
 

VT1 notat

 

Nr 18-1996 Utgivningsår 1996

Titel: Värdering av biltunnel framför Resecentrum i Linköping

med binär CVM

Författare: Pernilla Ivehammar

Programområde: Transportsystem

Projektnummer: 50059

Projektnamn: - Samhällsekonomiska kalkyler för investeringar i

transportinfrastruktur

Uppdragsgivare: _KFB

Distribution: Fri

 

din

    

Väg- och transport-

forskningsinstitutet4

 



Referat
Det råder oenighet om vad som bör göras i korsningen framför Resecentrum i

Linköping. En undersökning har genomförts med hjälp av binär CVM för att vär-

dera planskild korsning med biltunnel jämfört med dagens korsning. Förutom

jämförelsen mellan två korsningslösningar syftade studien också till att prova vär-

deringsmetoden och jämföra dessa resultat med resultaten från en tidigare under-

sökning av samma frågeställning fast med en annan värderingsmetod. Resultatet

av undersökningen visade att Linköpings kommuninvånare anser att värdet/nyttan

av en biltunnel uppgår till 145 miljoner kr. Ifall även de extrema observationerna

tas med i analysen så blir värderingen ännu högre. Binär CVM gav en något högre

värdering än CVM med individuell maximal betalningsvilja , vilken användes i

en tidigare undersökning. Dock anses binär CVM som en mer tillförlitlig metod

pga. att binära CVM-frågor är mycket enklare för intervjupersonen att besvara

och att risken för strategiskt beteende minskar betydligt. Värderingen av biltunnel

bör tolkas med viss försiktighet bland annat pga. att binär CVM inte är tillräck-

ligt utprovad med hänseende på hur tillförlitliga resultat metoden ger och att ur-

valet på 800 personer anses som för litet.
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Förord
Denna undersökning har finansierats av Kommunikationsforskningsberedningen

(KFB) och ingår i KFst temaprogram Samhällsekonomiska kalkyler för in-

vesteringar i transportinfrastruktur på Linköpings Universitet. Professor Jan

Owen Jansson på Linköpings Universitet har varit handledare/projektledare.
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Värdering av biltunnel framför Resecentrum i Linköping med binär CVM

Pernilla Ivehammar

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning
Under sommaren 1995 infördes pendeltågtrañk på stambananmellan Norrköping
och Tranås. Med anledning av detta invigdes ett nytt resecentrum i Linköping.

Den nya pendeltågtrañken innebär ökad trafik av olika slag i korsningen Jämvägs-

avenyn-Järnvägsgatan framför Resecentrum. Korsningen är för närvarande ut-

formad som en konventionell signalreglerad korsning. Det finns olika åsikter om

hur denna korsning skulle kunna byggas om för att förbättra den och anpassa den

till de nya förhållandena. Vi ansåg att detta projekt passade bra för att göra en

fallstudie för att prova en metod för miljöintrångsvärdering. Binär CVM är en

metod som kan användas för att ta reda på människors värdering

av/betalningsvilja för att få en viss nyttighet alternativt att slippa en viss onyttig-

het. Syftet med denna studie var att prova binär CVM genom att använda metoden

för att ta reda på Linköpings kommuninvånares värdering av biltunnel i kors-

ningen framför Resecentrum i Linköping jämfört med nuläget. Ett delsyfte var att

jämföra resultaten från denna studie med resultaten från en studie av samma

frågeställning fast med en annan värderingsmetod, CVM med individuell maxi-

mal betalningsvilja , under våren 1994. Studien utfördes som en enkätundersök-

ning bland slumpmässigt utvalda invånare i Linköpings Kommun. Den binära

CVM-frågan innebär att intervjupersonen får anta att det skulle kosta X kr per

person och vuxen i 20 år via kommunalskatten att bygga biltunnel och intervju-

personen får uppge om hon i så fall vill ha biltunnel. Som X kr har 16 olika

summor mellan 10 kr och 1200 kr angivits. Enkäten skickades till

802 slumpmässigt utvalda personer i Linköpings Kommun, varav 50 (eller 51)

fick en enkät med respektive summa. Svarsfrekvensen blev drygt 77 %. Eftersom

observationema på de två högsta summoma verkade vara ganska extrema bortsåg

vi från dem i huvudanalysen av försiktighetsskäl. Nuvärdet av den totala värde-

- ringen av biltunnel av invånarna i Linköpings Kommun blir då nästan
145 miljoner kr. En modell där alla observationer är med, även de extrema, ger en

total värdering av biltunnel på drygt 227 miljoner kr av invånarna i Linköpings
Kommun. Ett problem kan vara att det kan finnas personer som får negativ nytta

av att en biltunnel byggs. Dessa personers negativa värdering borde i så fall dras

bort från den totala värderingen. Det kan även finnas personer som har en värde-

ring som är störreän noll av biltunnel men som anser att exempelvis staten borde

finansiera en biltunnel och därför uppger att de inte har någon värdering. Deras
värdering borde i så fall adderas till den totala värderingen. Under våren 1994

genomfördes en studie med CVM med individuell maximal betalningsvilja av

Linköpings kommuninvånares värdering av biltunnel. Resultatet blev en värdering

på 113 miljoner kr, vilket alltså är en lägre värdering. Detta tror vi främst beror på

att CVM med individuell maximal betalningsvilja inte är en tillförlitlig metod,

pga. att denna typ av frågor är svåra att besvara för intervjupersonen och det är

stor risk för strategiskt beteende, och därmed inte får fram den verkliga värde-

ringen. Resultaten även i den nya undersökningen med binär CVM måste tolkas
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med försiktighet av två skäl. Det ena är att trots att denna metod verkar vara mer

tillförlitlig så är inte heller den ordentligt utprovad när det gäller riktigheten i

resultaten. Det andra är att urvalet på 802personer fördelat på 50 (51) personer för

varje summa är för litet. Varje summa bör nog åtminstone ett par hundra personer

få ta ställning till för att få tillräcklig representativitet för populationen.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Under sommaren 1995 infördes pendeltågtrañk på stambanan mellan Norrköping

och Tranås. Med anledning av detta byggdes nya pendeltågstationer och befintliga

stationer byggdes om för att anpassas till den nya pendeltågtrafiken. Linköpings

stationsområde byggdes om till ett modernt resecentrum och bussterminalen

flyttades till stationsområdet. Resecentrum i Linköping invigdes den 12 juni 1995.

