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Förord
Denna undersökning ingår i projektet Beräkning av intrångskostnader av

investeringar i transportinfrastruktur som finansieras av Kommunikationsforsk-

ningsberedningen (KFB) och Vägverket. Professor Jan Owen Jansson vid

Linköpings universitet har varit handledare/proj ektledare.
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Problem vid värdering av miljöförändringar av investeringar i transport-

infrastruktur

Fallstudie om Centralbron i Stockholm i tunnel utförd med binär CVM
av Pernilla Ivehammar

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 Linköping

Sammanfattning
I Vägverkets objektanalys saknas monetära värden för effekter som ofta benämns

miljöintrång . Effekterna kan bestå av både miljöförbättringar och miljöförsäm-

ringar och kan utgöras av ökat eller minskat markanspråk och försämrad eller för-

bättrad stads/landskapsbild. Beroende på typ av miljövärde finns det olika tänk-

bara värderingsmetoder för att försöka att även inkludera miljöförändringar i

objektanalysen. Det finns metoder som bygger på verkligt beteende och metoder

som bygger på hur personer uppger att de skulle bete sig. Binär CVM, som

används i föreliggande studie, är en metod som tillhör de sistnämnda.
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur själva beskrivningen av en

viss miljöförändring till följd av en investering i transportinfrastruktur, miljöför-

ändringens omfattning och formuleringen av värderingsfrågan (betalningssättet

som antas samt den antagna betalningsperiodens längd) vidbinär CVM påverkar

svaren. Studien baseras på en fallstudie med åtta enkätvarianter om människors

värdering av (betalningsvilja för) att ersätta Centralbron och tunnelbanebron

(mellan Gamla Stan och Södermalm) i Stockholm med en tunnel. Grundalterna-

tivet har höjd kommunalskatt som betalningssätt och betalningsperioden 10 år. De

sju enkätvarianterna är identiska med grundalternativet utom i ett avseende i taget,

med syftet att undersöka om resultaten från de olika enkätvarianterna med viss

säkerhet skiljer sig från resultatet från grundalternativet. Totalt 3 600 enkäter

skickades till slumpmässigt utvalda vuxna innevånare i Storstockholm. Svars-

frekvensen blev 69 %.

Enligt det genomförda signifikanstestet är det enbart enkätvarianterna

omfördelning (betalningssättet är omfördelning av kommunala skattemedel)
och engångskostnad (betalningsperioden är endast ett år) som med 95 % säker-

het skiljer sig åt från grundalternativet.

Dessutom genomfördes en kompletterande studie av två problem, nämligen

frågan om förekomsten av existensvärden och huruvida en fråga om intervju-

personens inkomst påverkar svarsfrekvensen. Den kompletterande enkäten

skickades till 400 personer som inte bor i Storstockholm. Det visade sig att en lika
stor andel av dem som fick en inkomstfråga har besvarat enkäten som av dem som

inte fick en inkomstfråga.
Försök till beräkning av betalningsviljan med en icke-parametrisk metod gav

totalbeloppet 6,7 miljarder kr till resultat i Storstockholm och 2 miljarder i övriga

Sverige för grundalternativet med både Centralbron och tunnelbanebron i tunnel.
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1 Inledning
I Vägverkets objektanalys, som är en variant av nytto/kostnadsanalys, värderas

trafikekonomiska effekter som minskad restid och Ökad trafiksäkerhet i pengar.

Objektanalysen inkluderar även monetära värden för vissa miljöeffekter som

avgaser och buller. Däremot saknas monetära värden för effekter som ofta

benämns miljöintrång . Det är ett inte helt passande namn, eftersom effekterna

kan bestå av både miljöförbättringar och milj öförsämringar. En neutral benämning

är miljöförändringar. De kan utgöras av ökat eller minskat markanspråk och för-

sämrad eller förbättrad stads/landskapsbild. Den mark som en ny väg tar i anspråk

kan medföra sämre rekreationsmöjligheter och negativa effekter för djur som

brukar korsa den plats där den nya vägen ska gå. Om en väg byggs genom en

befintlig park i stadsbygd är risken stor att värdet av parken minskar betydligt mer

än markanspråket gånger marknadspriset på stadsmark. Förändringen kan även

gälla en förbättring av miljön genom att en befintlig väg läggs i en tunnel.

Det är människors värdering av olika miljöeffekter som är utgångspunkten.

Problemet är att dessa effekter är så många, samt att helheten kan vara större än

summan av alla deleffekter (se Jansson, 1996). En ansats är att försöka göra en
helhetsvärdering, eftersom egenskaper som skönhet, trevnad och trygghet är

svårt att dela upp i kvantifierbara deleffekter. Med denna värderingsansats är det

viktigt att justera kalkylerna för att undvika dubbelräkning av kvantifierbara del-

effekter som exempelvis buller och avgaser, som redan värderas i objektanalysen.

Det vore önskvärt att komplettera objektanalysen med monetära värden även

för ovannämnda slag av miljöförändringar, så att miljöeffekterna i sin helhet kan

läggas till de trafikeffekter som för närvarande värderas monetärt vid planeringen

av investeringar i transportinfrastruktur. Idag får miljöförändringarna vid

investeringarna ofta en alltför liten vikt i förhållande till de effekter som är värde-

rade i pengar. Den monetära värderingen kan bli ett komplement till miljökonse-
kvensbeskrivningen.

1.1 Studiens syfte och uppläggning

Beroende på typ av miljövärde är olika värderingsmetoder tänkbara för att försöka

att även inkludera miljöförändringar i objektanalysen. Det finns metoder som

bygger på verkligt beteende och metoder som bygger på personers svar på frågor

om hur de skulle bete sig i hypotetiska valsituationer. Binär CVM, som används i

föreliggande studie, är en metod som tillhör de sistnämnda.

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur beskrivningen av en miljö-

förändring till följd av en investering i transportinfrastruktur och formuleringen av
själva värderingsfrågan vid binär CVM påverkar svaren. Studien baseras på en

fallstudie med åtta alternativa varianter av en enkät om människors värdering av

(betalningsvilja för) att ersätta Centralbron och tunnelbanebron (mellan Gamla

Stan och Södermalm) i Stockholm med en tunnel. Frågetekniken är i samtliga fall

binär CVM, men frågeställningen varieras i olika avseenden. Grundalternativet
har höjd kommunalskatt som betalningssätt och betalningsperioden 10 år. De sju

alternativa enkäterna är identiska med grundalternativet utom i ett avseende i

taget, med syftet att undersöka om resultaten från de olika enkätvarianterna med

statistisk säkerhet skiljer sig från resultatet från grundalternativet. Det som stude-

ras är den eventuella inverkan på resultatet av miljöförändringens omfattning, hur

en viss miljöförändring beskrivs, betalningssättet som antas vid värderingsfrågan

samt den antagna betalningsperiodens längd.
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Enkäterna skickades till personer som bor i Storstockholm (enligt SCBZS defi-

nition). Dessutom skickades en enkät till personer som bor i Övriga Sverige för att

undersöka förekomsten av existensvärden. Med denna enkät undersöktes även hur

en fråga om inteerupersonernas inkomst påverkar svarsfrekvensen.

Det studerade fallet Centralbron i Stockholm i tunnel är intressant i sig och där-

för genomförs ett försök till monetär värdering av miljönyttan av detta projekt,

trots att värderingsmetoden som framgått inte kan anses vara färdigutvecklad.

Huvudsyftet är dock analysen av demetodologiska problemen.
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2 Inledande metoddiskussion

Försök till värdering av miljöförändringar som följd av investeringar i transport-

infrastruktur måste alltid inledas med en identifiering av miljöförändringarna.

Man måste definiera vad det är som ska värderas, vilket kan innebära stora

svårigheter. För att undvika dubbelräkning av sådant som redan värderas i objekt-

analysen måste man veta vad intervjupersonen innefattar i sin värdering. Beskriv-

ningen av miljöförändringen är mycket viktig.

I vissa fall är miljöförändringen unik och det finns inga andra jämförbara fall.

Eftersom man i dessa fall inte söker överförbara värden behöver inte lika mycket

kraft läggas på kvantifiering med syfte att kunna prissätta olika miljökompo-

nenter.

Andra miljöförändringar kan förekomma upprepade gånger på olika håll. I

dessa fall är det ändamålsenligt att miljöförändringarna kvantifieras detaljerat för

att erhålla värden som är överförbara till andra projekt.

När det som ska värderas har identifierats och definierats samt kvantifierats

(om målet är att ta fram överförbara värden) följer själva värderingen. Det finns

ett antal olika förslag till metod att värdera miljöförändringar. Flertalet av dessa
beskrivs i Ivehammar, 1996.

De metoder som bygger på att personers verkliga beteende avslöjar deras

preferenser brukar klassificeras under rubriken Revealed Preferences (RP).

Direkt RP, vilket förutsätter att verkliga marknader för miljöförändringar finns

eller kan skapas, där verklig betalning eller kompensation sker är ett alternativ

som förmodligen inte är aktuellt för miljöförändringar till följd av investeringar i

transportinfrastruktur. Indirekta RP-metoder, med vilka man försöker få fram per-

soners preferenser för en viss nyttighet genom att studera en relaterad marknad, är

mer realistiska i föreliggande fall. Exempel på indirekt RP är resekostnads-

metoden och hedoniska prismetoden.

Det är dock de metoder som kan klassificeras under rubriken Stated Prefe-

rences (SP) som har den största potentialen när det gäller miljöförändringar till

följd av investeringar i transportinfrastruktur. SP-metoder bygger på hur personer

uppger att de skulle bete sig, dvs. deras uppgivna preferenser. Exempel på SP-

metoder är Contingent Valuation Method (CVM) och Conjoint Analysis
(CA). Användbarheten av dessa olika metoder beror på karaktären hos det som

ska värderas, om det är fråga om upprepningsbara eller unika miljöförändringar

och om användarvärden eller existensvärden är de mest väsentliga. Om det gäller

stora förändringar av allt eller inget -karaktär, eller marginella förändringar, kan

också vara avgörande för metodvalet.

2.1 Användarvärden och existensvärden

Miljöförändringsvärden kan delas upp i användarvärden och existensvärden.

Användarvärdet kan ses som värderingen hos dem som vistas i området där för-

ändringen sker. Existensvärdet kan ses som värdering hos dem som kan komma

att vistas i området i framtiden, eller som genom endast vetskapen om att området

ifråga bevaras upplever ökad välfärd.

Gränsdragningen mellan användarvärden och existensvärden är svår. Min defi-

nition är att personer som med viss regelbundenhet vistas i området har användar-

värden. Personer som aldrig vistas i området eller som inte planerar något besök i
området men ändå har en värdering harexistensvärden. Dessutom finns det

personer som vistas i området ibland eller åtminstone planerar att någon gång
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besöka området. Naturligtvis kan personer med användarvärden även ha existens-

värden, vilket innebär att de värderar ett område högre än den direkta nyttan av att
använda området.

Med indirekta RP-metoder, där värdet av en miljöförändring mäts via en annan

relaterad marknad kan existensvärden inte mätas. SP-metoder är det enda som går

att använda förutom att skapa en verklig marknad med verklig betalning.

2.2 Unika miljöförändringar
Vissa miljöförändringar kan anses som unika och då måste en separat värdering

ske i varje särskilt fall. Värdet måste tas fram ex ante (dvs. före) för att det ska

vara användbart. Indirekta RP-metoder är inteanvändbara för att uppskatta värdet

av unika miljöförändringar, eftersom dessa metoder förutsätter att det finns redan

gjorda val registreradepå det ena eller andra sättet att dra slutsatser av.

SP ex ante är således det enda realistiska alternativet. Ett stort antal CVM-

studier gällande existensvärden av unika miljönyttigheter är rapporterade i den
milj öekonomiska litteraturen.

2.3 Upprepningsbara miljöförändringar
Vissa typer av miljöförändringar förorsakade av exempelvis väginvesteringar är

upprepningsbara, dvs. de har förekommit och/eller kan antas komma att före-

komma i framtiden på andra håll. Värdering av noggrant kvantifierade miljöför-

ändringar som erhållits genom SP-studier är i princip överförbara till andra objekt,

men ett stort antal olika miljöförändringsvärden, som varierar med miljöföränd-

ringens karaktär, storlek och inom vilket område förändringen sker skulle behövas

för att en användbar beräkningsmodell ska kunna tas fram. Värdena bör uttryckas

per berörd person för att kunna vara överförbara.

Sammanfattningsvis kan de olika typer av värderingsmetoder som är möjliga

att använda i olika fall anges som i tabell 1 nedan.

Tabell 1 Möjliga metoder (förutom att skapa en verklig marknad) vid olika
fall.

   

Användarvärden Existensvärden

Upprepningsbara miljöföränd- Indirekt RP, SP SP

ängar

Unika miljöförändringar SP SP

    

Det är eftersträvansvärt enligt allmän åsikt att använda RP-data vid ekonomisk
analys, men det är möjligt inom detta område endast för att uppskatta användar-

vården av upprepningsbara miljöförändringar. Indirekta RP-metoder kan dock ge

för låga användarvärden. Ett exempel är resekostnadsmetoden som ger en lägsta

värdering. Nyttan kan vara mycket högre än resekostnaden.

