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1 Problem och syfte
Inför planerade investeringar i transportinfrastruktur genomförs en samhälls-

ekonomisk kalkyl där olika effekter, som minskad restid och Ökad trafiksäkerhet,

värderas i pengar och vägs mot varandra samt mot investeringskostnaden.

Effekter som ofta benämns miljöintrång (men här kallas miljöförändringar)

värderas inte monetärt i dessa kalkyler eftersom metodik för Värdering av dessa

saknas. Försök att få fram accepterade metoder för att värdera miljöförändringar

samt generella värden för vissa typer av miljöförändringar pågår. En farhåga är att

miljöförändringar är svåra att värdera för att människor har svårt att jämföra

miljöförändringar med pengar. Ett intressant alternativ är att istället försöka väga

miljöförändringar mot tid. Detta är möjligt i fall där en negativ miljöförändring

står mot en tidsvinst. Med hjälp av en lämplig fallstudie skulle det vara möjligt att

undersöka hur en miljöförändring vägs mot restid samt värdera miljöförändringen

både i tid och i pengar och jämföra den erhållna värderingen. Den fallstudie som

valdes handlar om Ugglumsleden i Partille.

På 1980-talet fanns det i Partille planer på att bygga ut vägen Ugglumsleden

för att binda samman två områden, Sävedalen och Björndammen. Vägen skulle

innebära att en resa med bil eller buss mellan Sävedalen och Björndammen skulle

bli 1,5 km kortare och innebära en restidsbesparing på ca 10 minuter vid högtrafik

och ca 5 minuter vid lågtraflk. Den nya vägen skulle dock gå genom skogs-

området mellan Björndammen och Sävedalen, som används som rekreations-

område av invånarna i Partille. Ett alternativ till att bygga vägen i markplan var att

vägen drogs i en tunnel genom Björnåsberget i skogsområdet för att skona

naturen.

Under våren 2000 genomfördes en enkätundersökning som handlar om den

skrinlagda utbyggnaden av Ugglumsleden i Partille. I en enkätvariant fick

intervjupersonen välja mellan en utbyggd Ugglumsled i markplan mellan

Sävedalen och Björndammen i Partille genom skogsområdet eller att vägen inte

byggs och att dagens trañksituation kvarstår. Vägen skulle ge intervjupersonen en

viss restidsbesparing (olika stor beroende på hennes resmönster), men göra

intrång i naturmiljön. Denna enkät skickades till 750 slumpvis valda invånare i

Partille i åldern 18-75 år. Svarsfrekvensen på denna enkätvariant blev 71 %.

En annan enkätvariant innebar att intervjupersonen fick välja mellan att

Ugglumsleden byggs ut i markplan eller att Ugglumsleden byggs ut i en tunnel

under markytan. Alternativet med tunnel medförde (förutom för dem som fick ett

nollbud) en årlig kostnad i form av höjd kommunalskatt, under tio år. Varje

intervjuperson fick ta ställning till ett bud. Sju bud mellan 0 kr och 5000 kr

användes. Denna enkät skickades till 1045 slumpvis valda invånare i Partille i

åldern 18-75 år. Svarsfrekvensen blev 64 % för denna enkätvariant. De slump-

mässiga urvalen genomfördes av Partille kommun ur deras adressregister.

Syftet med detta föreliggande arbete är att med fallet Ugglumsleden i Partille

prova att värdera en miljöförändring i tid samt att jämföra värdering av en

miljöförändring i tid med värdering av samma milj öförändring i pengar.

I undersökningen i Partille användes metoden binär CVM (Contingent

Valuation Method). Denna metod användes för allra första gången av Bishop och

Heberlein (1979), i en studie om jaktlicenser. Metoden innebär att intervju-

personen får göra ett binärt val, d.v.s. välja mellan två alternativ. Intervjupersonen

får en förändring beskriven som innebär en viss kostnad för henne, d.v.s. hon får

välja mellan att få förändringen mot ett visst bud. Det finns främst två anledningar
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till att använda denna metod istället för att låta intervjupersonen uppge sin

maximala betalningsvilj a för förändringen. Den ena är att det är mycket svårt för

intervjupersonen att själv veta sin maximala betalningsvilja, men däremot

betydligt enklare att uppge om förändringen är värd ett visst belopp eller inte. Ett

binärt val liknar de val som individen är van vid att genomföra på vanliga

marknader (köpa en nyttighet eller inte till ett visst pris). Den andra anledningen

är att intervjupersonen har färre möjligheter och mindre incitament att bete sig

strategiskt vid binär CVM jämfört med om hon får uppge sin maximala

betalningsvilja. Bland annat Mitchell och Carson (1989) visar att det bästa för

individen vid binär CVM är att svara sanningsenligt. Se även Ivehammar (1998)

för en utförligare diskussion om detta. Eventuella problem och bias vid

användande av stated preferencesmetoder diskuteras bland annat i Cummings,

Brookshire och Schulze (1986), Mitchell och Carson (1989) samt Ivehammar

(1996)

Från varje enskild individ erhålls endast svar på om hon tycker att förändringen

är värd det angivna beloppet eller inte, men genom att många personer får svara

och olika bud används går det att få fram en sk. kumulativ frekvensfunktion som

visar sannolikheten för ett ja-svar på ett visst bud. Det går även att räkna fram

betalningsviljan för varje person i urvalet (enligt den skattade modellen) samt

genomsnittlig betalningsvilj a i urvalet.
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2 Teoretisk bakgrund
Antag att en individ har nyttofunktionen U(q, 2, t), där 2 är miljökvalitet, t är fritid

och q är alla Övriga nyttigheter inklusive inkomst. En förändring av någon av

variablerna, allt annat lika, innebär förändrad nytta för individen.

