
oTrängseln pa vagnarna 

.Av aktuarie L a r s E r i k F a I k 

Om man berättade för en stockholmare, som 
dagligen reser med 4: an till och från sitt arbete 
och ofta retar sig på de överfulla vagnarna, att 
i genomsnitt endast en tredjedel av platsutrym
met är upptaget, då skulle han säkert bli förvå
nad och vägra tro det. Och om man påpekade 
att det finns statistiskt belägg för den saken, 
så skulle han kanske svara, att det var en ut
märkt bekräftelse på vad han alltid misstänkt: 
att statistikern inte är något sanningsvittne. Inte 
·desto mindre förhåller det sig så, att endast en 
tredjedel av det trafikarbete, som linje 4 utför, 
.kommer till verklig nytta, och då är ändå 4:an 
·den hårdast belastade av våra spårvägslinjer. 
Hur kan detta vara möjligt? Skulle man inte 
snarare vara böjd att instämma med den skep
tiske trafikanten? '.- Hans uppfattning angående 
trängseln på vagnarna är utan tvivel grundad 
på omfattande erfarenhet. »Alltid», när han ska 
ta en vagn, är den full av folk. 

Det ligger förstås en viss överdrift i detta 
»alltid », som inom parentes genom flitigt miss
'bruk förlorat mycket av sin skärpa. Det är nog 
'så, att man minns de gånger, då man blivit arg 
för att man måst trängas på plattformen eller 
kanske till och med måst vänta till nästa vagn. 
Men det har också funnits gånger, då det varit 
gott om plats. De gångerna glömmer man. Och 
så förstoras besvärligheterna, och intrycket, att 
.alla spårvagnar är fullpackade, befästes. 

Men låt oss se bort från detta att människor 
av psykologiska skäl gärna får en överdriven 
uppfattning om trängseln. Låt oss för ett ögon
blick anta, att alla trafikanter under sina resor 
rent sakligt och fullt korrekt kunde registrera 
passagerarantalet i vagnen och dess väx] ingar. 
Vi antar också, att observationerna skulle göras 
under tillräckligt lång tid , så att erfarenhetsma
terialet vore fullt representativt. Låt oss vi
-dare förutsätta att alla trafikanterna jämförde 
sina erfarenheter. Det skulle då växa fram en 
-uppfattning om den genomsnittliga belastningen 
av vagnarna. Den uppfattningen skulle vara fel
.aktig. Märk väl, att vi håller fast vid att den 
skulle grunda sig på fullt korrekta observatio
ner. Det är -faktiskt så, att fullständigt obe
Toende av alla yttre ovidkommande felkällor, 
som påverkar omdömet, måste allmänhetens upp
fattning om den genomsnittliga platsbesättnin
gen bli överdriven. Detta är någonting i sakens 
natur inneboende och ofrånkomligt. Förklarin
gen till detta paradoxala förhållande bottnar i 

platsbesättningens vanatwner. Vore platsbesätt
ningen i alla vagnar vid alla tider konstant, då 
- men endast då - skulle den samlade erfaren
heten resultera i en riktig uppfattning av plats
besättningen. I själva verket visar ju platsbe
sättningen ytterst starka variationer både med 
tiden, sträckan och körriktningen. Vad dessa 
variationer i sin tur beror på, ska vi tala om lite 
längre fram. Nu ska vi först försöka klargöra, 
hur de kan påverka omdömet så som vi tidigare 
sagt. 

Vi tar som exempel en färd från den ena änd
stationen till den andra på en vanlig stadslinje . 
Den antagna platsbesättningen i vagnen fram
går för de olika hållplatssträckorna av figu
rens värden. Om man tänker sig att varje passa
gerare i vagnen beräknar platsbesättningen en 
gång för varje hållplatssträcka, så kommer det 
sammanlagda observerade passagerartalet att bli 
5 X 5 + ... + 30 X 30 + ... + 5 X 5 = 3 650 . 

Antalet observationer är 5 + ... + 30 + ... + 5 
= 180 och genomsnittliga platsbesättningen före
faller alltså för passagerarna vara 3650: ISo 
= 20,3. Detta genomsnittsvärde gäller naturligt
vis inte för varje enskild passagerare men för 
alla tagna tillsammans och är alltså uttryck för 
den samlade erfarenheten eller »allmänna me
ningen». Den korrekta uppfattningen om den ge
nomsnittliga plats besättningen får endast kon
duktören. Han räknar passagera rna I I gånger och 
får antalet till 5 + ... + 30 + ... + 5 = ISo 
och genomsnittet alltså' till 180: I I = 16,4. 

I det valda exemplet visar det sig att passa
gerarnas uppfattning om platsbesättningen blir 
nästan en fjärdedel för hög enbart på grund av 
variationerna i antalet pasagerare. Och exemplet 
är ingalunda extremt. Variationerna med tiden 
är nog i allmänhet mindre, variationerna med 
körriktningen ofta - särskilt beträffande för
ortslinjerna - större. Tillsammans måste de i 
varje fall kraftigt förstärka den konstaterade 
verkan. När det som här endast gäller att få en 
uppfattning om storleksordningen av det feno
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Typisk platsbesättning på spårvagn. 
AJ/talet passagerare i vagnen på de olika håUpwts

sträckorna är angivet i mo/svarande staplar. 
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men vi studerar, kan vi dock nOja oss med det 
givna exemplet. Det är tillräckligt för att visa, 
hur själva det förhållandet att platsbesättningen 
varierar måste medföra en betydande övervärde
ring av platsbesättningen_ Sen är det en helt an
nan fråga, vad som orsakar variationerna. Och 
nu kommer vi till den saken. 