2.4 CVM och Conjoint Analysis

SP-metoden Conjoint Analysis (CA) är ett slags spel som innebär att flera vari-
abler, varav priset är en av dem, varieras i ett antal hypotetiska valsituationer som

intervjupersonen får ta ställning till. Metoden är främst lämplig vid värdering av
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väl kvantifierbara miljöförändringar, som kan varieras marginellt. Oftast är dock

miljöförändringarna av investeringar i transportinfrastruktur relativt stora och av

typen "allt eller inget", och i så fall är förmodligen CVM den lämpligaste SP-

metoden. Binär CVM har vissa likheter med CA, men kräver mindre av intervju-

personen, eftersom intervjupersonen vid CA får göra ett antal olika val där olika
variabler varieras medan intervjupersonen vid Binär CVM endast får göra ett val.

Binär CVM går till så att ifrågavarande miljöförändring först beskrivs noggrant

och sedan får intervjupersonen ta ställning till om han vill att den genomförs mot

en viss angiven kostnad. Intervjupersonen får alltså svara ja eller nej på frågan om

han önskar förändringen, givet att kostnaden för den är X kr. Den monetära mot-

prestationen kallas för ett bud, och varje intervjuperson får taställning till endast

ett bud. Varje enkätsvar ger endast information om intervjupersonen tycker att

förslaget är värt ett visst bud eller inte. Genom att ett stort antal personer tillfrågas

och ett antal olika bud anges i olika enkäter går det dock att få fram en så kallad

kumulativ frekvensfunktion för betalningsviljan för den ifrågavarande miljöför-

ändringen. Från den kan man få fram medianvärdet och medelvärdet samt räkna

fram total betalningsvilja för det som ska värderas.

Ett alternativ till en CVM-studie av en miljöförändring av en viss investering i
transportinfrastruktur är att simulera en folkomröstning. Det innebär att alla inter-

vjupersoner får ta ställning till ett och samma bud, dvs. besvara om de vill ha ett

projekt till en bestämd kostnad, vilken lämpligen kan vara den verkliga kostnaden.

Exempelvis kan två alternativa sträckningar av en väg och de olika effekterna

därav beskrivas i en enkät i vilken också de faktiskt beräknade investeringskost-

naderna anges. Intervjupersonerna får sedan välja mellan de två alternativen.

2.5 Majoritetsbeslut eller hänsyn till styrkan i preferen-
serna?

CVM och simulerad folkomröstning är två olika sätt att utgå från allmänhetens

värderingar istället för att politiker eller tjänstemän bestämmer vad de anser är

bäst. En stor och svår, delvis moralisk fråga är på vilken grund beslut om kollek-

tiva nyttigheter bör fattas, om utgångspunkten är allmänhetens värderingar. Två

alternativa beslutsmodeller är att genomföra det som majoriteten tycker är bäst,
eller att även ta hänsyn till styrkan av preferenserna.

Om skillnaden i styrkan av individuella preferenser inte är så stor, leder majo-

ritetsbeslut i stort sett till att den totala nyttan maximeras. Är däremot styrkan av

preferenserna mycket olika kan principen en person, en röst komma i konflikt

med nyttomaximeringsprincipen. Ett fiktivt exempel belyser detta: Valet står

mellan två alternativ, varav det ena alternativet innebär att 60 0/0 av populationen

får en liten förbättring och övriga ingen förändring, medan det andra alternativet

innebär att endast 40 % av populationen får en förbättring, men i detta fall är det

en stor förbättring. Om alla är egoister så kommer det ur nyttomaximerings-

synpunkt sämre alternativet att genomföras, om majoriteten får avgöra.

Ska styrkan i värderingarna vägas in? Om detta görs (på ett riktigt sätt) maxi-

meras summan av individernas nyttor. Bör ett dyrt projekt som innebär en mycket

stor nyttoökning för ett fåtal finansieras med skattemedel? I det aktuella fallet med
Centralbron i tunnel kan det t.ex. tyckas att om medianvärdet för betalningsviljan

för projektet visar sig vara lägre än kostnaden per invånare, bör projektet inte

genomföras även om den genomsnittliga betalningsviljan vore högre än genom-
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snittskostnaden. Använder man medianvärdet kommer troligen mycket färre

milj öförbättrande projekt att genomföras än om genomsnittsvärdet används.

När det gäller en försämring av miljön framstår det tvärtom som oetiskt att

använda medianvärdet. Ett skydd mot att majoriteten i ett sådant fall kör över

minoriteten är ett krav att personer som lider stor skada kompenseras om föränd-

ringen genomförs. När det gäller förbättringar så bör kanske inte enskilda värde-

ringar få väga alltför tungt, medan de alltså från etisk synpunkt bör ha stor vikt vid

försämringar. CVM för värdering av miljöförändringar ger i många fall ett annat

resultat än simulerad folkomröstning, därför att betalningsviljan har visat sig vara
markant snedfördelad.

En annan viktig aspekt i sammanhanget är att antalet individer, som bor i

området där den ifrågavarande miljöförändringen görs, är helt avgörande för hur

stor den totala värderingen blir, om inte existensvärdet visar sig vara mycket
viktigare än användarvärdet.

2.6 Strategiskt beteende

Det kan diskuteras huruvida värderingar ex ante eller ex post (dvs. efter) är mest

tillförlitliga om SP-metoder används. Ex post ökar risken för att intervju-

personerna inte bryr sig om att tänka efter och verkligen reda ut för sig själva vad

deras värdering är, eftersom förändringen redan har skett och inte kan göras

ogjord.

Ex ante ökar risken för strategiskt beteende. Om målet är att få fram över-

förbara värden för miljöförändringar kan undersökningar både ex ante och ex post
vara användbara. Vid unika miljöförändringar är det endast meningsfullt för

beslutsfattandet att göra CVM-studien ex ante. Hur ska man i så fall undvika

risken för strategiskt beteende?

Förutsatt att intervjupersonen tror att det bud han ombeds ta ställning till vid en

binär CVM-studie motsvarar vad han kommer att behöva betala för att uppnå en

miljöförbättring eller förhindra ett miljöintrång finns det inget incitament för

honom att bete sig strategiskt. Om intervjupersonen tror att den verkliga kost-

naden skiljer sig åt från det bud han får ta ställning till så har han incitament att

svara strategiskt endast om hans värdering ligger mellan det han tror är den verk-

liga kostnaden och budet. En annan variant av CVM som innebär att intervju-

personen ombeds att uppge sin maximala betalningsvilja för förändringen ifråga,

torde öka risken för strategiskt beteende.
Tabell 2 nedan visar när incitament att bete sig strategiskt vid binär CVM kan

uppstå. I tabellen förkortas intervjupersonen till ip, det intervjupersonen tror är

verklig kostnad (för honom) till tvk och intervjupersonens värdering till v.
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Tabell 2 Incitament till strategiskt beteende vid binär CVM

     

Vad ip tror om budet i Ipzs värdering i för- Strategiskt beteende? Svar på budet
förhållande till verklig hållande till budet och

kostnad det ip tror är verklig

kostnad

Ip tror att budet = verklig Inget incitament till Ja eller nej beroende

kostnad (bud = tvk) strategiskt beteende. på ipzs värdering

Ip tror att budet < eller > Ipzs V < budet och tvk. Inget incitament till Nej

verklig kostnad strategiskt beteende.

(bud < eller > tvk)

Ipzs V 2 budet men < Ip har incitament att Nej om ip är

tvk. strategiskt svara nej för strategisk annars ja

att slippa få något som

han inte anser är värt

 

kostnaden.

Ipzs värdering < budet Ip har incitament att Ja om ip är strategisk

men 2 tvk. strategiskt svara ja för annars nej

att få något som han

anser är värt kostnaden.

 

Ipzs v 2 budet och tvk Inget incitament till Ja

   

strategiskt beteende.

  

Det finns alltså en situation där intervjupersonen har incitament att felaktigt

svara nej och en situation där intervjupersonen har incitament att felaktigt svara ja

till det aktuella budet. I samtliga Övriga fall finns inget incitament att bete sig

strategiskt. Det är således främst när det gäller mycket höga eller låga bud som det

kan finnas viss risk för strategiskt beteende med binär CVM. Vid låga bud är det

risk för vissa felaktiga nej-svar och vid höga bud är det risk för vissa felaktiga ja-

svar. Att det finns incitament att bete sig strategiskt behöver dock inte innebära att

intervjupersonen verkligen gör det. Ovanstående resonemang bygger på förutsätt-

ningen att det antagna betalningssättet är sådant att det inte går att slippa undan

betalning, exempelvis höjd kommunalskatt. De som har mycket hög inkomst eller

mycket låg inkomst kan tro att de i verkligheten skulle få betala mer respektive

mindre än budet (även om de faktiskt tror att budet motsvarar vad den verkliga
kostnaden per person skulle bli) eftersom de betalar mer respektive mindre skatt

än genomsnittspersonen. Detta problem är dock förmodligen inte så stort.

Vid CVM med individuell maximal betalningsvilja kan alla intervjupersoner ha

incitament att bete sig strategiskt. Diskussion om strategiskt beteende finns bl.a. i

Mitchell och Carson, 1989 och Ivehammar, 1996.

Ett ytterligare argument för binär CVM är att intervjupersonen har mycket
lättare att besvara en fråga gällande om han antar eller förkastar ett visst bud. Den

valsituationen liknar de flesta val som man som konsument gör på marknaden.

Det är mycket svårare att uppge sin högsta betalningsvilja för en viss vara, speci-

ellt om det är fråga om en kollektiv nyttighet som man aldrig tidigare köpt på

riktigt.

Tidigare undersökningar tyder på att svarsfrekvensen blir betydligt högre med

binär CVM än med CVM med individuell maximal betalningsvilj a.
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Den mest levande SP-metoden för Värdering av miljöförändringar Vid

investeringar i transpertinfrastruktur tycks vara binär CVM, men det är inte en

problemfri metod.
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3 Problem vid tillämpning av binär CVM

3.1 NOAA-panelens rekommendationer

I mars 1989 gick supertankern Exxon Valdez på grund i Prince Williamsundet

utanför Alaska och spillde ut 42 miljoner liter råolja i vattnet. En CVM-studie,

som genomfördes för att värdera skadorna på miljön, visade att enbart existens-

värdet uppgick till nära tre miljarder dollar. Som en följd av detta gav the National

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i USA två nobelpristagare i
ekonomi, Kenneth Arrow och Robert Solow, i uppdrag att leda en expertpanel

med syftet att utreda om CVM kan användas för att Värdera förlorat existensvärde

och om resultaten kan ligga till grund för skadeståndskrav. Panelen utarbetade sitt

utlåtande under 1992. De kom fram till att CVM-studier kan ge tillräckligt tillför-

litliga uppskattningar för att användas som utgångspunkt i skadeståndsprocesser

där existensvärden är inblandade, förutsatt att studierna följer ett antal rekommen-

dationer som panelen gav. Sju av de viktigaste rekommendationerna, som sam-

manfattas i Portney 1994, är:

1. I första hand bör CVM-studier genomföras med personliga intervjuer. Tele-

fonintervjuer bör användas hellre än postenkäter.

2. Betalningsvilja (WTP) bör beräknas snarare än kompensationskrav (WTA).

3. Intervjupersonerna bör tillfrågas om de skulle rösta ja till en Viss åtgärd, som

förbättrar miljön i ett bestämt avseende, men som medför en kostnad i form av

högre skatter eller priser på vissa konsumtionsvaror, snarare än att försöka få

dem att uppge maximal betalningsvilja för åtgärden ifråga.

4. Intervjuerna eller enkäten bör inledas med en korrekt och förståelig beskriv-

ning av förväntade effekter av den åtgärd eller de åtgärder som studien handlar

om.
Intervjupersonerna bör påminnas om sin budgetrestriktion.

6. Intervjupersoner bör också påminnas om att det exempelvis finns andra, lik-

nande miljöförbättringar, som skulle kunna göras istället för den ifrågavarande

miljöförbättringen.

7. Intervjuerna eller enkäten bör avslutas med en eller flera kontrollfrågor för att

utröna om intervjupersonen verkligen har förstått CVM-frågan och undersöka

skälet till svaret på den.

.V
i

Det som NOAA-panelen rekommenderar i punkt 3 är väsentligen binär CVM.

Panelens rekommendationer är totalt sett mycket krävande och knappast någon

studie har fullt ut uppfyllt kraven. Dessutom är de i första hand tänkta att använ-

das för att ta fram existensvärden för att använda vid skadeståndsanspråk.

3.2 Undersökta problem i föreliggande studie

Föreliggande metodstudie är baserad på ett konkret fall. Syftet med fallstudien är

att undersöka ett antal specifika problem med CVM som ligger mer på detaljnivå

än de som NOAA ger rekommendationer om, men som är väl så Viktiga i prak-

tiken. Fyra frågor som undersöks i studien är om, och i så fall hur mycket, resul-

taten påverkas av miljöförändringens omfattning, beskrivningen av miljöföränd-

ringen, betalningssättet och betalningsperiodens längd.

Fallstudien handlar om Centralbron samt tunnelbanebron i Stockholm i tunnel.
Detta är ett uppmärksammat projekt och en statlig utredning har undersökt olika

alternativ. Bakgrunden är behovet av ett tredje järnvägsspår mellan Södra station
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och Centralen i Stockholm. I Riddarholmskommitténs betänkande (SOU

1996:121) diskuteras främst förslaget att ersätta Centralbron med en biltunnel,

men bilder i betänkandet visar hur det skulle se ut om även tunnelbanebron läggs i
tunnel.