I enkätvariant l står valet mellan ingen väg alls (nuläget) eller väg i markplan

med minskad restid, men försämrad miljökvalitet. Nyttofunktionen för individen i

utgångsläget utan väg är U0( q , 20, to) och om vägen byggs U1(q , zl, tl), där 20

innebär högre miljökvalitet än 21 och t1 innebär mer fritid än to. Den restids-

förändring som innebär att individen är indifferent mellan de två alternativen

eftersöks. U1(q, 21, t1) kan även skrivas U1(q, zl, t0+ CV), där CV är den

kompensation i form av minskad restid och därmed Ökad fritid som innebär att

U0 = U1.

CV står för Compensating Variation och innebär att utgångsläget är referens-

punkt från vilken den variation i tid i detta fall (oftast inkomst) som kompenserar

för en förändring i miljökvaliteten eftersöks. Vid en förbättring av miljökvaliteten

innebär CV maximal betalningsvina för att få förbättringen.Vid en försämring av

miljökvaliteten innebär CV lägsta kompensationskrav för att acceptera

försämringen. Det var John Hicks som ursprungligen använde begreppen

Compensating Variation samt Equivalent Variation (EV). Dessa begrepp

beskrivs bland annat i Brännlund ochKriström _(_1998).

Alla övriga nyttigheter inklusive inkomst, q, är oförändrade i enkätvariant 1.

Olika individer får olika restidsbesparing om vägen byggsoch den restid som en

viss intervjuperson tror att hon kommer att spara kan uppfattas som den

intervjupersonens bud i minuter per vecka. Intervjupersonen kommer, allt annat

lika, att vilja ha vägen om restidsbesparingen är tillräckligt hög för att minst

motsvara hennes värdering av försämringen i miljökvalitet. Detta kan uttryckas

som att om U1 2 UO föredrar intervjupersonen förändringen, vilket i sin tur innebär

att Az mätt i fritid är större eller lika med At. Detta kan illustreras graflskt enligt

figur 1 nedan. I figuren hålls den tredje dimensionen, alla övriga varor inklusive

inkomst, oförändrad, dvs. 5
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Figur 1 Värdering av miljöförändring, - A 2, uttryckt i ökad fritid, A t,
(Compensating Variation, CV).

I figur 1 motsvarar punkten A utgångsläget utan utbyggd Ugglumsled. A t (t1 -

to), CV, motsvarar det minsta kompensationskrav i form av inbesparad restid som

krävs för att individen ska acceptera den försämring i miljökvalitet, - A 2 (21 - 20),

som en utbyggd väg i markplan innebär. Om individen får CV i minskad restid

och får vägen i markplan hamnar individen i punkten B och nyttoökningen av

restidsbesparingen är lika stor som nyttominskningen av den negativa

miljöförändringen (hon befinner sig fortfarande på samma nyttonivå.) Individen är

indifferent mellan punkten A och punkten B. Om restidsbesparingen med en

utbyggd väg är CV eller mer kommer intervjupersonen att vilja ha den, allt annat

lika.

Den andra enkätvarianten innebär ett val mellan att få vägen i markplan med

tidsbesparing, men försämrad miljökvalitet eller att få vägen i en tunnel under

markytan med tidsbesparing och oförändrad miljökvalitet men minskad inkomst.

Individens nytta för respektive alternativ kan uttryckas som: Väg i markplan

(utgångsläget i denna enkätvariant) U1(q0, Zl, t) och för väg i tunnel U2(q1, 20, t),

där q1 innebär lägre inkomst än q0 och 20 innebär högre miljökvalitet än Zl.

U2(q1, 20, t) kan även uttryckas U2(qO-CV, 20, t). Restiden är lika i de två

alternativen och därmed är fritiden, t: oförändrad. Det som eftersöks är den CV
som innebär att de två situationema är likvärdiga, d.v.s. U1 = U2. Varje intervju-

person får ta ställning till om hon vill ha vägen i markplan med försämrad

miljökvalitet eller vägen i tunnel mot ett visst s.k. bud i form av höjd

kommunalskatt per år under tio år. Intervjupersonen väljer, allt annat lika, tunneln

om budet är mindre eller lika högt som hennes värdering av (att slippa)
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försämringen i miljökvalitet. Detta kan illustreras grañskt enligt figur 2 nedan. I

figuren hålls den tredje dimensionen fritid oförändrad, d.v.s. t.

   

q, alla andra
nyttigheter

A

A 2
qO -- C

.. A q

(CV)

(li --
D

I I . .
21 20 2, mlljokvalitet

Figur 2 Värdering av miljöförändring, A 2, uttryckt i minskad inkomst, - A q
(Compensating Variation , CV).