Den nya pendeltågtrañken innebär ökad trafik av olika slag i korsningen Jämvägs-

avenyn-Järnvägsgatan framför Resecentrum. Korsningen är idag utformad med en

konventionell trañksignalanläggning.

Det finns olika åsikter om hur korsningen J ämvägsavenyn-Järnvägsgatan

framför Resecentrum skulle kunna byggas om för att förbättra den och anpassa

den till de nya förhållandena. Två olika alternativa utformningar som tidigare har

diskuterats innebär att göra en planskild korsning framför Resecentrum, antingen

genom att göra om Järnvägsgatan till biltunnel och stänga av Järnvägsavenyn för

biltrafik och göra om den till bussñl samt gång- och cykelbana, eller genom att

göra en rondell för motorfordon med en tunnel under för gående och cyklister.

Under våren 1994 gjorde jag en studie av Linköpings kommuninvånares värdering
av dessa båda alternativa utformningar av korsningen framför Resecentrum med

hjälp av en metod som jag kallar för CVM med individuell maximal betal-

ningsvilja . Denna metod innebär att intervjupersonen tillfrågas om hans/hennes

maximala betalningsvilja för/värdering av någonting. I detta fall gällde det maxi-

mal betalningsvilja via kommunalskatten för att få biltunnel alternativt rondell i

korsningen framför Resecentrum jämfört med att ha kvar det som i utgångsläget.

Jag har sedan jag utförde denna undersökning studerat olika värderingsmetoder

och därmed kommit fram till att CVM med individuell maximal betalningsvilja

inte är en tillförlitlig metod, eftersom frågor om maximal betalningsvilja/värdering

är mycket svåra för intervjupersonen att besvara och risken är mycket stor för

strategiskt beteende. I stället har jag funnit en annan värderingsmetod som jag

anser är mycket mer tillförlitlig. Denna metod kallar jag binär CVM.

1.2 Binär CVM
Binär CVM är en metod som kan användas för att ta reda på människors värdering

av/betalningsvilja för att få en viss nyttighet alternativt att slippa en viss onyttig-

het. Metoden innebär att varje intervjuperson får ta ställning till om det som ska

värderas är värt en viss summa (X kr). Intervjupersonema i urvalet delas in i ett

antal olika grupper. Alla intervjupersoner inom samma grupp får ta ställning till

samma summa, men de olika grupperna får ta ställning till olika summor.

Summan kan antingen anges som en engångssumma eller som en summa per år

eller månad under en viss tid, samt antingen som en kostnad per person, en kost-

nad per hushåll eller en totalkostnad. Ett ganska stort antal intervjupersoner får ta

ställning till varje summa (ingår i varje grupp). Varje intervjuperson får dock

endast ta ställning till en enda summa. Man får genom undersökningen fram hur

stor andel som har svarat ja på olika summor och kan utifrån detta anpassa en

kurva och få fram en kumulativ frekvensfunktion. Arean under den kumulativa

frekvensfunktionen motsvarar den genomsnittliga värderingen av det som skulle
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värderas. Genom att multiplicera denna genomsnittliga värdering med totalt antal

personer i populationen får man fram total värdering. Två stora fördelar med binär

CVM är att binära CVM-frågor är enkla att besvara för inteer upersonen och att de

minskar risken för strategiskt beteende.

1.3 Problem och syfte

Jag anser att binär CVM verkar vara en lovande metod när det gäller att värdera

kollektiva (o)nyttigheter. Den skulle med hjälp av metodstudier kunna testas och

kanske utvecklas till ett bra hjälpmedel vid beslut om kollektiva (o)nyttigheter.

Syftet med denna studie är att prova binär CVM genom att använda metoden

för att ta reda på Linköpings kommuninvånares värdering av biltunnel i kors-

ningen framför Resecentrum i Linköping jämfört med nuläget. Ett delsyfte är att

jämföra resultaten från denna studie med de resultat som jag fick i en studie av

samma frågeställning fast med CVM med individuell maximal betalningsvilja

under våren 1994. Studien utförs som en enkätundersökning bland slumpmässigt

utvalda invånare i Linköpings Kommun.
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2 Den binära CVM-enkäten

2.1 Utformning av enkäten
Enkäten inleds med frågor om sociala faktorer som ålder och bilinnehav. Därefter

följer frågor om resvanor med olika trañkslag i korsningen framför Resecentrum,

på Järnvägsavenyn respektive Järnvägsgatan. Två alternativa utformningar av

korsningen, att ha kvar det som idag respektive alternativ med biltunnel, beskrivs

sedan med ord och bild. Därefter kommer den binära CVM-frågan, vilken innebär

att intervjupersonen får anta att det skulle kosta X kr per person och vuxen i 20 år

via kommunalskatten att bygga biltunnel. Intervjupersonen tillfrågas om vilket

alternativ han eller hon skulle välja om biltunnel kostar X kr per vuxen kommun-

invånare och år. Som X kr har 16 olika summor mellan 10 kr och 1200 kr angivits.

Anledningen till att just dessa summor valdes är att det var summor inom detta

intervall som intervjupersonerna uppgav vid en tidigare undersökning av samma

frågeställning fast med CVM med individuell maximal betalningsvilja under

våren 1994. Allra sist finns det plats för intervjupersonens egna kommentarer.

Enkäten återges i sin helhet i bilaga 1.