I föreliggande studie behandlas alternativet att lägga både Centralbron och

tunnelbanebron i tunnel som grundalternativ. Undersökningen består av enenkät

som räknas som grundalternativ och sju alternativa enkäter. I grundalternativet

beskrivs den föreslagna förändringen med hjälp av fyra bilder. Tre av bilderna

visar hur det ser ut i nuläget och en hur det skulle se ut om förändringen genom-

fördes. Beskrivningen i ord grundar sig på SOU 1996: 121 och avsikten är att vara

så neutral som möjligt och endast uppge Riddarholmskommitténs huvudsyfte med

förändringen (enligt vår tolkning), dvs. främst en förbättring av stadsbilden.

Betalningsviljefrågan är utformad som en binär CVM-fråga. Intervjupersonen

får ta ställning till om hon eller han vill attden förändring som beskrivs genom-

förs om det innebär en höjning av kommunalskatten motsvarande X kr per vuxen

och år under 10 år, där X är ett av åtta olika bud mellan 10 kr och 5 000 kr. Fall-

studien genomförs med postenkäter, vilket NOAA-panelen avråder. En väsentlig

skillnad mellan Sverige och USA är dock att i USA blir svarsfrekvensen med

postenkäter uppskattningsvis bara drygt hälften så stor som i Sverige.

3.2.1 Miljöförändringens omfattning

Det har visat sig att en viss miljönyttighet kan värderas olika beroende på i vilket

sammanhang den värderas och att värdet kan förbli nästan oförändrat trots att om-

fattningen på det som ska värderas flerdubblas (Att rena en sjö kan få nästan

samma existensvärde som att rena fem sjöar). Problemet brukar i litteraturen

kallas för embedding . Det har undersökts av bl.a. Kahneman och Knetsch

(1992), Loomis et al (1993) och Boyle et al (1994). Deras studier tyder på att detta

kan vara ett betydande problem.

I föreliggande studie innebär grundalternativet att både Centralbron och

tunnelbanebron läggs i tunnel. En enkätvariant innebär att endast Centralbron
läggs i tunnel. Tunnelbanebron mellan Gamla Stan och Södermalm är då kvar

som idag. Antagandet är att det vore en avsevärt större förbättring om även

tunnelbanebron grävdes ner.

3.2.2 Beskrivningen av miljöförändringen

Mängden information om miljöförändringen och hur informationen framställs kan

påverka den värdering som erhålls. I denna studie har syftet varit att i den be-

skrivande texten i den enkät som utgör grundalternativet försöka vara helt neutral,

ge information om rådande trafikvolym på Centralbron och endast visa bilder på

hur det ser ut idag och hur det skulle se ut med en Centraltunnel för biltrafiken

och tunnelbanebron i tunnel. Detta är ett uppmärksammat projekt. Ungefär 80 %

av intervjupersonerna har svarat ja på frågan om de hade hört talas om förslaget

att lägga Centralbron och tunnelbanebron i tunnel innan de fick enkäten.
Ett annat tillvägagångssätt vore att noga beskriva alla tänkbara negativa och

positiva effekter av förslaget. Det är dock mycket svårt att uttrycka sig så helt
värdefritt och neutralt att svaren ej oförutsett påverkas av den mer detaljrika

texten.

Betydelsen av hur miljöförändringen beskrivs testas i denna studie med hjälp

av två enkätvarianter. En variant ger mindre information främst genom att endast
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en bild på nuläget visas istället för tre bilder. Den andra enkätvarianten ger mer

information och texten är mer positiv till att lägga Centralbron och tunnelbane-

bron i tunnel, alltså inte helt neutral utan något vinklad till förmån för projektet.

3.2.3 Betalningssättets betydelse

Värderingen kan påverkas av det betalningssätt som används. Kommunalskatt är

ett betalningssätt som innebär att flertalet i populationen måste vara med och

betala. Det går inte att slippa undan betalning. Betalning via kommunalskatt kan

ske genom höjd skatt eller genom omfördelning av skattemedel. Andra möjliga

betalningssätt är statlig skatt, frivilliga bidrag till en fond för det ifrågavarande

ändamålet, biltullar, ökade boendekostnader och höjd bensinskatt.

De betalningssätt som undersöks i denna studie är höjning av kommunal-
skatten, omfördelning av kommunalskatt samt frivilliga bidrag till en fond.

3.2.4 Betalningsperiodens längd

I tidigare CVM-undersökningar med individuell maximal betalningsvilja som

gjorts vid VTI har nästan samma värden per år erhållits när betalning antas ske i

form av ett engångsbelopp som när betalning antas ske under 10 eller tom. 20 år.

Detta är ett stort problem. I denna studie jämförs därför betalningsviljan per år för

betalningsperioden 10 år, betalningsperioden 20 år samt betalningsperioden 1 år,

dvs. ett engångsbelopp, för att undersöka om detta problem består även vid
tillämpning av binär CVM.

3.2.5 Summering

Var och en av de sju enkätvarianterna är identiska med grundalternativet utom i

ett avseende. Skillnaden mellan grundalternativet och respektive enkätvariant

anges i tabell 3 nedan.
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Tabell 3 Enkätvarianterna.

 

Undersökt problem Skillnaden jämfört med

grundalternativet
Benämning på enkätvarianten i texten

 

Omfattningen av

miljöförändringen

Endast Centralbron läggs i

tunnel. Tunnelbanebron är då

kvar som idag

Centralbron i tunnel

 

Beskrivningen av

milj öförändringen

Mindre information bl.a. genom

att bara en av detre bilderna på

nuläget finns med i enkäten

mindre information

 

Lite mer och framför allt mer

positivt framställd information

om förändringen

mer information

 

Betalningssättet Frivilliga bidrag till en särskild

fond

39f0nd37

 

Omfördelning av kommunala

skattemedel främst från andra

liknande användningsområden

omfördelning

 

Betalningsperioden Budet är en engångskostnad engångskostnad

  

Varje år under 20 år

 

20 år

 

18 VTI notat 16-1998

 



4 Fallstudiens resultat 1: Kumulativa frekvens-
fördelningar och medelvärden för betalnings-
viljan i grundalternativet och de sju enkätvarian-
terna

Undersökningen i Storstockholm genomfördes under Vintern/våren 1997. Enkäten

med grundalternativet skickades till 800 slumpmässigt utvalda innevånare i Stor-

stockholm (enligt SCB:s definition) som är 18 år eller äldre (den övre gränsen var

87 år). 100 personer fick ta ställning till respektive bud och det var alltså åtta olika
bud mellan 10 kr och 5 000 kr. Ytterligare 200 personer hade valts ut för att ha

möjligheten att använda två andra bud om inte de ursprungliga buden ger en till-

räckligt bra bild av värderingen. Exempelvis används ett högre bud om det högsta

budet ger alltför stor andel ja-svar. Buden valdes med hjälp av erfarenhet från

tidigare studier med en reserv på två bud att ta till vid behov. De sju olika alterna-

tiva enkäterna har samma bud som enkäten med grundalternativet men total-

urvalet var 400 personer för respektive enkät, så varje bud i en viss enkätvariant

skickades endast till 50 personer.

Urvalsförfarandet innebar att ett totalurval på 3 800 personer först genom-

fördes. Sedan delades detta stora urval slumpmässigt upp på åtta urval. Anled-

ningen till detta förfarande var att samma person inte skulle kunna få två enkäter.

Det slumpmässiga totalurvalet bland samtliga innevånare i Storstockholm som är

18 år eller äldre samt den slumpmässiga uppdelningen av detta på åtta urval

genomfördes av Sema Group Infodata AB.

Enkäterna provades ut genom åsikter från kollegor som är aktiva inom området

samt testades på ett antal personer som inte är så insatta i området. Enkäten med

grundalternativet visas i sin helhet i bilaga 1.

I undersökningen tillfrågas intervjupersonerna om några bakgrundsvariabler
och troliga förklaringsvariabler som exempelvis hur ofta intervjupersonen vistas i

området vid Centralbron, dock ej inkomst.

4.1 Svarsfrekvens

Efter två påminnelser erhölls svarsfrekvensen 69 %. Svarsfrekvensen beräknas

som andelen av intervjupersonerna i urvalet som har besvarat den binära CVM-

frågan.

Det vore intressant att genomföra studier i syfte att se vad som påverkar svars-
frekvensen, för att sedan kunna göra en avvägning mellan att få så hög svars-

frekvens som möjligt och att få med viktiga, men känsliga frågor, som exempelvis

om inkomst.

Postenkäter är ett betydligt lämpligare verktyg i Sverige än i USA på grund av

att en betydligt högre svarsfrekvens erhålls vid enkätundersökningar i Sverige. I

tidigare CVM-studier av värdering av miljöförändringar vid VTI har svars-

frekvensen brukat ligga på den nivå som uppnåddes i denna undersökning (dvs.

runt 70 %). Utformningen av enkäten samt intervjupersonernas intresse av det

som undersökningen gäller har förmodligen stor betydelse för vilken svars-
frekvens som erhålls. Med en så pass hög svarsfrekvens som 70 % kan post-

enkäter vara ett användbart instrument vid undersökningar med binär CVM, för-

utsatt att intervjupersonerna har möjlighet att ringa och ställa frågor.
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Fördelen med postenkäter jämfört med intervjuer är att intervjuarpåverkan

undvikes; alla personer får samma information. Det är dessutom en mycket billi-
gare metod. En nackdel är dock att frågor kan missuppfattas.

Anledningen till att intervjupersonerna i detta fall inte tillfrågades om inkomst

är att denna fråga befarades medföra lägre svarsfrekvens. I en kompletterande

undersökning angående ett eventuellt existensvärde undersöktes påverkan på
svarsfrekvensen av eninkomstfråga.

4.2 Genomsnittlig betalningsvilja per individ med icke-
parametrisk metod

Analys av data från en undersökning med binär CVM kan genomföras med icke-

parametrisk eller med någon typ av parametrisk metod, t.eX. en logit- eller
probitmodell, där man antar att betalningsviljan och slumptermen har en viss för-

delning. Idag råder det inte enighet om vilken metod som bör användas vid upp-

skattning av betalningsvilja vid undersökningar med binär CVM. En beskrivning

av olika analysmetoder återfinns t.ex. i Kriström, 1995, där bl.a. en icke-paramet-

risk metod baserad på en sats från Ayer et al (1955) beskrivs. Metoden innebär att

data konverteras så att den sk ° överlevnadsfunktionen (en kumulativ frekvens-

funktion för betalningsviljan) är icke-ökande. Andelen ja-svar vid olika bud juste-

ras så att ett högre bud inte innebär en högre andel ja-svar än ett lägre. Om detta

inte gäller för två bud så justeras dessa genom att andel ja-svar beräknas för dessa

två bud tillsammans. Se bilaga 3.

4.2.1 Grundalternativet: Både Centralbron och tunnelbanebron i
tunnel

Grundalternativets förändring innebär att både Centralbron och tunnelbanebron

läggs i tunnel. Betalningssättet är höjd kommunalskatt och budet gäller per år

under 10 år. Tabell 4 nedan visar andelen ja-svar vid respektive bud och justering

enligt Ayer et alzs sats, där detta behövs.

Tabell 4 Andelja-svar vid olika bud i grundaltemativet.

Bud Andel a-svar A r et al:s sats

10 kr 71 6 %

50 kr 49 %

100 kr 4 6 %

300 kr 35 %

600 kr 16 %

1 000 kr 1 %

2 000 kr 15 %

5 000 kr 4 %

 

Figur 1 nedan visar en kumulativ frekvensfunktion. Det försiktiga antagandet

att andelen ja-svar är lika stor vid 0 kr som vid 10 kr gjordes. Detta syns inte i
figuren eftersom skalan innebär att 0 kr och 10 kr sammanfaller. Ingen extrapole-

ring av kurvan efter 5 000 kr gjordes heller. Vid en mycket försiktig beräkning av

den genomsnittliga betalningsviljan kan det antas att det inte finns någon i popu-
lationen som har en betalningsvilja som överstiger 5 000 kr.
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Andel ja-svar
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Figur] Kumulativ Fekvensfunktion Centralbron och tunnelbanebron i
tunnel

För att få fram genomsnittlig betalningsvilja per person och år med denna icke-

parametriska metod beräknas arean under kurvan -i föreliggande fall från 0 kr till

5 000 kr. I bilaga 3 Visas hur denna beräkning genomförs. Resultatet blir att

genomsnittlig betalningsvilja är 697 kr per person och år under 10 år för att få

Centralbron och tunnelbanebron i tunnel.

4.2.2 Enbart Centralbron i tunnel

En aV enkätvarianterna innebär att endast Centralbron läggs i tunnel. Även i det

fallet beräknades genomsnittlig betalningsvilja med samma icke-parametriska
metod. Tabell 5 nedan Visar andelarna ja-svar Vid olika bud samt justering enligt

Ayer et alzs sats.

Tabell 5 Andelja-svar vid olika bud i enkäten Centralbron i tunnel

Bud Andel a-svar A et alzs sats

10 kr 55 %

50 kr 43 8 % 47 8 %

100 kr 51 4 % 47 8 %

300kr 35 %

600kr 10% 101%

1000kr 81% 101%

2000kr 1 % 101%

5 000kr %
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Figur 2 nedan visar motsvarande kumulativa frekvensfunktion.