I figur 2 ovan motsvarar punkten C utgångsläget för individen med en utbyggd

Väg i markplan genom grönområdet. CV, - A q (q1 - qo) motsvarar den maximala

betalningsvilja individen har för att få vägen i en tunnel, A 2 (20 - Zl). Om

individen får betala CV och får Vägen i tunnel hamnar individen i punkten D och

nyttan är lika stor som i utgångsläget. Individen är indifferent mellan punkten C

och punkten D. CV motsvarar den inkomst som kan tas ifrån individen för att

nyttan ska vara densamma som i utgångsläget. Om tunneln kostar CV eller mindre

kommer intervjupersonen att vilja ha den.
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3 Resultat från enkätvariant 1 där en negativ
miljöförändring vägs mot en tidsbesparing

Värderingsfrågan i den första enkätvarianten innebar val mellan att behålla

dagsläget utan utbyggnad av Ugglumsleden och att bygga ut Ugglumsleden

mellan Björndammen och Sävedalen i markplan. En utbyggd Ugglumsled i

markplan antas finansieras av staten och inte innebära någon extra kostnad för

intervjupersonen och Övriga invånare i Partille. Intervjupersonen får därmed väga

en tidsbesparing mot en negativ miljöförändring. Denna enkätvariant återfinns i

bilaga 1.

I enkäten finns en fråga som gäller hur ofta personen åker med bil eller buss

mellan de två områden som skulle förbindas av vägen. Därefter beskrivs att med

en utbyggd Ugglumsled skulle resan bli 1,5 km kortare och gå 5 minuter snabbare

vid lågtraflk och 10 minuter snabbare vid högtrañk enkel resa. Intervjupersonen

får exempel på hur mycket restid som sparas med utbyggd väg vid olika

resmönster. Hon får sedan uppge hur mycket hon tror att hennes restid per vecka

skulle minska om Ugglumsleden byggdes ut. I tabell 1 nedan visas hur mycket

restid intervjupersonerna i genomsnitt tror att de skulle spara om Ugglumsleden

byggdes ut kopplat till intervjupersonens svar på frågan om hur ofta hon färdas

med bil eller buss mellan de två områden som skulle förbindas av vägen.

Tabell 1 Genomsnittlig uppgiven sparad restid med utbyggd Ugglumsled
kopplat till svar påfråga om resfi'ekvens mellan Björndammen och Sävedalen

 

Fråga 4: Hur ofta färdas Du med bil Fråga 5: Hur mycket tror du att Din restid

eller buss mellan Björndammen och per vecka skulle minska om Ugglumsleden

Sävedalen? byggdes ut? (Detta är genomsnittlig

uppgiven sparad restid bland dem som har

valt respektive alternativ på fråga 4)

         

Varje eller nästan varje dag 42 minuter

Någon eller några gånger i veckan 18 minuter

_hägon eller några gånger i månaden 11 minuter

Någon eller några gånger per år 8 minuter

Mer sällan 4 minuter

Aldrig 3 minuter

 

Tabell 1 ovan visar att intervjupersonerna i genomsnitt har en rimlig

uppskattning av sin restidsbesparing. Möjligen blir det en viss underskattning av

restidsbesparingen bland dem som färdas ofta mellan de två områdena (enkel resa

varje vardag i högtrañk motsvarar en restidsbesparing på 50 minuter) och en viss

Överskattning av restidsbesparingen bland dem som färdas där sällan (en resa tur

och retur i högtrañk per år motsvarar mindre än en halv minuts restidsbesparing

per vecka). De som aldrig reser mellan Björndammen och Sävedalen borde inte få

någon restidsbesparing alls. Förutsatt att intervjupersonen inte medvetet talar

osanning så är det den restidsbesparing som intervjupersonen själv tror att hon får

som påverkar svaret på frågan om utbyggnad av Ugglumsleden (även om detta

inte sammanfaller med verklig restidsbesparing). Den restidsbesparing intervju-

personen själv har uppgivit räknas som den intervjupersonens bud. Vissa
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intervjupersoner har besvarat alla frågor utom hur stor restidsbesparing de skulle

få. För dessa används svaret på frågan om hur ofta de reser mellan de aktuella
områdena (fråga 4) kombinerad med tabell 1 ovan för att ge dem en

restidsbesparing, med undantag för svarsalternativet aldrig som ger restids-

besparingen 0 minuter.

Det val som intervjupersonen gör är alltså mellan att spara viss restid (hur

mycket beror på intervjupersonens resmönster) men få en negativ miljöforändring

med väg i markplan genom skogsområdet mellan Bjömdammen och Sävedalen,

eller att ha kvar nuvarande trafiksituation, utan restidsbesparing och utan negativ

miljöforändring. Tabell 2 nedan visar hur samtliga intervjupersoner i denna

enkätvariant har valt.

Tabell 2 Val mellan väg i markplan eller ingen väg alls

Skulle du vilja att Ugglumsleden byggdes ut?

  

Svarsalternativ Andel

      

Ja, absolut 19 %

Ja, kanske 20 %

Nej, förmodligen inte 23 %

Nej, absolut inte 38 %

 

Valet beror på hur mycket tid intervjupersonen skulle spara samt andra

förklaringsvariabler. Ja, absolut och ja, kanske tolkas som ja . Nej,

förmodligen inte samt nej, absolut inte tolkas som nej . Resultaten från

undersökningen analyseras med en binär logitrnodell där valet mellan väg i

markplan eller ingen väg alls är den beroende variabeln.

I en modell med samtliga signifikanta förklaringsvariabler blir restids-

besparing , hur ofta intervjupersonen vistas i naturområdet där vägen skulle gå ,

intervjupersonens ålder samt intervjupersonens kön signifikanta förklarings-

variabler på 5 % signifikansnivå. Ju mer restid intervjupersonen har uppgett att

hon skulle spara om den nya vägen byggdes desto lägre är sannolikheten för att

hon inte vill att vägen ska byggas ut. Sannolikheten för att inte vilja ha vägen Ökar

ju oftare intervjupersonen vistas i naturområdet. Att vara kvinna samt lägre ålder

ökar också sannolikheten för att inte vilja ha vägen. I tabell 3 nedan Visas

modellen med samtliga signifikanta förklaringsvariabler.