Det var riktigt skönt det, säger den vid detta 
laget säkert ganska uttråkade trafikanten. De 
här teoretiska spekulationerna begrep jag inte 
ett dugg av och om de också skulle vara riktiga, 
vilket jag inte är så övertygad om, så förstår 
jag inte hur de kan hjälpa mig. Ni säger att det 
finns mer plats på vagnarna än jag tror. Ja, i 
varje fall gör det inte det på den vagn, som jag 
sb ha vid den plats, där jag vill ta den. Och det 
är väl er sak att se till att det finns platser, när 
folk vill åka. 

Det är nog riktigt. Men det är faktiskt så att 
bolagets vagnpark inte räcker till att tillfreds
ställa vilka anspråk som helst. Och att ansprå
ken ibland ställs för högt orsakar just en del 
av de där variationerna i platsbesättningen, som 
vi skulle tala om. I detta fall är det närmast 
fråga om variationerna under dygnets olika tim
mar. Det är rusningstrafikproblemet, som rullas 
upp, och vi ska beröra det med några ord i slu
tet av artikeln. Dessförinnan ska yi emellertid 
säga något om de övriga orsakerna till platsbe
sättningsvariationen. 

Om man vet, att fyra femtedelar ay allt spår
vägens trafikarbete är outnyttjat och att detta 
beror på den ojämna belastningen av vagnarna, 
då måste man inse, att det finns ett gott tilltaget 
svängrum för åtgärder, som genom att fördela 
trafikanterna litet Jamnare kan åstadkomma 
drägligare förhållanden på vagnarna. Nu är det 
ingalunda vår mening, att man skulle kunna höja 
det 2o-procentiga utnyttjandet till 100-procen
tigt. Det finns många anledningar till att detta 
är otänkbart. Innebörden av fullt utnyttjande av 
alla platse r vore ju , att alla vagnar skulle gå 
fullsatta från ändstation till änd station. Detta 
sk ulle på sin höjd vara möjligt på en linje, som 
förbinder två orter i en för övrigt öde öken. 
Men i en modern storstad , där spårvägslinjens 
mitt oftast ligger i city, är den tanken orimlig. 
Trafikanterna måste vara många fler under 
vagnens färd genom city än ute vid ändstatio
nerna i stadens utkanter. Vad förort slinjerna be
träffar - man kan ju anse dem som »halva » 
stadslinjer därför att de ofta har sin ena änd
station i city - har de den starkaste trafikant
koncentrationen ungefär vid gränserna till den 
inre staden och alltmer glesnande platsbesättning 
ju mer man närmar sig förorten. 
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~ -Platsbesättningens variationer med sträcka, körriktning och 

tid på två typlinjer På stadslinjen betecknar A och B de 
båda ändstationerna och C City. På förortslinjen är D 
ändstationen i förorten och C ändstationen i City. Lägg 
märke till hur enkelriktad trafiken är på sistnämnda linj e . 

Ett annat lika viktigt skäl till den oJamna 
belastningen är vårt arbetes dagliga rytm. De 
allra flesta människor har ju sitt arbete förlagt 
till ungefär samma tid, från morgonen till ef
termiddagen. Och i storstaden arbetar de flesta 
i eller i närheten av city. Dit ska man på mor
gonen, därifrån ska man på eftermiddagen. Tr;:t
fiken måste därför bli pulserande. Särskilt mar
kerat bli r detta förhållande på förort slin jerna, 
där vagnarna under rusningstiderna ofta går 
nästan tomma i den ena riktningen och sam
tidigt överfulla i den andra. 

På den schematiska figuren har vi försökt ge 

43 

8 



en antydan om hur 
olika tider 

sig en typisk stadslinje, som 
diametralt genom den inre staden, och en 

med ändstation i city. De vita 
na 1110111 ledigt 
utrymme, men kan bli utnyttjat 
så länge bebyggelsen är Det är den 
ofrånkomliga av den trafikbelast
nmgen. den är stor nog. Man kan räkna 
med att på stadslinjerna omkring 50 av 

mast!' utföras »till ingen 
är siffran åndå Vissa 

intressanta och 
betydelsefulla har gjorts bl. <1. av 
l spårvägskommitte, men hithörande pro
blem är ännu inte uttömmande Så
dana allmänna 
fört och som illustreras av 
dock att trafikarbetet i en 
måste vidkännas 60 pro
cent på grund av förhållanden, som intimt 
samman med själva stadsplaneringen som 
och som vi därför inte kan 

det återstår i alla 
utnyttjar närvarande bara 20 

även om de avrundade 
som här nämnts vid utredning av 
dessa problem skulle beböva att 
det en insatser i syfte 
att utjämna trafiken. Den ojämnhet i 

som inte är 
man på allvar måste inrikta 
är en följd av arbetstiderna. 

Under ett intervall av några korta morgon
timmar börjar praktiskt allt arbete. Under 
den ti den ska alla 

raten. Situationen förvärras av att begynnelse
koncentrerats till 

några Motsva rande förhållanden 
råder vid arbetets slut på eftermiddagarna, blott 

form. Det är här de natur
erbjuder 

utnyttjande 
av . framför allt för 
de fastställas ge
nom någon generalplan, som uppgjordes i kom
munal samverkan alla berörda 
parter: och 

skulle bli. ett utomordentligt 
Men är inte 

från utlan
det, där 
spridning av 
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resultat. Och det är 

I 

växande transportbehovet skall leda oss från den 
nuvarande vagnarna, som redan den 
är 