Andel ja-svar
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Figur 2 Kumulativfekvensfunktion Centralbron i tunnel

Genomsnittlig betalningsvilja beräknades på samma sätt som för grundalterna-

tivet. Den genomsnittliga betalningsvin an blev 538 kr per person och år under 10

år för att få endast Centralbron i tunnel, vilket som väntat är lägre än för grund-

alternativet, som innebär att även tunnelbanebron läggs i tunnel.

4.2.3 Övriga enkätvarianter

De Övriga sex enkätvarianterna är mindre information , mer information ,

fond , omfördelning , engångskostnad och 20 år (se tabell 3 i avsnitt 2.6).

Tabellerna 6 till 11 nedan visar andel ja-svar på de olika buden i respektive enkät-

variant och i figurerna 3 till 8 nedan visas de motsvarande kumulativa frekvens-

funktionerna för respektive enkätvariant.

Tabell 6 Andelja-svar vid olika bad i enkäten mindre information

Bud Andel a-svar A et alzs sats

10 kr 59 %

50 kr 40 % 43 1 %

100 kr 46 7 % 43 l %

300kr 3 %

600kr 233%

1000kr 167%

2000kr 88%

5000kr 51%
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Andel ja-svar
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Figur 3 Kumulativfrekvensfunktion mindre information .

Enkäten med mindre information gav en något lägre genomsnittlig betalnings-

Vilja än grundalternativet. Betalningsviljan blev i detta fall 623 kr per person och

år.

Tabell 7 Andelja-svar vid olika bad i enkäten mer information

Bud Andel a-svar A et al:s sats

10kr

50kr

100 kr

300 kr

600kr

1000kr

2 000kr

5 000kr

Figar 4
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Genomsnittlig betalningsvilja blev i enkäten mer information 927 kr, vilket
är väsentligt högre än i grundalternativet.

Tabell 8 Andelja-svar vid olika bud i enkäten fond

Bud Andel a-svar A et alzs sats

10 kr 79 4 %

50 kr 58 8 %

100 kr 36 7 %

300kr 258%

600kr 194%

1000kr 1 1%

2000kr 118%

5000kr 81%

 

För denna enkät behövdes det inte göras någon justering enligt Ayer et alzs

sats, eftersom andelen ja-svar blev kontinuerligt fallande med högre bud.

Andel ja-svar
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Figur 5 Kumulativfekvensfunktion fond

Genomsnittlig betalningsvilja blev med fond 671 kr per person och år. Detta

är en aning lägre än för grundalternativet, där betalningssättet var höjning av

kommunalskatten.

Tabell 9 Andelja-svar vid olika bud i enkäten om/fördelning .

Bud Andel a-svar A et alzs sats

10 kr 57 % %

50 kr 60 % %

100 kr 58 8 %

300kr 531%

600kr 444%

1000kr 50%

2000kr 3 4%

5000kr 364%

 

24 VTI notat 16-1998



Andel ja-svar
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Figur 6 Kumulativfrekvensfunktion om/fördelning .

Med enkäten omfördelning blev genomsnittlig betalningsvilja betydligt

högre än i grundalternativet, nämligen 1 947 kr per person och år. Finansierings-

sättet antogs vara en omfördelning av givna intäkter av kommunalskatt från lik-

nande användningsområden till tunnelbygget, istället för höjning av kommunal-

skatten som i grundalternativet. Figur 6 visar att andelen ja-svar inte faller så

snabbt med storleken på budet som i Övriga varianter. Det verkar som om inter-

vjupersonerna inte uppfattar omfördelning av kommunalskatt som en kostnad i

lika hög grad som höjd kommunalskatt.

Tabell 10 Andelja-svar vid olika bud i enkäten engångskosmad

Bud Andel a-svar A er et alzs sats

10 kr 63 6 0/0

50 kr 56 8 % %

100 kr 58 3 % %

300 kr 39 4 %

600 kr 35 % %

1000kr 394% %

2000kr 188%

5000kr 138%
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Andel ja-svar
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Figur 7 Kumulativfekvensfunktion engångskosmad

Enkäten engångskostnad med betalningsperioden ett år borde rimligen ge en

mycket högre betalningsvilja per år än grundalternativet med betalningsperioden

10 år. Genomsnittlig betalningsvilja för enkätvarianten engångskostnad blev

1190 kr per person och år med samma budintervall som i Övriga enkätvarianter.

Budintervallet 0 kr till 5 000 kr vid betalningsperioden 10 år motsvarar budinter-

vallet 0 kr till 38 600 kr vid betalningsperioden ett år vid räntan 5 % (nuvärdet av

5 000 kr per år under 10 år är38 610 kr). Eftersom intervjupersonerna inte har fått

ta ställning till bud överstigande 5 000 kr och extrapolering bör undvikas är det

inte möjligt att jämföra nuvärdet per person och totalt för varianten med engångs-

kostnad med grundalternativets nuvärden. Andelen ja-svar vid det högsta budet

5 000 kr är 13,8 % i omfördelning jämfört med 4,5 % i grundalternativet. Ett

högre budintervall hade troligtvis höjt nuvärdet per person vid engångskostnad,

men huruvida det skulle hamna i paritet med grundalternativets nuvärde är omöj-

ligt att uttala sig om.

Signifikanstestet gällande om enkätvarianten engångskostnad på 95 % signi-

fikansnivå skiljer sig åt från grundalternativet påverkas inte av ovannämnda,

eftersom Signifikanstestet utförs utan intervall för betalningsviljan (se kap 5).

Tabell 1] Andelja-svar vid olika bud i enkäten 20 år

Bud Andel a-svar A et alzs sats

10 kr 55 %

50 kr 44 1 % 45 %

100 kr % 45 %

300kr 314%

600kr 194% 197%

1000kr 20% 197%

2000kr 8 %

5000kr 57%
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Figur 8 Kumulativfekvensfunktion 20 år

Enkäten 20 år borde ge väsentligt lägre betalningsvilja per år om intervju-

personerna verkligen tagit hänsyn till den avsevärda betalningsperioden 20 år.

Den genomsnittliga betalningsviljan blev 631 kr per år, vilket är något lägre än

för grundalternativet. Liksom för enkätvarianten engångskostnad är det inte

möjligt att uttala sig om skillnaden i nuvärde mellan enkätvarianten 20 år och
grundalternativet. Budintervallets Övre gräns borde vara 3 100 kr för 20 år ,

vilket skulle medföra betydligt lägre nuvärde för betalningsvilja än den i tabell 12

nedan. Men detta påverkar alltså inte signifikanstestet.

4.3 Total betalningsvilja
Tabell 12 nedan visar genomsnittlig och total betalningsvilja för innevånarna i

Storstockholm beräknad med icke-parametrisk metod för samtliga åtta enkäter.

Betalningsviljan per person och år har multiplicerats med en nuvärdesfaktor för

det antal år som gäller för just den enkäten (10 år i 6 av de 8 enkäterna) för att

komma till nuvärde av total betalningsvilja per person. Därefter har denna multi-

plicerats med antalet innevånare i populationen, dvs. vuxna i Storstockholm, för

att beräkna total betalningsvilja (i populationen).
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Tabell 12
enkäter beräknad med icke-parametrisk metod.

Genomsnittlig och total betalningsvilja i Storstockholm i olika

          

Enkättyp Genomsnittlig betal- Nuvärdet av total genom- Total betalnings

ningsvilja per person snittlig betalningsvilja per vilja för

och år under 10 år (om person med diskon- Storstockholms

ej annat anges) teringsräntan 5 % invånare

Centralbron och tunnel- 697 kr 5382 kr 6,7 miljarder kr

banebron i tunnel

Centralbron i tunnel 538 kr 4 154 kr 5,2 miljarder kr

Fond 671 kr 5 181 kr 6,4 miljarder kr

Omfördelning 1 947 kr 15 035 kr 18,7 miljarder kr

20 år 631 kr (20 år) 7 862 kr * 9,8 miljarder *

Engångskostnad 1 190 kr (ett år) 1 190 kr * 1,5 miljarder *

Mindre information 623 kr 4 811 kr 6,0 miljarder kr

Mer information 927 kr 7 158 kr 8,9 miljarder kr

    

* Ej jämförbara med grundalternativet och Övriga enkätvarianter, eftersom budintervallet inte

anpassats till den annorlunda betalningsperioden.

Totalt för hela populationen (vuxna personer i Storstockholm) och för de 10

åren som frågan gällde blir det totala nuvärdet av betalningsviljan ungefär 6,7

miljarder kr i grundalternativet vid diskonteringsräntan 5 %. Samtliga sju alterna-
tiva enkäter skiljer sig alltså mer eller mindre åt från grundalternativet i utform-

ningen. Avvikelserna i genomsnittlig betalningsvilja är åt det håll som kan för-

väntas. Det går dock inte att avgöra om det finns statistiskt säkra skillnader på en
viss signifikansnivå med en icke-parametrisk metod. Därför genomförs i nästa

kapitel signifikanstester beträffande de ovan konstaterade skillnaderna med hjälp

av en parametrisk metod.
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5 Fallstudiens resultat 2: Signifikanstest av skill-
naderna mot grundalternativet

För att kunna uttala sig om med vilken säkerheten observerad skillnad faktiskt

gäller, kan man genomföra ett signifikanstest. För att kunna utföra ett signifi-

kanstest behövs värden på standardavvikelser för de genomsnittsvärden som ska

jämföras. Sådana kan erhållas genom att genomföra en regressionsanalys av de

individdata som ligger till grund för de ovan, icke-parametriskt beräknade kumu-

lativa frekvensfunktionerna för ja-andelen vid olika bud. Det första steget är val

av regressionsmodell.

5.1 Val av regressionsmodell

Det råder inte enighet om vilken modell som bör användas vid regressionsanalys

av individdata från studier med binär CVM. Det vanligaste är att använda någon

typ av probit- eller logitmodell. Tidigare studier har visat att betalningsviljan för

en miljöförändring ofta har en sned, ganska speciell fördelning, eftersom många

är beredda att betala en liten summa medan några relativt få är beredda att betala

en mycket stor summa. Bishop och Heberlein (1990) föreslår att man vid analys

av data i första hand ska använda en metod som passar bra till de data som har

erhållits.
Figur 9 nedan visar andel ja-svar på respektive bud i grundalternativet (se

tabell 4, mittenkolumnen).
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Figur 9 I Andelja-svarför olika bud 1' grundalternativet.

Erhållna data i studien predikteras relativt dåligt av en vanlig logitmodell. En

log-logitmodell gör en något bättre prediktion. För att illustrera detta visas i tabell

13 nedan hur data predikteras med en individdatabaserad vanlig logitmodell

respektive en log-logitmodell, när endast budet används som förklaringsvariabel i

grundalternativet.
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Tabell 1.3 Prediktion i grundalternativet medalternativa modeller.

             

Modell Observerade data i Predikterat som Predikterat som Felprocent

undersökningen ja-svar nej-svar

Logit _ia-svar 0 169 100 %

nej-svar 0 370 0 %

totalt 0 539 31,5 %

Log-logit ja-svar 84 85 50 %

nej-svar 56 314 15 %

totalt 399 140 26 %

      

Tabell 13 visar att en logitmodell predikterar samtliga erhållna ja-svar från

enkäten med grundalternativet som nej-svar. Figur 10 nedan visar att 10git-

modellen predikterar en betydligt lägre sannolikhet för ja-svar vid låga bud än de

andelar som observerats i undersökningen i grundalternativet där data aggregerats.

Dessutom är det enligt resonemanget i kapitel 2 om strategiskt beteende risk för

att andelen ja- svar i datamaterialet är förlåg vid låga bud.

Andel ja-svar
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0,0 D Logistic
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Figur 10 Predikterad sannolikhet för ja-svar med logitmodell jämfört med
observerad andel ja-svar på olika bud för aggregerade data från enkäten med
grundalternativet.

Bishop och Heberlein har i egna studier använt en modell som innebär att

betalningsviljan antas följa en log-logistisk fordehiing.

Figur 11 nedan visar hur en log-logitmodell predikterar sannolikheten för ja-

svar vid olika bud i grundalternativet baserat på aggregerade data.
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Figur 11 Predikterad sannolikhet för ja-svar med log-logitmodell jämfört
med observerad andel ja-svar på olika bud för aggregerade data från enkäten
medgrundalternativet.

Data i denna studie predikteras bättre med en log-logitmodell där budet är loga-

ritmerat än med en logitmodell. Regressionen med syfte att genomföra ett signifi-

kanstest for skillnader mellan grundalternativet med Centralbron och tunnelbane-

bron i tunnel och enkätvarianterna genomförs således med en log-logitmodell.

5.1.1 Förklaringsvariabler i regressionsmodellen

För att få fram ett icke snedvridet samband mellan sannolikheten för ja-svar och

bud bör eventuella ytterligare förklaringsvariabler inkluderas i regressions-

ekvationen. Syftet med dessa förklaringsvariabler är alltså att isolera huvudsam-

bandet från påverkan av olika karaktäristika hos intervjupersonerna. Vilka för-

klaringsvariabler som ska vara med i regressionsanalysen harframkommit med

hjälp av stegvis val i statistikdataprogrammet SPSS. I enkäten i bilaga 1 framgår

de förklaringsvariabler för vilka data har samlats in.

Huvudsambandet mellan sannolikheten för ja-svar och budet är signifikant. Ett

högre bud ger en signifikant lägre sannolikhet för ett ja-svar.