Tabell 3 Modell över sannolikheten för att inte vilja ha utbyggd Ugglumslea' i
markplan där samtliga signifikanta förklaringsvariabler ingår

           

Förklaringsvariabel Koefficient Standard- Wald Signifikans

awikelse

Restidsbesparing (i -0,0546 0,0080 46,2524 0,0000

minuter per vecka)

Antal vistelser i 0,2085 0,0432 23,3559 0,0000

naturområdet per månad

Ålder i år -0,0188 0,0071 7,0014 0,0081

Kön (kvinna = 1) 0,6162 0,2092 8,6735 0,0032

Konstant (intercept) 0,8178 0,4805 2,8971 0,0887
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Det finns inte någon signifikant korrelation mellan de fyra förklarings-

variablema.

Modellen är:

e(0,8l78-0,0546*restidsbesparing+0,2085*vistas-0,0188*ålder+0,6162*kön)

 

P : 1+e(0,8178-O,0546*restidsbesparing+0,2085*vistas-O,O188*ålder+0,6162*kön)

där P är sannolikhet för att inte vilja ha vägen, restidsbesparing är inbesparad
restid i minuter, vistas är intervjupersonens antal vistelser i naturområdet per

månad, ålder är ålder i år och kön är en dummyvariabel där 1 är kvinna.

Ett sätt att räkna ut genomsnittlig betalningsvilja i urvalet är att räkna fram

betalningsviljan för varje enskild person i urvalet med hjälp av den skattade
modellen och sedan summera betalningsviljorna och dela summan med antalet

personer. För att få fram värderingen för de olika personerna i urvalet används de

enskilda intervjupersonernas värden på förklaringsvariablerna vistas, ålder och

kön och med hjälp av detta räknas predikterad betalningsvilja fram för varje

enskild person i urvalet enligt den skattade modellen. Den genomsnittliga
värderingen av att slippa den negativa miljÖförändringen blir då i urvalet ungefär

25 minuter per vecka och ungefär 22 timmar per år.
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4 Resultat från enkätvariant 2 där en positiv
miljöförändring vägs mot pengar

Den andra enkätvarianten innebar att intervjupersonen fick välja mellan

utbyggnad av Ugglumsleden i markplan eller utbyggnad av Ugglumsleden i

tunnel. Båda alternativen innebär en lika stor restidsbesparing men väg i markplan

medför en negativ miljöförändring medan väg i tunnel antas medföra att den

negativa miljöförändringen undviks. Dock måste intervjupersonen och Övriga

vuxna innevånare i Partille vara med och betala för tunneln i form av höjd

kommunalskatt under 10 år. Enkätvarianten återfinns i bilaga 2.

Resultaten från undersökningen analyseras med hjälp av enbinär logitmodell

där valet mellan utbyggd väg i markplan eller utbyggd Väg i tunnel är den

beroende variabeln.
De använda buden är 0 kr, 20 kr, 100 kr, 500 kr, 1000 kr, 2000 kr och 5000 kr.

Samtliga bud gäller höjd kommunalskatt per år under 10 år.

I en modell med samtliga signifikanta förklaringsvariabler blir bud , hur ofta

intervjupersonen vistas i naturområdet där vägen skulle gå , intervjupersonens

inkomst samt intervjupersonens ålder signifikanta förklaringsvariabler på 5 %

signifikansnivå. Att vistas i naturområdet oftare medför större sannolikhet för att

vilja ha vägen i tunnel och ju högre inkomst samt ju lägre ålder desto högre

sannolikhet för att vilja ha Vägen i tunnel vid ett givet bud. Högre bud medför

mindre sannolikhet för att vilja ha vägen i tunnel. I tabell 4 nedan visas modellen

med samtliga signifikanta förklaringsvariabler.

Tabell 4 Modell över sannolikheten för att vil/'a ha utbyggd Ugglumsled i
tunnel iställetför i markplan med alla signifikantaförklaringsvariabler i modellen

            

Förklaringsvariabel Koefficient Standard- Wald Signifikans

awikelse

Bud i kr -0,0005 0,00007809 39,5666 0,0000

Antal vistelser i 0,1160 0,0247 22,0053 0,0000

naturområdet per

månad

Inkomst i kr per månad 0,000021 0,00001041 4,0505 0,0442

för hushållet netto

Ålder -0,0177 0,0076 5,4401 0,0197

Konstant (intercept) 0,4704 0,4542 1,0728 0,3003

 

Det finns inte någon signifikant korrelation mellan de fyra förklarings-

variablerna.