2.2 Utförande av enkätundersökningen
LK data gjorde ett slumpmässigt urval på 802 personer bland alla invånare i

Linköpings Kommun som är mellan 20 år och 75 år, ur kommunens register. An-

ledningen till att 20 år sattes som undre gräns var att betalningssättet var via

kommunalskatten och det är mycket få personer under 20 år som arbetar och be-
talar kommunalskatt. Den övre gränsen sattes pga. att tidigare erfarenheter har

visat att många äldre kan vara sjuka eller tycka att det är besvärligt att fylla i en

enkät. För att undvika att ge obehag satte vi därför den övre gränsen vid 75 år,

trots att ett flertal av dem över 75 år säkerligen hade kunnat och velat besvara

enkäten. Enkäten skickades till dessa 802 personer, varav 50 (eller 51) fick en

enkät med respektive summa.

. 2.3 Svars- och bortfallsredovisning

Innan påminnelse hade 53,5 % av intervjupersonerna skickat in en ifylld enkät.

Efter en påminnelse var svarsfrekvensen 70 %. Ytterligare en påminnelse

skickades ut och svarsfrekvensen ökade då till drygt 77 % riktigt ifyllda enkäter.

Av dessa hade några intervjupersoner (ip) dock av olika skäl inte besvarat värde-

ringsfrågan. Det var drygt 73,5 % av intervjupersonerna i urvalet som besvarade

värderingsfrågan om biltunnel. Tabell 1 nedan ger en fullständig redovisning av

antal och andel svar och bortfall i undersökningen.

VTI notat 18-1996



12

          

  

Tabell 1 Redovisning av svar och bortfall

Antal Procent

Bruttourval 802 ip

Tillhör ej målpopulationen p.g.a. flyttning, 22 ip
längre utlandsvistelse eller liknande

Nettourval 780 ip 100 °/o

Har ej svarat 143 ip 18,5 %

Har skickat in enkäten blank 32 ip 4 °/o

Fel person har svarat 3 ip

Har fyllt i enkäten 602 ip 77 °/o

Har ej besvarat värderingsfrågan 28 ip 3,5 °/o

Har besvarat alla frågor i enkäten 574 ip 73,5 %

 

  VTI notat 18-1996  



13

3 Analys av enkätsvaren

3.1 Värderingen av biltunnel

Jag har provat att anpassa olika slag av modeller till data, d.v.s. svaren på den bi-

nära CVM-frågan, eftersom jag inte vet Vilken form frekvensfördelningen har. De

icke-linjära modellerna passade sämre eller åtminstone inte bättre än en linjär mo-

dell, varför jag valde att använda en linjär modell för att beräkna den totala värde-

ringen av biltunnel. Jag har anpassat den linjära modellen genom att använda

minsta kvadratmetoden. Förklaringsvärdet är inte så högt, R2 = 0,572, men detta

tror jag beror på att urvalet inte är tillräckligt stort för varje summa, vilket orsakar
att det blir ganska stora variationer.

Ju högre summa desto färre har svarat ja och på 750 kr svarade alla nej. Det

finns dock några som har svarat ja på de allra högsta summoma, 950 kr och

1200 kr. Detta beror förmodligen på det lilla urvalet per summa som gör att ur-

valet för en viss summa inte blir riktigt representativt för populationen och att ett

fåtal personers svar kan ge stort utslag. Eftersom observationema på de två högsta

summorna verkar vara ganska extrema bortser jag från dem av försiktighetsskäl,

men jag räknar även ut hur stor värderingen blir om även de är med.

Det finns tre alternativa sätt att utforma data för valet i den modell som skattas

med minsta kvadratmetoden. Ett alternativ är att alla val kodas som 0 för nej och 1

för ja och tas med i modellen, ett annat alternativ är att andelen som svarade ja på

en viss summa kodas som en enda observation och det tredje alternativet är att

varje observation tas med i modellen som den andel som svarade ja på just den

summan, d.v.s. t. ex. kodas alla svar på 25 kr som den andel som svarade ja på

25 kr. Det förstnämnda alternativet ger samma resultat som det sistnämnda, men

konñdensintervallet blir större eftersom varje observation är 1 eller 0 och alltså

samtliga skiljer sig mycket åt från modellen. Detta anser jag blir felaktigt. Om

modellen med en observation per summa används så får alla observationer lika

vikt oavsett om de i sin tur bygger på t. ex. 35 eller 40 observationer. Jag väljer

därför att ta med alla observationer kodade som den andel som svarade ja på just

den summan när jag gör regressionsanalysen, så att de andelar som är mer säkra

p.g.a. att de bygger på fler observationer får större vikt när kurvan anpassas.

Modellen där 750 kr tas med som högsta summa är:

Andel ja-svar = 0,309541 + summa * -0,0003732

Kurvan skär x-axeln vid:

0 = 0,309541 + x * -0,0003732

x = 0,309541 / 0,0003732 = 829,4239

Kurvan skär y-axeln vid 0,309541

Jag kan nu räkna ut arean under kurvan (se figur 1 nedan), vilket ger genom-

snittlig värdering av biltunnel per person mellan 20 år och 75 år i Linköpings

Kommun, per år under en period av 20 år.
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Figur 1 Kumulativ frekvensfunktion när de extrema observationema inte är

medtagna

Genomsnittlig värdering per person och år är (0,309541 * 829,4239) / 2 =
128,37035 kr. I Linköpings Kommun finns det 90 466 invånare som är mellan

20 år och 75 år (1994, enligt LK statistik och utredningar). Total värdering per år

blir därmed 128,37035 * 90466 = 11 613 152 kr. Detta ger en total värdering

under 20 år vid 5% ränta (Vägverkets effektkatalog) på 11 613 152 * 12,46 =

144 699 880 kr. Nuvärdet av den totala värderingen av biltunnel av invånarna i

Linköpings Kommun blir alltså nästan 145 miljoner kr. Ett 95%-igt konñdens-

intervall blir 126 329 910 kr till 166 441 090 kr. /

Ifall man tar med observationema med extrema värden, d.v.s. även 950 kr och

1200 kr, så blir modellen:
Andel ja-svar = 0,273780 + summa * -0,0001858

Kurvan skär x-axeln vid:

0 = 0,273780 + x * -0,0001858

x = 0,273780 / 0,0001858 = l473,5199

Kurvan skär y-axeln vid 0,273780

Jag räknar nu ut arean under kurvan (se figur 2 nedan), vilket ger genomsnittlig

värdering av biltunnel per person mellan 20 år och 75 år i Linköpings Kommun,

per år under en period av 20 år.
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Figur 2 Kumulativfrekvensfimktion när alla observationer är medtagna

Genomsnittlig värdering per person och år är (0,273780 * 1473,5199) / 2 =

201,71014 kr. Total värdering blir 201,71014 * 90 466 * 12,46 = 227 368 950 kr.