En viktig förklaringsvariabel är ålder .Denna förklaringsvariabel är utformad

som en dummyvariabel som åtskiljer en yngre (18-31 år) och en äldre ålders-

grupp. Det visade sig att yngre intervjupersoner har signifikant högre betalnings-

vilja för Centralbron och tunnelbanebron i tunnel än de äldre. Olika förklaringar

till detta är tänkbara:

0 Just denna generation har en högre värdering av miljönyttigheter .

0 Yngre människor har högre värdering av miljönyttigheter än äldre och värde-

ringen ändras med åldern.
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0 Det är egentligen någon annan faktor än åldern som gör att yngre intervju-

personer har en högre värdering än äldre.

En annan signifikant förklaringsvariabel är huruvida intervjupersonen ofta

vistas i området vid Centralbron (minst en gång per vecka). De som ofta vistas i

området har en betydligt högre betalningsvilja för tunneln.

Förklaringsvariablerna kön, körkortsinnehav, biltillgång, kommun, hushålls-

storlek och hur ofta intervjupersonen kör bil på Centralbron förklarade inte till-

räckligt mycket för att vara med i den slutliga regressionsmodellen. Intervjuper-

sonerna har inte fått någon fråga om inkomst. Anledningen till detta var att sådana

frågor befarades medföra lägre svarsfrekvens.

5.1.2 Jämförelse mellan respektive enkätvariant och grundalter-

nativet

De förklaringsvariabler för sannolikheten för ja-svar som vid sidan av budets

storlek (kontinuerlig variabel med koefficienten Bl) inkluderades i modellen

genom stegvis val i SPSS är vistas i området (dummyvariabel med koeffici-

enten [32) och ålder (dummyvariabel med koefficienten [33). Analys av de olika

enkätresultaten har genomförts med följ ande modell:

P (ja-svar) = e(OC + BllnbUd + [32 + 53)/(1 + em + BllnbUd + 52 + 53))

Buden har logaritmerats och därefter har en logitregression genomförts. Sedan har

interceptet (oc) och bud-koefficienten ([31) för respektive enkätvariant jämförts

med värdena i grundalternativet för att se om de skiljer sig åt statistiskt på 95%

signifikansnivå.

Det genomförda testet är:

[il-Bi i 1,96 \/ (012403)

ocl-ocii 1,96 \/ (olz+oi2)

I samtliga fall jämförs alltså den alternativa enkäten (i) med grundalternativet.
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5.2 Resultat av signifikanstesten

Resultaten av signifikanstesten Visas i tabell 14 nedan.

   

Tabell 14 Resultat av jämförelse mellan grundalternativet och respektive
enkätvariant.

Enkätvariant oc (interceptet) [31 (koefficienten för bud)

Ej signifikant Signifikant Ej signifikant Signifikant

skillnad skillnad skillnad skillnad

Ej tunnelbanan x x

 

Mindre information x x

20 år x x

x xMer information

           

Omfördelning x X

Fond x x

En ån skostnad x X

 

Det är enligt detta signifikanstest enbart enkätvarianterna omfördelning och

engångskostnad som har ett resultat som med 95 % säkerhet skiljer sig åt från

grundalternativets resultat. Ett alternativt signifikanstest har provats. Detta test

innebär ihopslagning av data från de två enkäterna - huvudenkäten och var och en

av de alternativa enkäterna i tur och ordning - och införande av två dummy-

variabler för enkätvarianten jämfört med grundalternativet. Den ena dummy-

variabeln är ett för enkätvarianten och noll för grundalternativet och den

andra dummyvariabeln är logaritmerat bud för enkätvarianten och noll för

grundalternativet. Om inte någon av parametrarna för dummyvariablerna blir

skilda från noll med ett konfidensintervall så finns det inte signifikant skillnad

mellan resultaten från de två enkäterna. Modellen ser ut enligt följ ande:

a+b*lnbud+c*u+d*(u*lnbud)

där u är ett om alternativ enkät och noll om grundalternativ. Om parametrarna (c

och (1) kan vara noll finns det inte statistiskt signifikant skillnad mellan grund-

alternativet och den alternativa enkäten. Chansen att finna en signifikant skillnad

är något högre med detta signifikanstest än med det tidigare beskrivna, eftersom

variansen blir mindre med detta test på grund av att antalet observationer är fler.

Resultatet blev dock detsamma med detta alternativa signifikanstest som med det

tidigare beskrivna.

5.2.1 Omfattningen

Det blev inte signifikant skillnad mellan resultaten från den enkätvariant där

endast Centralbron läggs i tunnel och grundalternativet. Det är dock inte entydigt

att det är ett bättre alternativ att lägga Centralbron och tunnelbanebron i tunnel än

endast Centralbron i tunnel. Intervjupersonernas egna kommentarer visar att en

del intervjupersoner tycker att det förstnämnda är bäst på grund av förbättringen i

stadsbilden, medan andra anser att utsikten från tunnelbanan och att komma upp i

ljuset ett tag när man åker tunnelbana är så viktigt att det sistnämnda alternativet

är bäst.
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Eftersom det inte entydigt går att avgöra vilket alternativ som är det bästa, går

det inte att uttala sigom påverkan på resultatet av projektets omfattning i denna

studie.

5.2.2 Beskrivningen

En enkätvariant ger mindre information främst genom att endast en bild på

nuläget visas istället för tre bilder. Denna enkätvariant gav inte ett signifikant skilt
resultat jämfört med grundalternativet.

Enkätvarianten mer information ger lite mer information och enkäten

uttrycker sig mer positivt för att lägga Centralbron och tunnelbanebron i tunnel än

grundalternativet. Enkäten är alltså inte neutral utan något vinklad till förmån för

en tunnel. Analysen visade inte signifikant skillnad mellan denna enkät och

grundalternativet. Den genomsnittliga betalningsviljan för förändringen blir dock

högre med enkätvarianten mer information än med grundalternativet. Se kapitel

4.3.

Det är en större andel av intervjupersonerna som vill ha Centralbron och

tunnelbanebron i tunnel om staten betalar i enkätvarianten mer information än i

de andra enkäterna. Den totala andelen (alla bud) som vill ha förändringen om

staten betalar är 82 % i enkätvarianten mer information och 68 % i grundalter-

nativet.

Det finns ingen person som det med hjälp av kommentarerna går att säga har

negativ betalningsvilja med enkätvarianten mer information . I övriga enkäter än

enkäten mer information går det via kommentarerna att påvisa att mellan 0,5 %

och 2 % av intervjupersonerna har negativ betalningsvilja. Detta tyder på att det

går att påverka intervjupersoner genom hur beskrivningen av miljöförändringen är

utformad i enkäten (exempelvis hur positivt förslaget framställs). För att erhålla

ett riktigt resultat är det alltså mycket viktigt att ge objektiv och neutral informa-

tion och inte ta ställning i enkäten.

Kommentarerna tyder på att många intervjupersoner tror att det bud som de får

ta ställning till är en uppskattning av den verkliga kostnaden. Detta är bra efter-

som det ökar sannolikheten för riktiga svar. Det är viktigt att inte direkt lura inter-

vjupersonen genom att skriva att det verkligen kostar något som det inte kostar,

men man bör heller inte betona det hypotetiska eller även uppge verklig kostnad
eftersom det minskar sannolikheten för riktiga svar. Den beskrivna förändringen

och värderingssituationen bör vara så realistisk som möjligt för att intervju-

personen ska kunna ge ett riktigt svar.

5.2.3 Betalningssättet

Signifikanstestet visar ingen signifikant skillnad mellan betalningssätten höjd

kommunalskatt och frivilliga bidrag till en särskild fond. Omfördelning däremot

ger ett resultat som är signifikant skilt från resultatet vid höjd kommunalskatt.

Både interceptet (oc) och koefficienten för budet (B) skiljer sig åt. När båda skiljer

sig åt går det inte att göra någon tolkning av skillnaden i interceptet. Om det

enbart hade blivit en skillnad i interceptet kunde detta ha tolkats som att enkät-

varianterna mäter olika nyttigheter. Skillnaden i koefficienten för budet kan tolkas

som att budet (ett visst bud) uppfattas olika i de två enkäterna. Storleken på budet

hade inte lika stor betydelse för hur intervjupersonerna svarade vid omfördelning.

Omfördelning av skattemedel uppfattar intervjupersonerna alltså inte som en lika
hög kostnad som betalning via en höjning av kommunalskatten.
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Kommentarerna i enkäterna tyder på att betalningssättet har stor betydelse.

Många intervjupersoner anser att det är viktigt hur projektet betalas och vilka som

är med och betalar. Vissa intervjupersoner anser att det är stockholmare som bör

betala för förändringen, andra anser att alla bör vara med och betala, dvs. staten,

medan ytterligare andra anser att det är de som åker på Centralbron som bör

betala. Det vore intressant att fråga hur allmänheten generellt tycker att projekt av

detta slag bör finansieras för att på så vis få mer information om lämpligaste

betalningssätt vid undersökningar med binär CVM.

En fördel med betalningssättet höjd kommunalskatt är att det inte går att slippa

undan betalning (om man betalar skatt). Skattehöjning ses som en kostnad men ett

stort problem med detta betalningssätt är att t.ex. politiska åsikter kan påverka

svaret. Exempelvis kan personer som är emot skatter i allmänhet svara nej på ett

bud som de vid ett annat betalningssätt skulle acceptera. Värderingen blir i så fall

för låg.

Omfördelning av skattemedel är inte ett bra betalningssätt, eftersom det inte
riktigt ses som en kostnad, även om det troligen är det vanligaste betalningssättet i

verkligheten. Denna studie ger stöd för att betalningssättet omfördelning av skatt

bör undvikas. '

Fond är ett mer ovanligt betalningssätt och detta skulle kunna leda till för låg

värdering, på grund av att intervjupersonerna inte är vana vid att betala till en fond

och anser att kollektiva nyttigheter bör betalas via skatten. Samtidigt är betalning

inte tvingande på samma sätt som vid en kommunalskattehöjning, vilket kan med-

föra för hög värdering. I denna studie är en möjlighet att dessa effekter tar ut

varandra och att det är därför som resultatet inte blir signifikant skilt från resul-

tatet med grundalternativet.
Det betalningssätt som verkar lämpligast av dem som testas i denna studie är

alltså en kommunal skattehöjning, eftersom det ses som en kostnad av intervju-
personen. Dessutom anser nog många att skatt är ett rimligt sätt att betala för
kollektiva nyttigheter. Brister med detta betalningssätt är som nämnts tidigare dels
att åsikter om skatt kan påverka svaret på den binära CVM-frågan och dels att

enskilda projekt inte brukar finansieras via en kommunalskattehöjning. Båda
dessa problem kan tendera att göra värderingen för låg. Ett annat problem är att de

som inte betalar skatt slipper betala. Detta är dock endast de som lever enbart på
studielån eller socialbidrag. Betalning via kommunalskatten kan vara ett rimligt
betalningssätt i stadsmiljö eller i anslutning till en tätort men det blir mer kompli-
cerat när det gäller allmänna vägar på landsbygd, vilka staten helt betalar. Då är
det svårare att motivera att vägen ska betalas via kommunalskatten och det blir

inte rimligt med en stor statsskattehöjning på grund av att en väg ska byggas
någonstans i landet. I dessa fall kan fond vara ett alternativ. Existensvärden som
förmodligen är betydligt lägre än användarvärden skulle kunna värderas med

betalningssätten frivilliga bidrag till en fond eller höjd statsskatt.

5.2.4 Betalningsperioden

Betalningsperioden kan ha stor betydelse för vilken värdering som framkommer.

Intervjupersoner kan ha svårt att se skillnad mellan att betala en summa varje år

under olika tidsperioder.. Vid korta tidsperioder blir dessutom budgetrestriktionen
en större begränsning för total betalningsvilj a.

Betalningsperioden 20 år ger inte ett resultat (oc och [31) som är signifikant skilt

från grundalternativet. Detta är ett väntat resultat, eftersom det knappast är troligt
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att intervjupersoner klarar av att uppfatta skillnaden mellan nuvärdet av betalning

varje år under 10 år respektive 20 år. Engångskostnad gav däremot ett resultat

som är signifikant skilt från grundalternativet. Budet (ett visst bud) uppfattades

som lägre med engångskostnad än betalning under 10 år. Detta är ett resultat som

är positivt för metoden binär CVM. Vid tidigare studier på VTI med CVM med

individuell maximal betalningsvilja har alltså värderingen under ett år blivit av

samma storleksordning oavsett om det har gällt en engångskostnad eller en årlig

kostnad under 20 år. Den erhållna skillnaden i denna studie är ett argument för att

använda binär CVM istället för CVM med individuell maximal betalningsvilja.

Budgetrestriktionen gör att det inte går att betala lika mycket på ett enda år som

om betalningen delas upp under 10 år. Ju kortare längd på betalningsperioden (vid

ett visst totalt nuvärde) desto mer begränsar budgetrestriktionen. Betalnings-
periodens längd har stor betydelse (givet att intervjupersoner inte ser någon skill-

nad mellan nuvärdet av två olika betalningsperioder). Givet ett visst värde per år

ger betalningsperioden 20 år ett 60 % högre nuvärde än 10 år vid räntan 5 %.
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6 Jämförelse mellan uppskattning av betalnings-
vilja med parametrisk och icke-parametrisk
metod

Den icke-parametriska metod som användes går som beskrevs i kapitel 4 i korthet

ut på att andelen ja-svar på de olika buden beräknas, varefter eventuell justering

enligt Ayer et alzs sats genomförs och sedan beräknas arean under den kumulativa
frekvensfunktionen.