Den skattade modellen är:

e(0,4704-0,0005 bud + 0,000021 inkomst + 0,1 16 *vistas - 0,01 77*å1der)

(0,4704 - 0,0005 bud + 0,000021 inkomst+ 0,01 16*Vistas - 0,0177*ålder)

 

P:

l+e

Där P är sannolikhet för att vilja ha vägen i tunnel, bud är bud i kr, inkomst är

inkomst i kr netto i hushållet per månad, vistas är antal vistelser i naturområdet

per månad och ålder är ålder i år.
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Ett sätt att räkna ut genomsnittlig värdering i urvalet är att summera

värderingen för alla enskilda personer i urvalet och dela med antalet personer. För

att få fram värderingen för varje enskild person i urvalet används varje

intervjupersons värden för förklaringsvariablerna inkomst, vistas och ålder och

med hjälp av detta räknas predikterad betalningsvilja fram för varje enskild person

i urvalet enligt den skattade modellen. Till exempel har en intervjuperson som är

32 år gammal med en hushållsinkomst på 34000 kr netto och som vistas i

naturområdet 2 ggr per månad en betalningsvilja motsvarande 1700 kr per år

under 10 år enligt den skattade modellen. Beräkningen blir

0,4704 + 0,116 *2 + 0,000021* 34000 - 0,0177 * 32

0,0005

Enligt den skattade modellen har vissa intervjupersoner negativ värdering av

att få vägen i tunnel. För att undersöka om det finns personer med negativ

betalningsvilja har ett nollbud använts. Vissa intervjupersoner har alltså fått ta

ställning till budet 0 kr, vilket innebär att staten helt skulle finansiera även

alternativet med tunnel. Intervjupersonerna har därefter fått ange det viktigaste

skälet till svaret på värderingsfrågan. Tabell 5 nedan visar andelen av de

intervjupersoner som fått budet 0 kr som vill ha vägen i tunnel respektive vägen i

markplan samt det viktigaste skälet till detta.

= 1700 kr

Tabell 5 Andelar samt anledning till att vilja ha Ugglumsleden i tunnel
respektive i markplan bland de intervjupersoner som harfått ta ställning till ett
nollbud

 

Vilket är det viktigaste skälet till

            

Val nollbud Andel o °
Ditt svar pa fraga 6?

Ugglumsleden i tunnel 77 % Bevara naturområdet

Ugglumsleden i markplan 9 % Gillar inte tunnlar

5 % Kostnaden

5 % Annat, tex litet intrång

4 % Ingen kommentar

 

De som vill ha vägen i tunnel uppger som viktigaste skäl att bevara

naturområdet. Av de intervjupersoner som har fått ta ställning till nollbudet vill

77 % ha vägen i tunnel. De intervjupersoner som vill ha vägen i markplan trots att

vägen i tunnel inte innebär någon extra kostnad har som skäl gillar inte tunnlar ,

kostnaden eller exempelvis att de anser att intrånget är litet. I detta fall där målet

är att värdera att slippa den negativa miljöförändringen anses inte dessa skäl som

negativ betalningsvilja for att slippa den negativa miljöförändringen. Om de

intervjupersoner som enligt den skattade modellen har negativ betalningsvilja

antas ha negativ betalningsvilja blir genomsnittlig betalningsvilj a ungefär 1000 kr

per person och år i 10 år. Om de med negativ betalningsvilja antas ha betalnings-

viljan 0 kr blir genomsnittlig betalningsvilja ungefär 1100 kr per person och år i

10 år.
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5 Diskussion av resultat - jämförelse mellan
värdering av miljöförändring i tid och i pengar

Ett syfte med undersökningen i Partille var dels att prova att värdera en

miljöförändring i tid, dels att försöka värdera samma miljöförändring i tid

respektive i pengar.

Värderingen av miljöförändringen i tid verkar ha fungerat bra. Svarsfrekvensen

är hög (71 %) och intervjupersonemas kommentarer tyder på att inte de inte har

uppfattat det som svårt att besvara värderingsfrågan. Resvägsförkortningen skulle

även innebära minskade fordonskostnader. Detta uppges inte i enkäten och

intervjupersonerna har inte själva kommenterat detta. Därmed går det inte att veta

om intervjupersonerna Väger in även minskade reskostnader i sin Värdering. En

annan positiv effekt med utbyggd Ugglumsled är avlastning av andra vägar.

Eftersom det är tidsbesparingen samt den negativa miljöförändringen som framför

allt har betonats i enkäten är det troligt att det främst är en avvägning mellan dessa

två som intervjupersonen gör vid valet mellan utbyggd väg eller inte. Värdering i

tid kan endast genomföras i fall liknande detta där det främst är en restids-

förändring som står mot en miljöförändring. Det vore intressant att väga en

miljöförändring mot tid i flera fall där så är möjligt för att undersöka om det

fungerar bra även i andra fallstudier.

Svarsfrekvensen på enkätvariant 2, där intervjupersonen väljer mellan utbyggd

väg i markplan och utbyggd väg i tunnel, är lägre än i enkätvariant l, nämligen

64 %. Den troligaste anledningen till detta är att intervjupersonen måste välja

mellan två olika förändringar. För att få fram det som är målet med enkätvarianten

är detta dock nödvändigt.

De förklaringsvariabler som är signifikanta i den skattade modellen i respektive

enkätvariant är de förväntade. Ålder är signifikant i båda modellerna och

värderingen både i tid och i pengar minskar med ökande ålder. Det är ett vanligt

resultat i liknande undersökningar att yngre personer har en högre värdering av

miljö än äldre och detta är ett mycket intressant resultat. Är värderingen

åldersrelaterad på så sätt att miljövärderingen minskar med ökande ålder eller är

det främst en generationsfråga som speglar en ökande värdering av miljö-

förändringar? Ifall det sistnämnda gäller innebär det en ökande värdering av

miljön med tiden och att milj öförändringar kommer att få en allt högre värdering i

framtiden. Att vistas ofta i området ger signifikant högre värdering både i tid och i

pengar och detta är väntat eftersom det antas vara användarvärden som mäts i

undersökningen. Själva budet (restidsbesparing i enkätvariant 1 respektive höjd

kommunalskatt i enkätvariant 2) måste bli signifikanta för att en värdering över

huvud taget ska kunna genomföras. I enkätvariant 1 är kön signifikant. Kvinnor

har en högre värdering av miljöförändringen än män. Denna variabel blev inte

signifikant i enkätvariant 2 där däremot inkomst blev en signifikant förklarings-

variabel. Inkomsten är ett mått på budgetrestriktionen i enkätvariant 2. Högre

inkomst innebär högre betalningsmöjlighet.