En modell där alla observationer är med, även de extrema, ger alltså en total vär-

dering av biltunnel på drygt 227 miljoner kr av invånarna i Linköpings Kommun.

Ett 95%-igt konfidensintervall blir 191 579 630 kr till 271 974 030 kr.

Detta innebär alltså att även värderingen av biltunnel med försiktighet (tar bort

de extrema observationerna) är ungefär tre gånger så hög som kostnaden för bil-

tunnel. Konñdensintervallet, som säger inom vilket intervall det riktiga värdet

ligger med 95 % säkerhet, har drygt 126 miljoner som undre gräns. Detta är unge-

fär 21/2 gång så mycket som kostnaden för biltunnel. Då är det ändå så att den vär-

dering som de har som är yngre än 20 år eller äldre än 75 år i Linköpings

Kommun samt de som pendlar till Linköping från grannkommuner inte är med i

värderingen.

Ett problem kan dock vara att det kan finnas personer som får negativ nytta av

" att en biltunnel byggs och skulle ha betalningsvilja för att slippa biltunnel och ha

kvar det som idag. Dessa personers negativa värdering borde i så fall dras bort från
den totala värderingen. Det kan även finnas personer som har en värdering som är

större än noll av biltunnel men som anser att exempelvis staten borde finansiera en
biltunnel och därför uppger att de inte har någon värdering. Deras värdering borde

i så fall adderas till den totala värderingen. Tabell 2 nedan visar olika delar av be-

talningsviljan som kan fattas och hur de i så fall skulle påverka den totala värde-

ringen av biltunnel.
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Tabell 2 Eventuella kompletteringar till värderingen av biltunnel

 

Eventuella komplet- Typ av värdering Hur det skulle på-
teringar verka den totala vär-

deñngen

 

Personer som anser att Negativ värdering -
biltunnel innebär en
försämring

 

Personer under 20 år Positiv värdering +
eller över 75 år som

anser att biltunnel år en

förbättring

 

Personer i andra kom- Positiv värdering +
muner som pendlar till
Linköping och som an-

ser att biltunnel år en
förbättring

 

Personer som anser att Positiv värdering +
biltunnel är en förbätt-
ring men som anser att
exempelvis staten

borde finansiera en
biltunnel

  

Personer som av något Positiv värdering + eller -
annat skäl strategiskt
uppger en felaktig vär-
denng

    

Personer som vistas mycket vid Resecentrum kan få mycket hög nytta av en

biltunnel medan andra som aldrig är där inte bryr sig och alltså inte vill lägga en

krona på en biltunnel. Linköpings Kommun skulle förmodligen inte helt själva få

finansiera hela kostnaden för en biltunnel.

Det dock så att om en biltunnel ska byggas får det inte påverka medlen till

.områden som sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Det finns personer som har

svarat nej på en viss summa med motiveringen att Linköpings Kommun inte har

råd och att det finns andra områden som har större behov, trots att de tycker att en

biltunnel vore mycket bra. De egna kommentarerna visar att de flesta anser att

områden som sjukvård och barnomsorg har större behov av ökade resurser.
Även om binär CVM är en metod som behöver provas ut för att undersöka hur

tillförlitlig den är med hjälp av metodstudier, samt att urvalet i denna undersök-

ning är för litet och denna studie främst gjordes som en fallstudie för att prova

metoden, så är det inte troligt att metoden skulle ge en så felaktig skattning av

värderingen så att den i verkligheten är lägre än en tredjedel av det värde som

undersökningen har resulterat i. Det verkar därför som om biltunnel är ett bra

alternativ förutsatt att man kan finna bra finansieringskällor till projektet.

3.2 Faktorer som påverkar värderingen
Genom att studera hur stor andel som vill ha biltunnel vid olika kostnader
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(summor) kan man se om värderingen hos olika undergrupper av intervjuper-

sonerna (åldersgrupper, olika resvanor m.rn.) skiljer sig åt. Det är en större andel

av männen som vill ha biltunnel vid olika kostnader. Andra faktorer som inverkar

positivt på värderingen av biltunnel är om man går eller cyklar ofta i den aktuella

korsningen. Billösa har en större värdering än de som har bil och de yngre och

äldre åldersgrupperna har en högre värdering av biltunnel än demedelålders.
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4 Jämförelse med enkät med CVM med individuell
maximal betalningsvilja

4.1 Enkät med CVM med individuell maximal betalnings-
vilja

Under våren 1994 genomförde jag en studie med CVM med individuell maximal

betalningsvilja av Linköpings kommuninvånares värdering av biltunnel alternativt

rondell jämfört med nuläget i korsningen framför Resecentrum. Intervjuper-

sonerna fick alltså värdera både biltunnelaltemativet och ett alternativ med rondell

jämfört med nuläget. Urvalet var300 personer i Linköpings Kommun som var

16 år eller äldre. Svarsfrekvensen blev 71 %. Värderingsfrågan var utformad så att

intervjupersonen fick välja mellan 21 summor mellan 0 kr och 800 kr eller uppge

en egen högre summa. Varje intervjuperson skulle uppge sin maximala betal-

ningsvilja via kommunalskatten per år under ett icke angivet antal år. En tidigare
fråga innebar att intervjupersonerna fick rangordna de tre alternativen i korsningen

utan hänsyn till kostnaderna för dem. Det var 37 % av intervjupersonerna som

ansåg att biltunnel var det bästa av de tre alternativen, medan 26,5 % föredrog

rondell och 36,5 % som idag . Jag tror dock att många har svårt att bortse från

kostnaderna och delvis tar hänsyn till dem vid valet av bästa alternativ. Genom-

snittlig betalningsvilja för biltunnel blev 62,61 kr. Detta belopp multipliceras med

antalet invånare i Linköpings Kommun 1994 som var 16 år eller äldre, d.v.s.