I kapitel 5 har en log-logitfunktion anpassad till individdata använts för att

genomföra signifikanstest beträffande skillnader mellan grundalternativet och de

olika alternativa enkäterna. Anledningen till valet av denna regressionsfunktion är

att den ger bra anpassning till data. Budet har logaritmerats (variabeln kallas

lnbud) och sedan har regressionsanalys genomförts med en logitfunktion. Den

modell som erhålls beskriver sannolikheten för ja-svar på olika bud med hänsyn

till variablerna vistas i området och ålder . Den skattade funktionen kan även

tolkas som en kumulativ frekvensfunktion. Integralen (summan under den kumu-

lativa frekvensfunktionen) utgör genomsnittlig betalningsvilja. Log-logitfunk-

tionen går dock inte att integrera. Värdet har därför beräknats numeriskt i stati-

stikprogrammet Excel med hjälp av ett program som räknar ut arean under kurvan
från ett undre (positivt) värde (nästan 0 kr) till ett övre värde (exempelvis

5 000 kr) som summan av 1 000 rektanglar under kurvan.

Om man inte säkert vet hur värderingen av en nyttighet fördelar sig så är det

svårt att extrapolera och uttala sig om värden utöver det intervall av bud som det

finns data för. Det är angeläget att komma fram till hur fördelningen av värde-

ringen ser ut för att kunna göra en total värdering där även högre bud än de som

finns med i undersökningen är med. Dessutom borde eventuell negativ betal-

ningsvilja beräknas och dras ifrån den positiva betalningsviljan. Denna värdering

borde göras genom en separat enkätundersökning.

6.1 Grundalternativet

Med den icke-parametriska metoden blir genomsnittlig betalningsvilja för

Centralbron och tunnelbanebron i tunnel per person och år 697 kr. (Se avsnitt

4.2.1.) Totalt för hela populationen, personer i Storstockholm 18-87 år, och för de

10 åren som frågan gällde blir betalningsviljan med diskonteringsräntan 5 %

ungefär 6,7 miljarder kr.

Vid analys av grundalternativet med parametrisk metod visade stegvis vari-

abelval i SPSS att de förklaringsvariabler som ska vara med är lnbud , vistas i

området och ålder . Ålder består av de två grupperna 31 år och yngre och

äldre än 31 år. Logitfunktionen som beräknar sannolikheten för ett ja-svar ser ut

enligt,

P (ja-svar) = em + Blnbud + 52 + 133)/ (1 + e<a + Blnbud + Bg + 133))

Det finns alltså fyra grupper av intervjupersoner beroende på om de vistas ofta i

området eller inte och om de är yngre eller äldre än 31 år. Vid beräkningen av

betalningsviljan per person tas hänsyn till de fyra gruppernas olika betalningsvilja

och värderingen viktas med respektive grupps andel av samtliga intervjupersoner.

Vid 10 kr är enligt log-logitfunktionen sannolikheten för ett ja-svar 72 % (i

undersökningen svarade 72 % ja på budet 10 kr) och vid budet 5 000 kr är enligt
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funktionen sannolikheten för ja-svar 7 % (i undersökningen svarade 5 % ja på

budet 5 000 kr). Utöver denna försiktiga värdering av det intervall (10 kr -

5 000 kr) inom vilket det finns data från undersökningen, har den övre gränsen

satts till 10 000 kr respektive 20 000 kr (med antagandet att funktionen ger en bra

prediktion även för detta intervall) för att se hur värderingen påverkas avdetta.

Dessutom undersöks hur resultatet påverkas om den undre gränsen sätts vid budet

0 kr. Tabell 15 nedan visar genomsnittlig betalningsvilja vid olika intervall.

Tabell 15 Genomsnittlig betalningsvilja i grundalternativet när svansarna
hos den kumulativafiekvensfunktionen klipps på olika sätt.

      

Intervall för Genomsnittlig betalningsvilja per vuxen och år i Storstockholm

integreringen .

10kr-5000kr 644kr

0 kr - 5 000 kr 652 kr

10kr-10000kr 929kr

10kr-20000kr 1319kr

   

Om den undre gränsen är 10 kr eller 0 kr har alltså ringa betydelse. Däremot

har den övre gränsen stor betydelse. Den använda funktionen har god anpassning i

det intervall där data finns, dvs. från 10 kr till 5 000 kr. För jämförelsen med

beräkningen enligt icke-parametrisk metod används intervallet 0 kr till 5 000 kr.

Hur ja-andelen skulle vara vid högre bud går det inte att säga någonting om och

inte heller om eventuell negativ betalningsvilja. Medianvärdet är 52 kr, vilket

innebär att 50 % av intervjupersonerna har en betalningsvilja på 52 kr per år eller

mer, vilket således är betydligt mindre än medelvärdet. Observera vidare att det

värde som räknas fram är en uppskattning av betalningsviljan för att få Central-

bron och tunnelbanebron i tunnel via en kommunalskattehöjning. Total betal-

ningsvilja i Storstockholm blir ungefär 6,3 miljarder kr.

6.2 Ytterligare alternativ

Tabell 16 nedan visar genomsnittlig och total betalningsvilja i grundalternativet

och alternativet med endast Centralbron i tunnel med icke-parametrisk och para-

metrisk metod.

      

Tabell 16 Jämförelse mellan betalningsvilja med icke-parametrisk och para-
metrisk metoa'.

Genomsnittlig betalnings Totalbetalningsvilja

vilja per person och år

(Intervallet 0 kr - 5 000 kr)

Centralbron och Icke-parametrisk metod 697 kr 6,7 miljarder kr

tunnelbanebron

i tunnel

Parametrisk metod 652 kr 6,3 miljarder

Centralbron Icke-parametrisk metod 538 kr 5,2 miljarder kr

i tunnel

Parametrisk metod 589 kr 5,7 miljarder kr
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För grundalternativet med både Centralbron och tunnelbanebron i tunnel blir

uppskattningen av betalningsviljan något högre med icke-parametrisk metod än

med parametrisk metod. Med icke-parametrisk metod blir den 697 kr per person

och år och 6,7 miljarder kr totalt. Parametrisk metod ger en betalningsvilja på

652 kr per person och år och 6,3 miljarder kr totalt.

Alternativet med endast Centralbron i tunnel ger istället en något lägre betal-

ningsvilja med icke-parametrisk än med parametrisk metod. Icke-parametrisk

metod ger en genomsnittlig betalningsvilja på 538kr per år och 5,2 miljarder kr

totalt. Med parametrisk metod blir genomsnittlig betalningsvilja 589 kr per år och

5,7 miljarder kr totalt.
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7 Behov av kompletterande undersökningar

7.1 Negativ betalningsvilja

Hur ska negativ betalningsvilja behandlas? I denna fallstudie är det troligt att en

liten andel (några procent) har negativ betalningsvilja. Det finns intervjupersoner

som anser att bilar är ett fint inslag i stadsbilden mm. Det är svårt att uppskatta

storleken på eventuell negativ betalningsvilja när inga frågor ställdes om detta.

Varje intervjuperson har dock förutom att ta ställning till ett bud fått svara på

en kontrollfråga gällande om han vill att förändringen genomförs förutsatt att

staten betalar hela kostnaden för det. De som har svarat ja på någon av dessa

frågor har inte negativ betalningsvilja. Bland dem som har svarat nej på båda

frågorna analyseras kommentarerna för att försöka få information från dem. Det

går då att urskilja en andel som har en negativ värdering av förslaget. I de åtta

enkäterna varierade andelen som det går att säga har negativ värdering mellan 0 0/0

och 2 %. Anledningen till den negativa värderingen var någon av följ ande:

0 Intervjupersonen vill inte förlora den fina utsikten när han åker bil eller tunnel-

bana.

Intervjupersonen tycker att bilarna hör till stadsbilden.

0 Intervjupersonen tycker inte om att köra i tunnlar.

Det går också att via kommentarerna urskilja intervjupersoner som inte har

negativ värdering men har svarat nej på både budet och om staten betalar av

någon av följande anledningar:

Har ej råd.

Annat bör prioriteras.

Hur projektet ska finansieras.

Spelar ingen roll.

De som har svarat nej på båda frågorna och som inte har givit kommentarer

som visar deras åsikt går det inte att uttala sig om. De kan ha positiv betalnings-
vilja, betalningsviljan 0 kr eller negativ betalningsvilja.

Det är viktigt att försöka ta reda på om de som svarar nej på det lägsta budet

har negativ betalningsvilja eller inte. Detta kan göras genom frågor. I den här
studien användes alltså en fråga som gäller om intervjupersonen vill ha projektet

om staten betalar som kontrollfråga. Ett problem med denna fråga är att det inte är

gratis om staten betalar. Vissa personer svarar nej på den frågan på grund av att

det är de som betalar statens pengar, staten har inte råd eller andra områden bör

prioriteras. Det optimala är om det går att formulera en trovärdig kontrollfråga

som innebär att en privat finansiär betalar hela projektet så att det verkligen är
gratis för intervjupersonen. Det är dock svårt att formulera en sådan fråga. Ett

annat sätt att få fram information är genom svarspersonens egna kommentarer.

Det är bra att ställa följdfrågor om anledningen till ett visst svar för att få mer

information. Det ideala vore att få reda på hur stor andel som har en positiv värde-
ring men svarar nej på grund av att de vill att någon annan ska betala, de som

tycker att det inte spelar någon roll och de som anser att projektet innebär en för-

sämring även om det vore gratis. Ett sätt att få mer information är att fråga en

större mängd människor om det lägsta budet för att få en säkrare uppfattning om

eventuell negativ värdering. Det är svårt att få fram storleken på eventuell negativ

betalningsvilja eftersom det är orealistiskt att betala för att slippa en förändring
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(det är svårt att motivera någon kostnad). Ett sätt att motivera en kostnad skulle

kunna vara att de drabbade måste kompenseras om en förändring inte kommer till

stånd.

7.2 Existensvärden

I huvudundersökningen är populationen innevånarna i Storstockholm. Vissa inter-

vjupersoner vistas ofta i området vid Centralbron och har främst användarvärden.

Andra intervjupersoner vistas sällan eller aldrig i området och för dem torde en

positiv värdering i huvudsak bestå av existensvärden, dvs. de kanske räknar med

att vistas i området mer i framtiden, eller de tycker att området har ett värde och är

värt att förbättra även om de själva inte kommer att besöka det. Som nämnts ovan

har de intervjupersoner som vistas ofta i området vid Centralbron en högre värde-

ring av förändringen än övriga.

Ett alternativt sätt att dela in förklaringsvariabeln vistas i området är de som

vistas i området minst en gång per månad respektive de som vistas någon eller

några gånger per år eller aldrig. Denna indelning ger också enbra förklarings-

variabel som är ett alternativ till den använda (de som vistas i området minst en

gång per vecka och de som vistas mer sällan). Den alternativa indelningen ger

dock något sämre förklaringsvärde och därför användes den andra indelnings-

grunden i regressionsanalysen. Med den alternativa indelningen kan det ses som
personer med användarvärde respektive personer med ett gränsfall mellan använ-

darvärde och existensvärde.

Detta är en riksintressant plats och det vore därmed intressant att undersöka

värderingen hos personer som inte bor i närheten av Stockholm. Som komplette-

ring skickades därför en anpassad enkät ut till ett slumpmässigt urval i övriga

Sverige för att undersöka förekomsten av existensvärden.

Syftet med den kompletterande enkäten är att undersöka förekomsten av

existensvärden eller användarvärden hos personer som inte bor i Storstockholm.

Grundalternativet har anpassats till icke-stockholmare och betalningssättet är

frivilliga bidrag till en fond. Det genomförda signifikanstestet visade inte signi-

fikant skillnad mellan grundalternativet och enkätvarianten fond . Fond har

betalningssättet frivilliga bidrag till en fond istället för betalningssättet höjd kom-
munalskatt som i grundalternativet. I den kompletterande enkäten anses inte

kommunalskatt som ett lämpligt betalningssätt. Fond används på grund av att

detta är ett av de betalningssätt som testades i studien. Ett alternativt betalnings-

sätt skulle kunna vara höjd statsskatt.

Förändringen gäller Centralbron och tunnelbanebron i tunnel. Enkäten åter-

finns i bilaga 2. De fyra buden 10 kr, 50 kr, 100 kr och 400 kr användes. Urvalet

är 400 slumpmässigt valda personer i Sverige mellan 18-75 år som inte bor i Stor-

stockholm. Varje bud fick alltså 100 personer ta ställning till. Även detta urval

genomfördes av Sema Group Infodata AB.
Ett ytterligare syfte med enkäten är att undersöka om en inkomstfråga påverkar

svarsfrekvensen. Hälften av dem som har fått ta ställning till ett visst bud fick en

inkomstfråga och hälften fick inte en inkomstfråga. Det är således 200 personer

som fick en inkomstfråga och 200 personer som inte fick det.

Svarsfrekvensen, dvs. andelen i urvalet som besvarade den binära CVM-frågan

blev 54 %. Detta är en betydligt lägre svarsfrekvens än i huvudundersökningen,

men detta beror troligtvis på att en person som t.ex. bor 100 mil från Stockholm
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inte är lika intresserad av frågan och därmed inte lika benägen att besvara enkäten

som en innevånare i Storstockholm.