För att jämförelsen mellan värdering i tid respektive värdering i pengar ska bli

så riktig som möjligt är önskemålet att intervjupersonerna ska tänka att enda

skillnaden mellan utbyggd Ugglumsled i tunnel respektive ingen utbyggd väg alls

är tidsbesparingen samt kostnaden i pengar. Det är inte säkert att intervju-

personerna uppfattar detta som enda skillnaden. Uppfattar intervjupersonerna väg

i tunnel som likvärdigt med ingen väg alls ur miljöförändringssynpunkt?

Kommentarerna på nollbuden tyder i alla fall på att intervjupersonerna anser att
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väg i tunnel är ett sätt att bevara naturområdet, eftersom det främsta skälet till att

vilja ha vägen i tunnel i stället för i markplan är just att bevara naturområdet. Det

kan upplevas som negativt att åka i tunnel. Transek (1993) kom fram till

värderingen 10 kr per timme för att slippa åka i tunnel. En annan skillnad är att

utbyggd Ugglumsled i tunnel innebär avlastning av vissa andra vägar medan

denna avlastning uteblir om ingen väg byggs. Resvägsförkortningen innebär också

minskade fordonskostnader. Väger intervjupersonerna in detta i sin värdering?

Dessutom påverkar budgetrestriktionen värderingen i pengar och hur mycket fritid

intervjupersonerna har påverkar värderingen i tid. Tabell 6 nedan sammanfattar de

fyra effekter som intervjupersonerna eventuellt kan väga in som innebär skillnad

mellan utbyggd Ugglumsled i tunnel och ingen utbyggd väg utöver restids-

besparing och kostnad i pengar. Två av dessa effekter medför om de vägs in av

intervjupersonerna att värderingen i pengar blir för hög och de två övriga

effekterna att värderingen i pengar blir för låg relativt värderingen i tid. Observera

att varje intervjuperson endast har besvarat enkätvariant 1 eller enkätvariant 2.

Ingen intervjuperson har fått besvara båda enkätvariantema.

Tabell 6 Sammanfattning av eventuella uppfattade skillnader av intervju-
personerna mellan väg i tunnel och ingen utbyggd väg utöver tidsvinst och
kostnad i pengar

Eventuellt uppfattade skillnader Påverkan på värderingen i pengar

jämfört med värderingen i tid

  

En tunnel avlastar andra vägar + (värdering i pengar för hög)

Tunnel medför minskade fordonskostnader + (värdering i pengar för hög)

_pga kortare resväg

       

Tunnel inte exakt samma ur miljösynpunkt - (värdering i pengar för låg)

som ingen utbyggd väg

Att åka i tunnel kan uppfattas som negativt - (värdering i pengar för låg)

 

Med antagandet att allt är lika i de två fallen förutom att värderingen i det ena

fallet görs i tid och i det andra i pengar (eller att skillnaderna tar ut varandra) samt

att både värderingen av miljöförändringen i tid och i pengar gäller samma

tidsintervall går det att räkna fram en värdering av tid genom att jämföra

värderingen i pengar med värderingen i tid. Vårderingen av tid blir då 50 kr per

timme (1100 kr / 22 timmar = 50 kr per timme). De tidsvärden som i en översyn

av SIKA föreslås användas (SIKA, 1999) ligger mellan 35 kr och 70 kr för

privatresor och 190 kr för tjänsteresor. I detta fall rör det sig förmodligen framför

allt om privatresor så erhållet tidsvärde stämmer bra överens med de tidsvärden

som idag används i de samhällsekonomiska kalkylema inför en investering i

transportinfrastruktur.

Det är inte säkert att de tidsvärden som används idag är riktiga, men det är

intressant att se att värdering i tid med gällande tidsvärden verkar ge liknande

värden som direkt värdering i pengar.
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Bilaga 1
Sid 1 (4)

Frågeformulär (Fyll i och skioka in i det portofria svarskuvertet)

I ett samhälle har bra bostäder, serviceutbud, fin omgivning och
välordnade kommunikationer alla betydelse för hur ett område upplevs.

På 1980-talet fanns det planer på att bygga ut Ugglumsleden, för att
binda samman Sävedalen och Björndammen (se kartan nedan).

Leden skulle innebära att det skulle gå snabbare att ta sig mellan de
östra och västra delarna av kommunen och även vidare mot sydost pä
Landvettervägen.

Samtidigt skulle vissa vägar som används som förbindelse mellan de
olika områdena, tex, Brattäskärrsvägen, avlastas frän genomfartstrafik.

Den nya leden skulle dock gå genom skogsområdet mellan

Björndammen och Sävedalen, som har speciell natur och som används
som rekreationsomräde.
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Bilaga 1
Sid 2 (4)

1. Kände du till planerna på att bygga ut Ugglumsleden innan Du
fick denna enkät?

:I Ja, mycket väl

:1 Ja, till viss del

:I Nej

2. Hur ofta vistas Du i skogsområdet mellan Björndammen och

Sävedalen?