105 150 personer. Nuvärdet av detta per år under 40 år blir ungefär
1 13 miljoner kr.

4.2 Skillnader mellan den binära CVM-enkäten och en-

käten med CVM med individuell maximal betalnings-
vilja förutom värderingsfrågan

Den binära enkäten skickades till 802 personer, vilket ärett betydligt större urval

än 300 personer. Dock är även detta urval för litet. Svarsfrekvensen blev dessutom

högre med binär CVM än med CVM med individuell maximal betalningsvilja,

_ nämligen drygt 77 % jämfört med 71 %. Anledning till detta kan vara en eller flera

av följ ande:

0 två påminnelser skickades ut för den binära CVM-enkäten, men bara en på-

minnelse för enkäten med CVM med individuell maximal betalningsvilja

0 enkäten med binär CVM hade en bättre utformning

0 frågan om korsningen framför Resecentrum känns mer aktuell förkommun-

invånarna i Linköping idag

0 ip tycker att det är enklare att besvara en binär CVM-fråga än att uppge maxi-

mal betalningsvilja

Urvalet med binär CVM var invånare i Linköpings Kommun mellan 20 år och

75 år, alltså en mindre del av kommuninvånarna än med CVM med individuell

maximal betalningsvilja. Populationen är större i det senare fallet, nämligen in-

vånare i Linköpings Kommun som var 16år eller äldre. Dessutom har det gjorts

vissa förbättringar i korsningen framför Resecentrum sedan våren 1994. Trots
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detta blev värderingen högre med binär CVM än med CVM med individuell

maXimal betalningsvilj a. Detta kan bero på ett eller flera av följ ande:

0 värderingen har förändrats mellan våren 1994 och hösten 1995, t. ex. genom ett

annat läge nu när Resecentrum är byggt och pendeltågen har börjat gå

0 metoderna ger olika resultat beroende på att minst den ena ger felaktiga resultat

0 för små urval orsakar att den ena eller båda värderingarna är felaktiga

0 i undersökningen med CVM med individuell maximal betalningsvilja uppgav

vissa ip felaktigt sin värdering jämfört med alternativ med rondell i stället för

jämfört med nuläget

Jag är övertygad om att binär CVM ger riktigare svar än CVM med individuell

maximal betalningsvilja och jag tror att en anledning till att resultaten skiljer sig åt

är att CVM med individuell maximal betalningsvilja ger för låg värdering. Två

anledningar till att Binär CVM ger riktigare resultat är att intervjupersonerna

bättre klarar av att besvara en binär CVM-fråga än att uppge sin maximala betal-

ningsvilja och att risken för strategiskt beteende minskar. Enkätbesvararnas korn-

mentarer i den binära CVM-studien tyder på att många uppfattar den summa de

fått som den ungefärliga kostnaden, vilket kraftigt minskar risken för strategiskt

beteende.
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5 Problem med och eventuella förbättringar av
den binära CVM-enkäten och studien

Urvalet på 802 personer fördelat på 50 (51) personer för varje summa är för litet.

Varje summa bör nog åtminstone ett par hundra personer få ta ställning till.

Summorna är för höga i relation till den verkliga kostnaden. Det borde ha varit

med fler lägre summor som 5 kr, 15 kr, 20 kr, 30 kr osv och färre väldigt höga

summor. Eftersom många intervjupersoner verkar tro att den summa de fått unge-

fär motsvarar kostnaden, blir vissa som har fått de högsta summorna upprörda

över den höga kostnaden.

Ett stort problem är att det kan finnas personer som har negativ betalningsvilja

för biltunnel, d.v.s. som anser att det är bättreatt ha kvar det som idag än att bygga

en biltunnel. Deras negativa värdering bör också komma med i värderingen av

biltunnelalternativet.

De två bilderna över korsningen som i nuläget och som biltunnel skiljer sig

något åt, exempelvis är träden på Järnvägsavenyn inte utritade i nuläget. Detta

beror på att det är olika arkitekter som har ritat de två skissema. Det bästa hade

varit att ha två bilder som enbart skilde sig åt när det gäller skillnader p.g.a. ut-

formningen av korsningen.

En eventuell värdering av biltunnel bland kommuninvånare som är yngre än

20 år eller äldre än 75 år samt personer som pendlar till Linköping från grann-

kommuner kommer inte med.

Det finns förmodligen personer som har en värdering av biltunnel men som an-

ser att biltunneln inte ska betalas via kommunalskatten. Deras värdering borde

också vara med.

Biltunnelalternativet och dess effekter skulle ha kunnat beskrivas mer noggrant.

Det gäller dock att inte göra en alltför lång beskrivning som medför att ip inte

orkar läsa igenom den ordentligt och kanske inte besvarar enkäten.

Svarsfrekvensen anser jag, i jämförelse med många andra studier, är mycket

bra. Jag tror inte att man kan uppnå en mycket högre svarsfrekvens än 80 %. Det

finns alltid personer som av olika skäl inte besvarar enkäter. Ett sätt att öka in-

citamenten för ip att besvara enkäten och försöka höja svarsfrekvensen ytterligare

är att lotta ut pris bland dem som har skickat in en ifylld enkät. Ytterligare ett sätt

som skulle kunna få ip att känna sig mer anonym och därmed kanske mer svars-

" benägen är att skriva kontrollnumret på svarskuvertet i stället för på enkäten. Det

verkar som om många är villiga att besvara enkäter och ser det som ett tillfälle att

få ge utlopp för sina åsikter och säga sin mening. Det är många som har skrivit

egna kommentarer. Ett urval av dessa återfinns i bilaga två.
Ett sätt att kontrollera storleken på de eventuella grupper som har negativ be-

talningsvilja respektive positiv betalningsvilja som de undanhåller p.g.a. betal-

ningssättet, är att fråga hur många som anser att biltunnel bör byggas om staten

helt skulle stå för finansieringen och varför de anser eller inte anser detta. Jag ut-

för därför en kompletterande enkät till 200 nya intervjupersoner med denna typ av

fråga.
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Bilaga 1

Sid 1 (6)

Väg- och transport-
'fashingsinslitutet

 

Bästa kommuninvånare!

