 och till 53,1% år 1980. I Strömstads

kommun däremot ökade denna andel från 75,3% till 82,0% mellan åren

1960 och 1970 för att därefter sjunka till 58,7% år 1980.

Transportutbudets sammansättning genomgick emellertid under samma tid

en stark förändring. Förutom linjetrafiken infördes på 1970-talet efter-

frågestyrd s k kompletteringstrafik (jämför med de av SJ drivna taxibil-

linjerna i Strömstads kommun år 1970) samt ett antal olika typer av

specialresor.

Med beaktande av det totala trafikutbudet av såväl linje- som komplett-

eringstrafik hade år 1980 samtliga innevånare i Munkedals kommun

mindre än 1 km till väg trafikerad med kollektivtrafik. Genom att

kompletteringstrafiken under trafikåret 1977/78 lades om till områdestra-

fik kan dessutom de flesta passagerarna hämtas och avlämnas vid

bostaden. Detta gör att kompletteringstrafiken lämpar sig mycket väl för

t ex röreslehindrade och för serviceresor när man medför bagage.
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Kompletteringstrafiken går emellertid endast måndag-fredag och om man

ställer kravet att antalet turer på en vägsträcka skall vara minst 10

enkelturer per vecka är det endast 60,7% av glesbygdsinVånarna i Munke-

dals kommun som har tillgång till sådan trafik på mindre avstånd än 1 km

under annan del av året än skolåret.

I Strömstads kommun där. kompletteringstrafiken drivs dels som linjetrafik

med platsbeställning, dels som områdestrafik är det 88,6% av glesbygdsin-

vånarna (utom Koster) som har tillgång till kollektivtrafik på ett avstånd

mindre än 1 km. Om även kravet minst 10 enkelturer per vecka ställes

sjunker andelen till 74,5% under skolåret och 44,6% under andra delar av

året.

Täckningsgraden totalt har alltså förbättrats under undersökningsperioden

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

När det gäller tillgängligheten till vissa målpunkter har denna ökat under

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

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

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

tillfällen med sämre tidsanpassning. Med den utgångspunkten bedömer vi

kollektivtrafikstandarden som förbättrad avseende de båda väsentliga

restyperna skol- och serviceresor. För arbets- samt kultur- och fritids-

resor är dock den studerade kollektivtrafiken nu, liksom tidigare, tämligen

obrukbar.

Om man vill påstå att glesbygdens kollektivtrafikstandard blivit bättre

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

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

av den undersökning vi gjort i norra Bohuslän är attmed beaktande av de

ytterligare transportmöjligheter som finns för t ex äldre och handikappa-

de, kan vi inte påstå att transportstandarden sjunkit på det vis som många

vill göra gällande. Visst har den försämrats för enskilda glesbygdsin-

Vånare, speciellt om vi lägger höga krav på turtätheter, men i stort, sett

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

för vissa kategorier förbättrats.
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När man skall försöka bedöma den verkliga transportstandarden för en

individ är det emellertid inte bara de objektiva egenskaperna som är

knutna till det existerande transportsystemet som är av betydelse, det

finns ytterligare restriktioner som kan begränsa valfriheten. I samband

med Round Table 34 i Paris (ECMT 1977) formulerade man ytterligare tre

grupper av restriktioner:

- individuella materiella orsaker, som antingen tvingar eller hindrar

individen att använda ett visst transportmedel

- otillräcklig eller felaktig kännedom om kollektivtrafiken

- personliga attityder som på förhand gör vissa transportmedel omöjliga

att använda.

Intressant blir då att studera vilka restriktioner det finns för ettfritt val

för att i framtiden kunna eliminera sådana restriktioner. För att nå dithän

måste man gå ett steg längre än vad vi gjort i denna studie där vi enbart

studerat utbudssidan och istället börja analysera efterfrågesidan. De

analyser som då bör följa är:

- noggrannare analys av transportutbudet ställt i relation till bostäder,

arbetsplatser, serviceutbud etc

- analys av transportutbudet ställt i relation till befolkningssammansätt-

ningen

- analys av individuella fysiska restriktioner vid användning av trans-

portutbudet

- analys av befolkningens informationsniVå

- analys av attityderna till de olika trafikslagen och deras egenskaper.

Först när vi kan ställa efterfrågan av transporttjänster i förhållande till

utbudet av sådana kan vi få ettsvar på hur transportstandarden verkligen

är för individerna i en region.
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