I den kompletterande undersökningen användes alltså fyra bud: 10 kr, 50 kr,

100 kr och 400 kr. Observera att varje intervjuperson endast har tagit ställning till

ett bud. Ett försök att uppskatta betalningsviljan med hjälp av en icke-parametrisk

metod genomförs på samma sätt som i kapitel 4. Tabell 17 nedan visar hur stor

andel av intervjupersonerna som har svarat ja på respektive bud och justering

enligt Ayer et alzs sats där detta behövs.

Tabell 17 Andelja-svar vid olika bud enkäten om existensvärden.

Bud Andel a-svar A et al:s sats

10 kr 46 %

50kr 11 % 17%

100kr 14 % 17%

400kr 1 %

 

Det är 46,9 % av intervjupersonerna som har svarat ja på budet 10 kr. Det

verkar alltså finnas många som är beredda att betala en mycket liten summa

pengar. Budet 50 kr har accepterats av 11,5 % och budet 100 kr har 14,3 % svarat
ja på. På det högsta budet, 400 kr, har endast 1,9 % svarat ja. Figur 12 nedan visar

en kumulativ frekvensfunktion för enkäten om existensvärden. Även här görs

antagandet att andelen ja-svar är lika stor vid 0 kr som vid 10 kr och att det inte

finns någon person i populationen med högre betalningsvilja än 400 kr.

Andel ja-svar

100% ,
90%
80%
70%
60%
50% ?i
40%
30% ?i
20%
10%
0% på;

0 100 200 300 400

 

Bud kr

Figur 12 Kumulativfekvensfunktion enkäten om existensvärden.

Genomsnittlig betalningsvilja blir 45 kr per person och år under 10 år. Om man

antar att detta är representativt och gäller för den del av Sveriges befolkning som

är vuxna och inte bor i Storstockholm så innebär det en total betalningsvilja på

ungefär 2 miljarder kr. Detta värde måste tolkas med mycket stor försiktighet.
Är detta existensvärden, användarvärden eller ett mellanting? En fråga har

ställts om hur ofta intervjupersonen vistas i området i närheten av Centralbron.

Svarsalternativen var minst en gång per vecka , minst en gång per månad ,

någon eller några gånger per år , mindre än en gång per år och aldrig . De två
förstnämnda kan definieras som användarvärden, den sistnämnda är rent existens-
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värde och de två Övriga ett mellanting mellan användarvärde och existensvärde.

Det är ingen av intervjupersonerna som vistas i området i närheten av Centralbron

så ofta som minst en gång per vecka. Hur ofta intervjupersonen vistas i närheten

har betydelse för betalningsviljan. Tabell 18 nedan visar att det verkar finnas ett

samband mellan hur ofta intervjupersonen vistas i området i närheten av Central-

bron och svaret på budet.

Tabell 18 Andelja-svar beroende på hur ofta ip vistas i Området vid Central-

     

bron.

Hur ofta ip vistas i området i Andel ja-svar Andel ja-svar Andel av ip som

närheten av Centralbron alla bud budet 100 kr vistas så ofta

Minst en gång per månad 43 % 60 % 3 %

Någon eller några gånger per år 19 % 13 % 33 %

Mindre än en gång per år 20 % 9 0/0 42 %

Aldrig 9 % 4 % 22 %

     

Hur ofta intervjupersonen vistas i området verkar ha stor betydelse för om hon

har betalningsvilja för förändringen. Tabell 18 visar dels andel ja-svar totalt, där

alla bud och svar på dem är med, och dels andel ja-svar bland dem som fick ta

ställning till budet 100 kr, beroende på hur ofta de vistas i området i närheten av

Centralbron. Bland dem som har användarvärden är andelen ja-svar hög både

totalt oavsett bud (43 %) och bland dem som fått budet 100 kr (60 %). Bland dem

med rena existensvärden är det totalt 9 % som har svarat ja på olika bud och 4 %

av dem som har tagit ställning till budet 100 kr har svarat ja. Ungefär 20 % av

dem som har ett mellanting mellan användarvärden och existensvärden har svarat

ja totalt sett alla bud och 10 % av dem som har fått budet 100 kr har svarat ja.

Det verkar alltså även finnas rena existensvärden hos en liten andel av befolk-

ningen. Bland dem som aldrig vistas i området i närheten av Centralbron och som

har fått ta ställning till budet 10 kr har 38 % svarat ja.

I tabell 18 kan man även utläsa att 75 % av intervjupersonerna vistas i området

med en frekvens som innebär att deras eventuella betalningsvilja är ett mellanting

mellan existensvärden och användarvärden, 22 % vistas aldrig där och 3 % vistas

där minst en gång per månad.

Detta resultat visar att det har stor betydelse hur urvalet genomförs, dvs. från

vilken population. Huvudundersökningen försöker att uppskatta värderingen hos
personer som bor i närheten av det som värderas, dvs. värderingen hos personer

som bor i Storstockholm. Den kompletterande undersökningen försöker att upp-

skatta värderingen hos personer som inte bor i närheten, dvs. inte i Storstockholm.
Både boende i området och icke-boende i området kan ha användarvärden eller

existensvärden beroende på hur ofta de besöker den aktuella platsen.

I huvudundersökningen insamlades inga inkomstuppgifter. Anledningen till

detta var som nämnts tidigare att frågor om inkomsten befarades sänka svars-

frekvensen. Denna variabel bör ha betydelse för svaret på budet genom att

inkomsten utgör budgetrestriktionen. Budgetrestriktionen är olika för olika perso-

ner och den sätter gränsen för hur mycket en person kan och vill betala. En

normativ fråga är om personer med högre inkomst ska ha mer att säga till om

när det gäller kollektiva varor, på samma sätt som de kan konsumera mer privata
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varor. Det skulle gå att vikta svaret på budet på något sätt med disponibel

inkomst.

I den kompletterande undersökningen tillfrågades alltså hälften av intervju-

personerna om inkomst. Frågan var ställd som hushållets disponibla inkomst och

svaret skulle anges som ett av sex inkomstintervall. Se bilaga 2. Syftet var alltså

att undersöka om en inkomstfråga minskar svarsfrekvensen. Så verkar inte vara

fallet. Det är en lika stor andel av dem som har fått en inkomstfråga som har

besvarat enkäten som bland dem som inte har fått en inkomstfråga. Dessutom har

flertalet besvarat inkomstfrågan. Detta tyder på att man bör fråga om inkomst på

grund av deskäl som anges ovan. Det är dock inte säkert att en fråga om exakt

inkomst går lika bra att ställa som en fråga om inkomstintervall, eftersom en fråga

om exakt inkomst är mer känslig.

Ett eventuellt problem vid frågor om inkomst som uppmärksammats vid tidi-

gare studier vid VTI och Linköpings universitet är att personer misstolkar frågan

och svarar felaktigt. Vissa intervjupersoner uppger bruttoinkomsten medan andra

uppger disponibel inkomst. Dessutom uppger vissa intervjupersoner sin person-

liga inkomst och andra hela hushållets inkomst. Det går inte att ha kontroll över

om intervjupersonen svarar felaktigt men i vissa fall kan man inse att svaren inte

är rimliga. Det mest intressanta bör vara att få reda på disponibel inkomst för hus-

hållet.

7.3 Bortfallsproblemet

Det är alltså 31 % av intervjupersonerna i urvalet i Storstockholm som inte har
besvarat enkäten. Det har inte genomförts någon undersökning för att uppskatta

hur dessa skulle svara. Det troliga är att de som inte har svarat kan delas in i två

grupper. Den ena gruppen består av personer som aldrig besvarar enkäter. Deras

betalningsvilja går det inte att uttala sig om. Den andra gruppen består förmod-

ligen av personer som inte berörs i så hög grad av förändringen. De bör varken ha

hög betalningsvilja eller negativ betalningsvilja. Den sistnämnda gruppens värde-

ring skulle kunna innebära att genomsnittsvärdet blir lägre.
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8 Avslutande kommentarer och frågor för vidare
forskning

Ett problem vid värdering av miljöförändringar är att intervjupersonerna inte är

vana vid att få betala speciellt för kollektiva nyttigheter. De är inte vana vid att

t.ex. skatten ökar på grund av en viss kollektiv nyttighet. Detta kan medföra en för

låg värdering av den kollektiva nyttigheten. Om intervjupersonerna inte tar till-

räcklig hänsyn till sin budgetrestriktion och alternativa nyttigheter som man istäl-

let kan spendera pengarna på så blir värderingen däremot för hög. Även vid köp

av privata varor är de beslut som individen tar inte optimala bland annat på grund

av att individen inte har perfekt information. Kravet vid värdering av kollektiva

nyttigheter bör inte vara högre än hur privata marknader fungerar i verkligheten.

I undersökningar som har genomförts för att testa CVM mot verklig betalning

har betalningsviljefrågan haft ett betalningssätt som inte kan verka tvingande. När

den kollektiva nyttigheten antas betalas genom skattehöjning blir betalning vid ett

eventuellt genomförande tvingande. En eventuell skattehöjning kan inte de som

betalar skatt slippa undan. Vid genomförda jämförelser har antagen betalning varit

mer frivillig och det är då större risk för ja-svar för att glädja intervjuaren. Det

bästa sättet att testa binär CVM vore om en kommun skulle genomföra ett projekt

och finansiera det genom höjda skatter om fler än 50 0/0 i en verklig skapad mark-

nad vill ha projektet till verklig kostnad. Undersökningen skulle använda endast

ett bud som motsvarar verklig kostnad per vuxen skattebetalare. Två enkätvari-

anter används, där den ena utformas som en vanlig binär fråga Antag att. . . . Den

andra enkäten innehåller en verklig fråga: Det kostar X kr per vuxen skattebeta-

lare. Om fler än 50 % svarar ja så genomförs det och finansieras genom en skatte-

höjning på X kr per vuxen skattebetalare. Vill du att projektet genomförs? .

Genom denna studie skulle man få reda på om intervjupersoner svarar ärligt på ett

rimligt bud, dvs. förekomst av hypotetisk bias. För att testa strategisk bias bör bud

som är högre eller lägre än verklig kostnad användas, eftersom det vid en väl

genomförd undersökning endast är då det finns incitament till strategiskt beteende

när binär CVM används (se tabell 2).

Enligt den kompletterande undersökningen finns det betalningsvilja även hos

personer som inte bor i närheten av det som ska värderas. Dessa värden verkar

vara betydligt lägre än värderingen hos personer som bor i området, men i vissa

fall kan de ha stor betydelse. Dessa existensvärden eller mellanting mellan

användarvärden och existensvärden medför ännu större risk för felaktig värdering.

Två problem är att intervjupersonen har ännu mindre kunskap om och vana vid

det som ska värderas och att det är risk att existensvärden uttrycker en allmän
värdering av att t.ex. bevara en viss typ av områden totalt sett. Ett ytterligare pro-

blem är att det är större risk för att intervjupersonen inte tycker att han bör betala

för detta utan att användarna ska göra det även om intervjupersonen har en värde-

ring av det aktuella objektet.

Syftet med den genomförda studien var att undersöka eventuella problem med

metoden binär CVM. Trots detta genomfördes ett försök till värdering. Denna
måste tolkas med största försiktighet. Det verkar finnas hög betalningsvilja för att

få Centralbron i Stockholm i tunnel alternativt även tunnelbanebron i tunnel.

Dessutom verkar det finnas viss Värdering av detta även hos personer som inte bor

i Storstockholm. Metoden binär CVM måste dock testas och utvecklas vidare för

att eventuellt kunna användas för att värdera miljöförändringar.
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8.1 Viktiga frågor för vidare forskning
Det vore Önskvärt att finna ett bättre betalningssätt än höjd skatt eller frivilliga

bidrag till en fond, som både är neutralt, ses som en kostnad och som är tvingande

vid ett eventuellt genomförande med finansiering på detta sätt. Höjd kommunal-

skatt är inte neutralt eftersom skatt kan uppfattas som negativt i sig och detta kan

påverka intervjupersonens betalningsvilja. Det vore intressant att prova att

använda tid som betalningssätt. Intervjupersonen får t.eX. välja mellan att få en

miljöförbättring mot Ökad restid. Restid står ofta mot miljö vid en förändring av

en trafikanläggning. En ny väg kan ge minskad restid men ökat miljöintrång

medan en förbifart kan ge en miljöförbättring men ökad restid. Ett annat betal-

ningssätt som också vore intressant att prova är höjda priser på privata varor.

Exempelvis kan man anta att vissa varor kommer att bli dyrare genom ökade

transportkostnader på grund av att varor får fraktas längre sträcka för att undvika

intrång i miljön.

Hur tar man reda på negativ betalningsvilja? Ett första steg är att utveckla en

metod för att kunna skilja ut personer med negativ värdering. Vid vägprojekt finns

det oftast en liten andel som har negativ betalningsvilja bl.a. för att vissa ser bilar

och vägar som ett trevligt inslag i stads/landskapsbilden och att det ger liv och

rörelse. Det är alltså viktigt att i första hand kunna urskilja dem som har negativ

värdering (för att se hur stor andel av populationen detta är) och i andra hand för-

söka få en uppfattning om storleksordningen på eventuell negativ betalningsvilja.