Den 12 juni 1995 invigdes ett resecentrum vid centralstationen i Linköping för tåg-

och busstrafik. Det råder dock delade meningar om hur korsningen Järnvägsavenyn-

Järnvägsgatan framför Resecentrum bör vara utformad.

Detta är en enkätundersökning som genomförs i samarbete mellan Linköpings

Universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping. Syftet med

undersökningen är att få en uppfattning om hur resenärerna skulle värdera en

planskild korsning framför Resecentrum i Linköping, där Järnvägsgatan görs om till

biltunnel och Jämvägsavenyn blir bussfil samt gång- och cykelbana.

Du har fått denna enkät genom ett slumpmässigt urval bland boende i Linköpings

kommun. Urvalet har skett genom kommunens adressregister. Genom att besvara

enkäten år Du till stor hjälp för vår undersökning.

Det är naturligtvis heltfrivilligt att delta men varje inkommet svar ökar

undersökningens värde. Därför är vi mycket tacksamma om Du fyller i enkäten och

skickar tillbaka den i det portofria kuvertet så snabbt som möjligt. Svaren behandlas

helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa vad just Du har svarat. Det

påskrivna numret används endast för att pricka av de inkomna svaren så att

påminnelse bara sänds till dem som inte har svarat. Om Du av någon anledning

ändå inte vill medverka i undersökningen vore det bra, om Du ville skicka tillbaka

enkäten blank.

Ring gåma om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Pernilla lvehammar

013-204105



Bilaga 1
Sid 2 (6)

FRÅGEFORMULÄR (Fyll i detta och skicka det i det portofria svarskuvertet)

1. E] Man EI Kvinna

2. Din ålder: ........ .. år

3. Har Du körkort för bil? El Ja EI Nej

4. Har Du tillgång till bil för privat bruk? E' Ja D Nej

Fråga 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 handlar om Dina resvanor vid området framför

Resecentrum i Linköping, Järnvägsavenyn-Jämvägsgatan. Det alternativ som

stämmer bäst på respektive delfråga markerar Du med ett X.

Först har vi ett par frågor om Dina resvanor på Järnvägsgatan som går förbi framför

Resecentrum.

5. Hur ofta åker Du med bil på Järnvägsgatan framför Resecentrum?

EI Nästan varje dag I] Några gånger i veckan

[3 Någon gång i veckan E] Någon gång i månaden

I] Någon eller några gånger per år [I Aldrig

6. Hur ofta cyklar Du på Järnvägsgatan framför Resecentrum?

EI Nästan varje dag EI Några gånger i veckan

D Någon gång i veckan D Någon gång i månaden

El Någon eller några gånger per år E] Aldrig

Nu har vi några frågor om Dina resvanor på Järnvägsavenyn som går fram mot

Resecentrum.
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Sid 3 (6)

7. Hur ofta åker Du med bil på Järnvägsavenyn?

E] Nästan varje dag D Några gånger i veckan

D Någon gång i veckan EI Någon gång i månaden

E] Någon eller några gånger per år E] Aldrig

8. Hur ofta åker Du med buss på Järnvägsavenyn?

EI Nästan varje dag D Några gånger i veckan

D Någon gång i veckan EI Någon gång i månaden

I] Någon eller några gånger per år E' Aldrig

9. Hur ofta cyklar Du på Järnvägsavenyn?

D Nästan varje dag E' Några gånger i veckan

D Någon gång i veckan EI Någon gång i månaden

D Någon eller några gånger per år E' Aldrig

10. Hur ofta går Du på Järnvägsavenyn?

El Nästan varje dag E' Några gånger i veckan

D Någon gång i veckan D Någon gång i månaden

EI Någon eller några gånger per år [I Aldrig

11. Hur ofta åker Du på annat sätt, nämligen med .................. .. på

Järnvägsavenyn?

D Nästan varje dag I] Några gånger i veckan

D Någon gång i veckan D Någon gång i månaden

EI Någon eller några gånger per år D Aldrig
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Du ska nu få en kort beskrivning av hur det är idag i korsningen Järnvägsavenyn-

Järnvägsgatan framför Resecentrum i Linköping samt en alternativ trafiklösning med

biltunnel.

Bild 1 nedan visar hur det ser ut idag i korsningen Järnvägsavenyn-Järnvägsgatan

framför Resecentrum.
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Bild 1 Korsningen Järnvägsavenyn-Järnvägsgatan idag
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Ett alternativ är att Järnvägsavenyn stängs av för biltrafik och Järnvägsgatan framför

Resecentrum görs om till biltunnel med två alternativt fyra körfält. Detta innebär att

Järnvägsavenyn skulle bestå av en bussfil samt gång- och cykelbana. Bilarna skulle

passera under denna längs med Järnvägsgatan i en kort tunnel framför stationen.

Detta alternativ innebär att gående och cyklister inte skulle passera i samma plan

som bilarna framför stationen. Gående och cyklister skulle passera ovan jord och

bilarna i en tunnel under marken. Den biltrafik som tidigare åkte på Järnvägsavenyn

skulle nu få ta en annan väg, till exempel Szt Larsgatan.

Bild 2 nedan beskriver alternativet med kort biltunnel på Järnvägsgatan och bussfil

samt gång- och cykelbana på Jämvägsavenyn.