:I Nästan varje dag

I] Någcn gång i veckan

:I Någon gång i månaden

E] Några gånger per år

El Mer sällan
[Il Aldrig

3. I vilket område bor Du?

El Södra Sävedalen I] Furuskog, Skulltcrp

El Norra Sävedalen :I Furulund

El Mellby, Paradiset, Lexby El Kåhög, Jonsered, Uddared, Stärtered

D Centrala Partille EI Öjersjö

El Björndammen |:| Utanför tätort

Om Ugglumsleden byggdes ut skulle en resa med bil eller buss mellan

Björndammen ech Sävedalen bli 1,5 km kortare. Resan skulle gå 5

minuter snabbare vid Iågtrafik, OCh ca 10 minuter snabbare vid
rusningstrafik med köbildning i Slottsmotet. Vad det skulle innebära i
minskad restid visas här i några exempel,

Vid arbetspendling 5 dagar per vecka i rusningstrafik blr
restidsminskningen 100 minuter per vecka. 4 enkelresor per vecka i
Iågtrafik ger 20 minuters restidsminskning per vecka. En resa fram och
tillbaka per månad i högtrafik minskar restiden 5 minuter per vecka.
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Bilaga 1
Sid 3 (4)

4. Hur ofta färdas Du med bil eller buss (som förare eller

passagerare) mellan Björndammen och Sävedalen?

El Nästan varje dag

El Någon gång i veckan

El Någon gång i månaden

EI Några gånger per år

:I Mer sällan

EJ Aldrig

5. Hur mycket tror Du att Din restid per vecka skulle minska om

Ugglumsleden byggdes ut?

.......... .. minuter kortare restid per vecka

Antag att Ugglumsleden byggs ut enligt kartan på första sidan. Vägen
skulle gå genom skogsområdet mellan Björndammen och Sävedalen,
och ge Dig en restidsförkortning enligt svaret på fråga 5. Kostnaden för
vågen skulle finansieras av staten och inte innebära någon merkostnad
för just invånarna i Partille kommun.

6. Skulle Du vilja att Ugglumsleden byggdes ut?

:I Ja, absolut

|:| Ja, kanske

EI Nej, förmodligen inte

EJ Nej, absolut inte

Vilket är det viktigaste skälet till Ditt svar?
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Bilaga 1
Sid 4 (4)

Det är intressant att se om olika grupper av människor har olika åsikter.
Därför kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll.

7. Är Du: I: Man El Kvinna

8. Din ålder: ....... är.

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

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

11. I mitt hushållet finns ....... .. personer (mig själv medräknad),
varav (fyll i antal) ....... ., personer 0-6 år

....... ... personer 7-16 år

....... .. personer 17 år eller äldre (inkl. mig själv)

12. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt per

månad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i form av

studiemedel, lön, aukassa, pension, föräldrapenning, bostadsbidrag,

barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt.

El 0 - 4000 kr [Zl 20 001 - 24 000 kr

El 4001 - 8000 kr El 24 001 - 28 000 kr

EI 8001 - 12 000 kr El 28 001 a 32 000 kr

C] 12001 -16000kr El 32001-36000kr

D 18 001 - 20 000 kr El Mer än 36 000 kr

Om det är något Du vill tillägga så kan Du göra det här nedan.

     

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 2
Sid 1 (4)

Frågeformulär (Fyll i och skicka in i det portofrla svarskuvertet)

I ett samhälle har bra bostäder, serviceutbud, fin omgivning ooh välordnade
kommunikationer alla betydelse för hur ett område upplevs

På 1980-talet fanns det planer på att bygga ut Ugglumsleden, för att binda
samman Sävedalen och Björndammen (se kartan nedan).

Leden skulle innebära att det skulle gå snabbare att ta sig mellan de östra

och västra delarna av kommunen och även vidare mot sydost på
Landvettervägen.

Samtidigt skulle vissa vägar som används som förbindelse mellan de olika
områdena, tex. Brattåskärrsvägen, avlastas från genomfartstrafik.

Den nya leden skulle dock gå genom skogsområdet mellan Björndammen
och Sävedalen, som har speciell natur och som används som
rekreationsområde. Ett alternativ togs fram, där vägen drogs i en tunnel
genom Björnåsberget, för att bevara naturen.
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Bilaga 2
Sid 2 (4)

1. Kände du till planerna på att bygga ut Ugglumsleden innan Du fick
denna enkät?

El Ja, mycket väl

E] Ja, till viss del

E] Nej

2. Hur ofta vistas Du i skogsområdet mellan Björndammen och

Sävedalen?

1:] Nästan varje dag

E] Någon gång i veckan

E] Någon gång i månaden

D Några gånger per år

:I Mer sällan

I: Aldrig

3. I vilket område bor Du?

:I Södra Sävedalen EI Furuskog, Skulltorp

El Norra Sävedalen EI Furulund

EI Mellby, Paradiset, Lexby El Kåhög, Jonsered, Uddared, Stärtered

D Centrala Partille El Öjersjö

E] Björndammen EI Utanför tätort

Om Ugglumsleden byggdes ut, antingen i markplan eller tunnel, skulle en
resa med bil eller buss mellan Björndammen och Sävedalen bli 1,5 km

kortareFlesan skulle gå ca 5 minuter snabbare vid Iågtrafik, och ca 10
minuter snabbare vid rusningstrafik med köbildning i Slottsmotet. Vad det

skulle innebära i minskad restid visas här i några exempel.