Ett sätt att undersöka förekomsten av dels felaktiga nej-svar på bud av olika skäl

och dels förekomst av eventuell negativ betalningsvilja är att använda en kontroll-

fråga. I denna undersökning innebär kontrollfrågan att staten betalar. Det vore

ännu bättre om kontrollfrågan kunde konstrueras så att en privat finansiär betalar

och det inte innebär någon som helst kostnad för intervjupersonen. Det bör också

undersökas om kontrollfrågan påverkar svaret på budet (sannolikheten för nej-

svar ökar) på grund av att intervjupersonen tror att ett alternativ är att han betalar

och ett annat att någon annan betalar. Det finns risk för att kontrollfrågan påverkar

svaret på budet. En intervjuperson kan uppfatta det som att antingen betalar staten

eller så betalas förändringen genom höjd kommunalskatt. Han kan då svara nej på

budet för att staten ska betala.

Resultaten av studien tyder på att det går att påverka intervjupersonen genom

hur positivt informationen om den kollektiva nyttigheten framställs. Den enkät

som var vinklad för en tunnel gav nästan ett signifikant skilt resultat jämfört med
grundalternativet och den påverkade inställningen till projektet om staten betalar i

positiv riktning. Detta vore intressant att undersöka vidare. Det är alltså mycket

viktigt att vara objektiv vid beskrivningen av en förändring för att få ett riktigt
resultat. Hur ska förändringen beskrivas på bästa sätt med avvägning mellan

mycket information och en enkät som inte är alltför svår att besvara, samtidigt

som informationen är helt objektiv och inte påverkar svaret? Bilder kan vara ett

bra sätt att ge objektiv information, men även bilder kan vinklas och väljas på ett

subjektivt sätt.

Vilken metod för regressionsanalys bör användas vid analys av data från

undersökningar med binär CVM? Det verkar som att data har en speciell (skev)

fördelning. Vid låg kostnad vill väldigt många ha nyttigheten och det finns en

liten andel som har en mycket hög betalningsvilja. För att kunna extrapolera och

även uttala sig om värderingen utanför det intervall inom vilket de bud man har
använt i undersökningen ligger så är det mycket viktigt att veta hur funktionen ser
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ut, annars beror resultatet helt på subjektiva antaganden. Om man vet hur funktio-

nen ser ut behövs ett mindre antal bud eller färre observationer per bud eftersom

andel ja-svar på de olika buden då inte behövs för att se vilken funktion som bäst

beskriver erhållna data. Då skulle man endast behöva använda bud som ligger

nära verklig kostnad. Undersökningen skulle då bli realistisk och intervjupersonen

har inget incitament att bete sig strategiskt. Då skulle det gå bra att genomföra ex-

ante studier.
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Bilaga 1

1 (5)

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

l centrala Stockholm finns Centralbron som består av sex körfält
stadsmotorvåg. Centralbron går över Riddarfjärden från Norrmalm ti

Södermalm, ooh passerar mellan Riddarholmen och Gamla stan. Bild 1

och 2 nedan visar hur det ser ut på Centralbron idag.

Bild 1 Centralbron från

Norrmalm förbi Riddarholmen.

Foto: Jörgen Svendsen /

Pressens Bild

  

Bild 2 Centralbron

mot Södermalm.

Foto: Pawel Flato /

Pressens Bild
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IBHaga,l

2(5)

1. Hur ofta vistas Du i området i närheten av Centralbron (så att Du ser-
Centralbron)?

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

:I Aldrig

2. Hur ofta åker Du med bil på Centralbron?

D Nästan varje dag

'3 Några gånger i veckan

ü Någon gång i veckan

EI Någon gång i månaden

:I Någon eller några gånger per år

:I Aldrig

Varje dygn passerar 117 000 bilister över Centralbron. Under den mest
belastade timmen på dagen kör 7 300 bilar på Centralbron.

I syfte att förbättra stadsbilden finns det ett förslag från bl a en statlig

utredning om att lägga den sexfiliga stadsmotorvägen på Centralbron i

tunnel under Riddarfjärden, och helt ta bort Centralbron. I förslaget

ingår dessutom att tunnelbanebron över Söderström läggs i tunnel.
Bredvid Centralbron går två järnvägsspår som enligt förslaget finns kvar
som tidigare.

Bild 3 på nästa sida visar hur Centralbron ser ut uppifrån idag. Om
Centralbron samt tunnelbanebron läggs i tunnel så kommer
Riddarholmen och Riddarfjärden att se ut enligt bild 4 på nästa sida.
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Bilaga 1

3 (5)

Bild 3: Centralbron idag.

Foto: Lennart Isaksson /

Pressens Bild

Bild 4: Centralbron har

ersatts av en biltunnel

och tunnelbanan går
under Söderström. De

två järnvägsspåren finns
kvar som i dagsläget.

Foto: Lennart Isaksson /
Pressens Bild

Montage: Ateljén VTI
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ISüaga l

4 (5)

Vi ber Dig att ta ställning till förslaget om Centralbron och
tunnelbanebron i tunnel helt Oberoende av exempelvis Dennispaketet
och Din inställning till ett eventuellt tredje järnvägsspär mellan Södra
station och centralen.

3. Hade Du hört talas om förslaget att lägga Centralbron i tunnel innan
Du fick denna enkät?

:I Ja E] Nej

4. Antag att Centralbron och tunnelbanebron i tunnel enligt bild 4

helt eller delvis skulle finansieras med hjälp av kommunala

skattemedel, genom en höjning av kommunalskatten. Skulle du vilja

ha Centralbron och tunnelbanebron i tunnel om detta skulle

innebära en kostnad på 100 kr per vuxen och år under 10 år i
form av ökad kommunalskatt?

EI Ja El Nej

5. Skulle Du vilja att Centralbron och tunnelbanebron läggs i tunnel
enligt bild 4 om staten skulle betala hela kostnaden för detta ?

EI Ja EI Nej
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Büagal

5 (5)

Slutligen kommer några frågor om* Dig och Ditt hushåll.

6. Ditt kön: El Man EI Kvinna

7. Din ålder: ........ .. år.

8. Mitt hushåll består av ............ .. personer, varav .......... .. personer

under 18 år.

9. Har Du körkort för bil? El Ja El Nej

10. Har Du tillgång till bil för privat bruk? EJ Ja El Nej

11. lnom vilken kommun bor Du?

EJ Botkyrka D Danderyd El Ekerö El Haninge

EI Huddinge EI Järfälla EI Lidingö |:| Nacka

D Salem EI Sigtuna D Sollentuna [3 Solna

I: Stockholm D Sundbyberg El Tyresö El Täby

I: Upplands Väsby EJ Upplands Bro :I Vaxholm El Vallentuna

El Värmdö D Österåker

Om Du har något Du vill tillägga så gör gärna det här.

     

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 2

1 (7)

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

l centrala Stockholm finns Centralbron som består av sex körfält .

stadsmotorväg. Centralbron går över Riddarfjärden från Norrmalm till

Södermalm, och passerar mellan Riddarholmen och Gamla stan. Brld 1

nedan visar en karta över centrala Stockholm där Centralbron ar

markerad.
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Bilaga 2

2 (7)

Bild 2 och 3 nedan visar hur det ser ut på Centralbron idag.

Bild 2 Centralbron från

Norrmalm förbi Riddarholmen.

Foto: Jörgen Svendsen /

Pressens Bild

  

Bild 3 Centralbron

mot Södermalm.

Foto: Pawel Flato /

Pressens Bild
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Bilaga 2

3 (7)

1. Hur ofta besöker Du Stockholm?

I: Minst en gång per vecka

Ei Minst en gång per månad

:i Någon eller några gånger per år

EJ Mindre än engång per år

EJ Aldrig

2. Hur ofta vistas Du i området i närheten av Centralbron (så att Du ser

Centralbron) i Stockholm?

:i Minst en gång per vecka

I] Minst en gång per månad

Ei Någon eller några gånger per år

EJ Mindre än engång per år

EJ Aldrig

3. Hur ofta åker Du med bil på Centralbron i Stockholm?

Ei Minst en gång per vecka

E] Minst en gång per månad

E] Någon eller några gånger per år

:i Mindre än en gång per år

E] Aldrig
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Bilaga 2

4 (7)

Varje dygn passerar 117 000 bilister över Centralbron. Under den mest
belastade timmen på dagen kör 7 300 bilar på Centralbron.

Det finns ett förslag från bl a en statlig utredning om att lägga den

sexfiliga stadsmotorvägen i tunnel under Riddarfjärden, och helt ta
bort Centralbron. l förslaget ingår dessutom att tunnelbanebron över
Söderström läggs i tunnel. Bredvid Centralbron går två jårnvågsspår som
enligt förslaget finns kvar som tidigare. Centralbron i tunnel skulle
innebära minskat buller och minskade avgaser i området vid
Centralbron. Men huvudsyftet med förslaget är att förbättra stadsbilden.

Bild 4 och 5 på nästa sida visar hur stadsbilden förändras om
Centralbron och tunnelbanebron läggs i tunnel. Bild 4 visar hur
Centralbron ser ut från ovan idag. Om Centralbron samt tunnelbanebron
läggs i tunnel så kommer Riddarholmen och Riddarfjärden att se ut som

pámms.
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Bild 4 Centralbron idag.

Foto: Lennart Isaksson /

Pressens Bild

Bild 5 Centralbron har

ersatts av en biltunnel

och tunnelbanan går
under Söderström. De
två järnvägsspåren finns

Foto: Lennart lsaksson /

Pressens Bild
Montage: Ateljén VTI VTI notat 16-1998



Bilaga 2

6 (7)

4. Hade Du hört talas om förslaget att lägga Centralbron i Stockholm i
tunnel innan Du fick denna enkät?

'3 Ja EI Nej

5. Antag att Centralbron ooh tunnelbanebron i tunnel enligt bild 5
helt eller delvis skulle finansieras med hjälp av frivilliga bidrag till en

särskild fond som används till att genomföra detta. Skulle du vara

villig att betala 10 kr per år under 10 år till denna fond mot att få
Centralbron och tunnelbanebron i tunnel?

EJ Ja EI Nej

Motivera gärna Ditt svar här:

6. Skulle Du vilja att Centralbron och tunnelbanebron läggs i tunnel

enligt bild 5 om detta inte kostar Dig något?

EI Ja El Nej
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Bilaga 2

7 (7)

Slutligen kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll.

7. Ditt kön: El Man '3 Kvinna

8. Din ålder: ........ .. år.

9. Mitt hushåll består av ............ .. personer, varav .......... .. personer

under 18 år.

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

11. Har Du tillgång till bil för privat bruk? El Ja El Nej

12. I vilken kommun bor Du? .......................................... ..

13. Hur stor disponibel inkomst har Ditt hushåll per månad? Disponibel

inkomst innebär inkomst efter skatt och med eventuella bidrag som

barnbidrag eller bostadsbidrag medräknade.

El 0-5000 kr

El 5001 -10000 kr

EJ 10001 -15000 kr

El 15001 -20 000 kr

El 20 001 -25 000 kr

El Mer än 25 000 kr

Om Du har något Du vill tillägga så gör gärna det här.

  

Tack för Din medverkan!
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Beräkning med icke-parametrisk metod

Bilaga 3

Sid 1 (1)

Kvoterna för andel ja-svar på de olika huden och justering enligt Ayer et alzs sats
för grundalternativet Visas i tabell 19 nedan.

          

Tabell 19 Beräkning av Ayer-kvoterför grunda/ternaiivet.

Bud Andel ja-svar Justering enligt Ayer et alzs sats Andel ja-svar justerat

10kr 48/67=71,6% 71,6%

50 kr 36/73 = 49,3 % 49,3 %

100 kr 29/68 = 42,6 % 42,6 %

300 kr 23/64 = 35,9 % 35,9 %

600 kr 11/68 = 16,2 % 16,2 %

1 000 kr 9/70 = 12,9 % (9+10)/(70+63)= 19/133 14,3 %

2 000 kr 10/63 = 15,9 % (9+10)/(70+63)= 19/133 14,3 %

5 000 kr 3/66 = 4,5 % 4,5 %

    

I tabell 20 nedan Visas beräkning av genomsnittlig betalningsvilja per år för

grundalternativet med icke-parametrisk metod, som arean under den kumulativa

           

frekvensfunktionen .

Tabell 20 Beräkning av genomsnittlig betalningsvilja för grundalternativet

med icke-parametrisk metod.

Intervall Beräkning Kr

0kr-10kr 10*0,716=7,16 7,16kr

10 kr - 50 kr 40 * 0,493 = 19,72 24,18 kr

(40 * (0,716-0,493))/2 = 4,46

50 kr - 100 kr 50 * 0,426 = 21,3 22,98 kr

(50 * (0,493-0,426))/2 = 1,675

100 kr - 300 kr 200 * 0,359 = 71,8 78,50 kr

(200 * (0,426-0,359))/2 = 6,7

300 kr-600kr 300 * 0,162=48,6 78,15 kr

(300 * (0,359-0,162))/2 = 29,55
600kr- 1 000kr 400 *0,143=57,2 61 kr

(400 * (0,162-0,l43))/2 = 3,8

1000kr-2000kr 1000 *0,143= 143 143kr

2 000 kr - 5 000 kr 3000 * 0,045 = 135 282 kr

(3000 * (0,143-0,045))/2 = 147

Totalt 0 kr - 5 000 kr 7,16+24,18+24,65+78,50+78,15+91,50+143+282=729,14 kr 696,97 kr
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