         

Bild 2 Korsningen Järnvägsavenyn-Jämvägsgatan med biltunnel
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12. Ovan beskrevs två alternativa lösningar i korsningen Järnvägsavenyn-

Järnvägsgatan. Föreställ Dig följande hypotetiska situation:

Antag att det inte finns tillräckligt mycket pengartill att göra förändringar i korsningen

Jämvägsavenyn-Järnvägsgatan. Linköpings kommun skulle då helt eller delvis få

finansiera eventuella förändringar via kommunalskatten. Skulle Du då vilja att

biltunnel byggdes, om detta innebär en kostnad per vuxen på 25kr per år under 20

år via kommunalskatten. Detta kan antingen ske genom en höjning av

kommunalskatten eller genom att skattepengar omfördelas från samtliga andra

större användningsområden till det här.

Vilket tycker Du är det bästa alternativet av följande två?

El Ha det som idag. (Bild 1)

D Biltunnel om det kostar 25 kr per vuxen och är via kommunalskatten. (Bild 2)

Om Du har något Du vill tillägga så går det bra att göra det här

     

Tack för Din medverkan
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Urval av enkätbesvararnas kommentarer

Inte som idag men led trafiken utmed Stångåstranden i stället. Förbjud
genomfartsbiltrafik framför stationen på Järnvägsgatan, de kan åka på den
föreslagna vägen utmed Stångån. Alla planerare bortser helt från väg utmed

Stångåstranden. Det är helt galet att bortse från den fina anslutningen till Norra
länken från Hamngatan fram till Norra länken. Förbjud genomfartstrañk framför

SJ-stationen. Endast framkörning kan ev tillåtas och givetvis bussar.

Separata cykel- och gångbanor längs Järnvägsavenyn och över Järnvägsgatan till
Resecentrum.

En säker övergång av Järnvägsgatan cyklande och gående.

Använd det utlovade statliga bidraget.

Upplever inte att det är några större problem idag. I en framtid tror jag att

biltrafiken minskar därför finns ingen anledning att göra tunnlar.

Med tanke på mina barnbarn och deras säkerhet är jag beredd att betala min del

för kostnaden av enbiltunnel.

Varför redovisar ni ej gångtunnelalt.? Jag förordar gångtunnel med bibehållen
biltrafik på Järnvägsavenyn.

Såvida finansieringen görs genom omprioritering av skattemedel. Ingen

skattehöjning alltså.

Var är bidraget som vi = kommunen skulle få vid ombyggnad av Resecentrum

med biltunnel el likn.? Vad har Resecentrum kostat idag? Bygg om utan kostnad

för oss i kommunen och planera bättre.

Detta löser även problemen i korsningen Szt Larsgatan - Järnvägsavenyn (
Vasavägen ). Biltrafiken på Vasavägen torde minska rejält, vilket är mycket

positivt! !

Tycker att det fungerar bra som det Det finns ju trañksignaler, och
övergångsställe. Om bara alla går vid grön gubbe så blir det inga problem.

Det måste bli billigare med en gång- och cykelbro.

Ej intresserad av några skattehöjningar till ett sådant ändamål. Ej heller
omfördelningar från andra områden ex vis barnomsorg, skola, äldreomsorg som
jag anser viktigast för kommunen att klara.

Folk måste lära sig använda Y-ring och lokaltrañken bättre ( buss + pendeltåg ) så
slipper man åka i området vid resecentrum om man inte är tvungen ( arbetsplats -

resa med tåg ).
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Det bästa alternativet hade självklart varit att bygga en tunnel från början. Vad jag

vet så riskerar Vi att inte erhålla bidrag från Vägverket för redan utförda arbeten.

Därför bör en tunnel byggas sen kan politikerna skämmas för sitt snåla agerande
från början. Snålheten bedrar visheten här som i så många andra fall inom
Linköpings kommun.

Jag anser att förbättringen är blygsam jämfört med kostnaden. Korsningen har ej
vållat mig problem.

Det sämsta med det nya förslaget är att Järnvägsavenyn måste stängas av för

biltrafik. I övrigt tycker jag inte att kostnaden är skäl nog för att förkasta det nya
förslaget.

Bygg en gång och cykeltunnel under Järnvägsgatan med anslutning till tunneln
under järnvägen. Värm upp med spillvärme från värmeverket eventuellt rullbana.

Som cyklist och gångtrañkant vore biltunnel att föredra, men som bilist blir det

längre sträckor att åka, Szt Larsgatan är ju inte (i nuläget) farbar för privatbilar i
hela sin sträckning. 400 kr i höjning av skatten för detta_(biltunnel) ändamål är jag
inte villig att betala.

Personligen tycker jag vi ska satsa mer på åldrings, barn och sjukvård, som jag
anser är viktigare än ombyggnader till höger och vänster.

Det är inte bra att befintlig kommunalskatt går till detta, utan en separat höjning av

4500 kr vore bättre.

Det är bra som det

Det är ont om parker i Linköping, antingen byggs det P-hus eller konserthus (finns

bara en) men ändå. Det är så mycket märkligt tänkande på kommunen, kortsiktigt.

Det är ett väldigt bra förslag. Det är alltid mycket kaos i korsningen bl a.

Linköpings stad är redan svårframkornlig för biltrafiken som det är idag.
Cyklistema och gångtrañkanterna är redan bortskämda i Linköping. Skicka dem

på kurs i trafikvett.

Jag röstar för en tunnel men kan inte förstå varför gemene man ska betala för att
kortsynta politiker och planerare gör grava misstag. Det var dock känt från början

att statsbidrag skulle utgå vid byggandet av planskild korsning.

Säkerhet bör komma i första hand. Absolut skilda gång och cykelbanor. Som det
är nu så far ju cyklister bland de gående. Ev banor på båda sidor om bussfllen.

(Har tidigare varit gående på Järnvägsavenyn från buss 201 till centralen.)

Jag accepterar inte att pengar tas från barn- och äldreomsorgen.
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Det får gärna kosta 200 kr per vuxen och år. Men skatten får absolut inte höjas, de

200 kr skall finansieras av neddragningar i välfärdssystemet istället, ex
socialbidrag, bostadsbidrag osv. Annars får det vara som det är!