Vid arbetspendling 5 dagar per vecka i rusningstid blir restidsminskningen
100 minuter per vecka. 4 enkelresor per vecka i Iågtrafik ger 20 minuters
restidsminskning per vecka. En resa fram och tillbaka per månad i högtraiik
minskar restiden 5 minuter per vecka
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Bilaga 2
Sid 3 (4)

4. Hur ofta färdas Du med bil eller buss (som förare eller passagerare)
mellan Björndammen och Sävedalen?

'3 Varje eller nästan varje dag (restidsminskning minst 25 minuter/vecka)

[j Någon/några gånger i veckan (restidsminskning 5-45 minuter/vecka)

D Någon/några gånger i månaden (restidsminskning 1-20 minuter/vecka)

D Några gånger per år (restidsminskning 0-3 minuter/vecka)

E] Mer sällan (restidsminskning 0-1 minut/vecka)

D Aldrig (ingen restidsminskning)

5. Hur mycket tror Du att Din restid per vecka skulle minska om
Ugglumsleden byggdes ut?

.......... .. minuter kortare restid per vecka

ANTAG att Ugglumsleden skulle byggas ut...

Tänk dig in hur det skulle vara om Ugglumsleden skulle förlängas.

Vägen kunde byggas ut enligt kartan på första sidan. Leden skulle då gå
genom skogsområdet mellan Björndammen och Sävedalen, och ge Dig en
restidsförkortning enligt svaret på fråga 5. Kostnaden för vågen skulle
finansieras av staten och inte innebära någon merkostnad för just invånarna i
Partille kommun.

Alternativt kunde förlängningen av tunneln läggas i en tunnel genom

Björnåsberget mellan Björndammen och Sävedalen enligt kartan på första
sidan. Då skulle skogsområdet bevaras som det år idag. Din
restidsförkortning skulle fortfarande vara densamma (enligt din uppskattning i
fråga 5). Den ökade kostnaden för att lägga vägen i tunnel skulle dock
invånarna i Partille kommun få vara med och betala, genom en höjning av
kommunalskatten.

6. Vad skulle Du föredra om Ugglumsleden skulle byggas ut?

I: Ugglumsleden byggs ut i markplan - staten finansierar

Ei Ugglumsleden byggs ut i tunnel - Din kommunalskatt ökar

med 5000 kr per år i 10 år
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Bilaga 2
Sid 4 (4)

Vilket är det viktigaste skälet till Ditt svar på fråga 6?

   

Slutligen kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll.

7. Är Du: El Man E] Kvinna

8. Din ålder: ......... .. är.

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

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

11. Mitt hushåll består av totalt ........ .. personer (mig själv medräknad),
varav (fyll i antal) ....... .. personer 0-6 är

....... .. personer 7-16 år

....... .. personer 17 är eller äldre

12. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt per

månad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i form av

studiemedel, lön, a-kassa, pension, föräldrapenning, bostadsbidrag,

barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt.

El 0 - 4000 kr El 20 001 - 24 000 kr
El 4001 -a 8000 kr El 24 001 - 28 000 kr

El 8001 - 12 000 kr El 28 001 - 32 000 kr

EJ 12001 -16000 kr El 32001 -36000 kr

.El 16 001 - 20 000 kr El Mer än 36 000 kr

Om det är något Du vill tillägga så kan Du göra det på baksidan.

Tack för Din medverkan!
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Bilaga 3
Sid 1 (l)

QWÃGS Nibe

älp eps

art/L
I Vâg- och transpørl- 'Nos osm

forskningsmsmm' LINKÖPINGS UNIVERSITET

Bästa kommuninvånare!

Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping och Linköpings Universitet

samarbetar i ett projekt som syftar till att ta reda på hur man på bästa sätt ska ta hänsyn till

miljöfrågorna i vägplaneringen. Miljö innefattar i detta fall väldigt mycket; vägens

markintrång, trafikbuller, avgaser, landskapsbild etc. Vi arbetar med fallstudier av olika vägar,

både planerade och byggda. Dessa fallstudier kan bidra till att förbättra de

samhällsekonomiska kalkyler som ligger till grund för beslut av vägnätets utformning.

I det bifogade frågeformuläret ställer vi frågor om den på 1980-talet planerade förlängningen
av Ugglumsleden i Partille. Dessa planer är numera skrinlagda men projektet är intressant för

oss. Genom att svara på den bifogade enkäten kan Du hjälpa oss att bättre förstå hur

människor resonerar kring Vägar av den här typen. Dina svar på frågorna kan vara till hjälp för

vägplaneringen på andra platser i landet. Din adress har vi fått genom ett slumpmässigt urval

bland personer boende i Partille kommun. Adresserna är hämtade ur kommunens

adressregister.

Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara enkäten, men varje uteblivet svar minskar tyvärr

undersökningens Värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville besvara enkäten. Allt

Du behöver göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftast endast genom att fylla i ett

kryss, och skicka in det i det portofria svarskuvertet, helst inom en vecka. Det påskrivna

numret påsvarskuvertet används endast för att pricka av de inkomna enkäterna så att

påminnelse inte skickas till dem som redan svarat.

En enkät inkommen i ett svarskuvert med struket nummer kan vi tyvärr inte använda eftersom

det då kan finnas risk att samma persons svar kommer med flera gånger.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i form av tabeller och figurer. Det

kommer därför att vara omöjligt att se vad en enskild person har svarat. Om Du trots detta av

någon anledning ändå inte vill deltaga i undersökningen vore det bra om Du skickar in

enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.
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