Eftersom Järnvägsavenyn idag har två filer kan den svälja ganska mycket trafik,
från Järnvägsgatan, in till stan. Skulle trafiken istället ledas in från Szt Larsgatan är
jag rädd att det skulle bli en flaskhals med onödiga köer som följd. Dessutom är

det en orimligt hög kostnad för att underlätta för cyklisterna. Bygg istället en

gångtunnel under Järnvägsgatan till Resecentrum. Bättre och billigare, dessutom
har vi större möjlighet att vara flexibla för framtida omstruktureringar. Tack för att

ni frågar!

Biltunnel vore bra, korsningen är hårt trafikerad, risk för olyckor stor. Dock är

kostnaden för hög. (Tunnel eller bro för gående + cyklister billigare?)

Tycker att det är kommunens skyldighet att ha en säker korsning gärna i två plan
men anser att finansieringen bör komma ur någon annans ficka än min.

Det är bra som det

Dålig planering att inte från början göra en bilfri korsning. Amatörsmässigt. Det

skulle gjorts inom den givna kostnadsramen!!

Om Resecentrum verkligen skall kunna fungera är det viktigt att på ett säkert och

bra sätt kunna ta sig till och från. Tänk även på att gamla, handikappade och barn

också trafikerar Resecentrum.

Alternativ 2 verkar väldigt fint, men det får absolut inte innebära att medel tas från

barn och äldreomsorg.

Jag tycker ej det finns någon anledning att bygga tunnel. Vägarna är breddade

framkomligheten god, för både bilist som fotgängare.

Jag skulle föredra en biltunnel, men som icke bilägare känns 250 kr per år i 20 år

som för mycket som en höjning av kommunalskatten. Det känns dock helt okej

om skattepengarna omfördelas och finansierar tunneln.

Bild nummer 2 är helt klart den bästa, både utseende och miljömässigt, men faller

på kostnaden på kommunalskatten.

Bygg en tunnel för gående och cyklande under Järnvägsgatan, alternativt en bro
över Järnvägsgatan, och låt biltrafiken flyta som det är idag.

En av anledningarna till att det sk tunnelprojektet skulle byggas är att det skulle

tillfredsställa trafikanters, cyklisters och fotgängares säkerhet. Dessutom skulle
sannolikligen miljön påverkas bättre tack vare att korsningen Järnvägsavenyn -
Järnvägsgatan skulle försvinna och dessutom långa väntetider med bilar stående

på tomgång.
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Ha det som idag. Om det inte blir dyrare att låta bli tunneln nu när vi inte fick
något bidrag.

Det hade väl varit ganska lämpligt att göra denna form av enkät innan allt är byggt
och framförallt hade det väl varit lämpligt att ha hela konceptet klart innan

byggnationen startade. Vi trogna pendlare tycker vi fått betala väl dyrt för detta

idiotiska bygge med bl a dyrare månadskostnad, försämrade bussförbindelser i
form av indragna turer. Passagen över Järnvägsgatan är idag fullständigt livsfarlig.

I ett annat konjunkturläge hade jag valt alt 2!

Skulle detta ha byggts skulle det ha gjorts på en gång ej i eftertid.

Jag åker med bil förbi Resecentrum så gott som var dag på grund av arbetet och
tycker som bilåkare att det fungerar utmärkt som det är idag.

Trots att där jag bor nu (Bielkegatan) skulle få mer trafik utanför mig, föredrar jag
tunneln.

Prioritera barnomsorg och vård om skatt ska höjas! Förläng tiden för grön gubbe
på väg över till stationen, det är svårt att hinna över med småbarn. Markera vägen

mellan stationsområdet till Tornby förbi tullhuset längs ån! Kan svälja mycket

trafik som annars går förbi stationen.

Jag anser att vi har inte råd med den här ändringen i dagens läge. De pengar vi
skulle betala är bättreatt lägga på barnomsorg, skolor och åldringsvård. Barnen är
ju vår framtid och åldringarna har byggt upp vår välfärd. Det är skamligt att gå ut
med ett sådant här förslag i dessa tider. Kommunen är ju snart bankrutt, med
anledning av för många oplanerade utgifter.

Angående biltunneln har vi - min sambo och jag - sambon egen företagare i
Linköping byggen kör mycket i stan talat om detta att biltunnel är bäst, trots

skattehöjning. Ursäkta mitt sena svar.

Jag anser att man kan göra en så genomgripande och kostsam förändring när man

har råd - dvs har prioriterat detta med befintliga medel!

Tycker att kommunens pengar kan läggas på viktigare saker, t ex sjukvård, barnen
och de gamla i Linköping.

Ingen vill väl ha högre skatt.

Jag tycker att det är helt onödigt att bygga tunnel nu, när nu redan allt är ombyggt

och klart! Kanske en gång i framtiden.

Varför inte en tunnel för gående/cyklister?
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Eftersom en biltunnel helt klart skulle förbättra säkerheten för oss gångtrafikanter,
ställer jag naturligtvis upp på det förslaget, trots 250 kr.

Jag är helt emot att det omfördelas pengar från andra större användningsområden.

Där finns ej tillräckligt med pengar idag, utan stora nedskärningar görs, som

drabbar alla kommuninvånare. Vänta med ombyggnaden till Linköpings Kommun
kommer i ekonomisk balans.

Alternativ 2. Men vänta några år tills en stabilisering och förbättring av ekonomin
har skett. Vi kan inte för närvarande ha ytterligare en park som missköts. Vidare
är skyltningen till Resecentrum undermålig. Fjärrbussar hittar inte.

Alternativ 2 verkar mycket bra men behöver det verkligen kosta 250 kr per vuxen
person i 20 år, det borde gå att omfördela skattepengarna så att det inte behövs

någon höjning.

Reser ofta med tåg, nya Resecentrum fungerar bra. Eliminera trafik på Avenyn.

Försök att göra det vackert runt omkring. Som det har varit i år får man skämmas
för Linköpings utseende. Misskött. Inte ens trevligt Välkommen på någon skylt

eller också var det gömt av ogräs.




