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FÖRORD

Miljöeffekterna av vägar och vägtrafik är ett högt prioriterat område för

vägverkets FoU-satsningar. Föreliggande pilotstudie utgör ett delresultat

i det miljöforskningsarbete som VTI startat på uppdrag av Vägverket.

Miljöeffekterna av vägar och vägtrafik är troligen relativt betydande i

många fall, men får dock liten vikt i Vägverkets nuvarande objektanalys.

Ett speciellt anmärkningsvärt förhållande är att praktiskt taget inga

negativa miljöeffekter, det vill säga miljökostnader netto, beräknas

uppstå som resultat av planerat framtida vägbyggande. För de 761 objekt,

som ingår i flerårsplanen 1984-93, gällande det statliga vägnätet utgör

första årets beräknade positiva miljöeffekter (minskat buller, reducerade

barriäreffekter) 78 milj kronor. Det kan jämföras med exempelvis framkom-

lighetsvinsterna som utgör 418 milj kronor. De totala negativa miljö-

effekterna (nettokostnader) som uttryckts i pengar i objektanalyserna

utgör ett i sammanhanget mycket litet belopp, mindre än 1 milj kronor. För

de i det statskommunala vägnätet ingående objekten uppgår de monetärisera-

'de positiva miljöeffekterna till 77 milj kronor, vilket utgör 28 % av

framkomlighetsvinsterna. De negativa miljöeffekterna är också här i det

närmaste negligerbara.

Mycket talar för att detta endast är toppen på isberget. Under ytan finns

negativa miljöeffekter, som man dock för närvarande inte gör några försök

att värdera inom objektanalysens ram, men som troligen är av en betydande

storleksordning i många fall.

Vägverkets ansats till miljövärderingsproblemen är den gängse, vilket

innebär att så många deleffekter som möjligt identifieras och värderas

separat för att sedan summeras. En alternativ ansats till denna separata

värdering av deleffekter vore en helhetsvärdering, innebärande att man

direkt försöker.uppskatta den totala välfärdsförändringen för berörda

individer av en förändring i vägtrafiksystemet utan dissekering av total-

effekten. Från Vägverkets synpunkt torde helhetsansatsen vara särskilt

relevant, eftersom de viktigaste förändringarna i vägtrafiksystemet som

Vägverket själv åstadkommer är tillskapandet av nya Vägar, och den vik-

tigaste (negativa) miljöeffekten av en ny väg är ofta närvaron av själva

vägen. Bullret och avgaserna från trafiken på den nya vägen förhöjer
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miljökostnaderna, men är inte sällan sekundära effekter. Vägens så kallade

barriäreffekt fångar inte heller tillnärmelsevis upp hela den tillkommande

rena vägeffekten , utan det är fråga om en rad effekter som är svåra även

att mer exakt definiera - skymd och/eller störd utsikt, spolierad natur-

upplevelse, etc - men som inte desto mindre kan vara av direkt avgörande

betydelse för de närmast berörda människornas livskvalitet. I ett sådant

läge - när alltså de kanske viktigaste deleffekterna inte ens kan defi-

nieras tillfredsställande - ligger det nära.tillhands att gå direkt på

målet och försöka finna människornas helhetsvärdering av den närmiljöför-

ändring som tillkomsten av enny väg innebär.

En rad besvärliga metodologiska problem är förbundna med helthetsansatsen.

De tas inte upp här, utan behandlas på annat håll inom ramen för VTI s

forskning om värdering av miljöeffekter av vägar och vägtrafik. Föreligg-

ande fallstudie syftar till att ge en uppfattning av de totala miljökost-

nadernas storleksordning när det gäller den typ avväginvesteringsprojekt

som skulle ha en stark påverkan på ett naturskönt området och intimt

beröra ett betydande antal människor.

Den omdebatterade planerade motorvägen mellan Uddevalla och Stenungsund

förbi Ljungskile på kustsidan är onekligen ett sådant projekt, och den är

det "fall" som här harstuderats.

Undersökningen har utförts av Johan Trouvé, studerande på linjen för

Industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan i Linköping, som genom sin

lokalkännedom av Ljungskile och kunskaper om förutsättningarna för det

tilltänkta motorvägsbygget, har kunnat uppfylla syftet och snabbt få fram

ett resultat, vilket är av stort värde för den fortsatta forskningen på

miljöområdet.

VTI Linköping december 1986

Jan Owen Jansson
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1 FALLSTUDIENS BAKGRUND

1.1 En presentation av Ljungskile förr och nu

Ljungskile är ett samhälle som är beläget vid en havsvik mellan

Stenungsund och Uddevalla i södra Bohuslän, där det idag bor ca 2700

invånare. Bebyggelsen består främst av fristående villor och sommarhus,

men det finns också ett mindre antal hyreshus. Det har skett en stor

expansion de senaste 15 åren med nybyggnation av villor vilket innebär att

det idag finns ca 1970 hushåll. Samhället utgör ett handelscentrum för den

södra delen av Uddevalla kommun, med post, bank, apotek och övriga affär-

er. Det finns också en social service i form av distriktsläkarmottagning,

skola, ålderdomshem, konvalicenthem m.m.

Ljungskile är en utpräglad sommarort med anor tillbaka till 1800ftalet då

Lyckorna (som är en del av Ljungskile) var en av tre kurorter på

Västkusten med salta bad och även hälso- och tångbad. Friluftslivet kom

därmed att koncentreras till havsviken i form av bad och segling. Det

finns sex badplatser kring viken och Ljungskile har förutom de boende i

samhället ett stort upptagningsområde av badgäster som reser till

Ljungskile över en dag ifrån Herrljunga, Trollhättan, Lilla Edet, Älvängen

etc. Det finns en stor småbåtshamn med bl a jolle- och kappseglingar som

aktiviteter under sommarhalvåret. Vid viken ligger även två stycken cam-

pingplatser och en 18-håls golfbana. Kommunikationer finns iform av E6 och

järnvägen mellan Göteborg och Strömstad.som passerar genom Ljungskile.

Naturen kring Ljungskile utgörs av skogsbeklädd kuperad terräng med stora

höjdskillnader. Samhället är uppbyggt kring Ljungskileviken och bebyggel-

sen kan närmast liknas med en grekisk amfiteater, där stora delar av de

beoende har utsikt ut över viken.

Den nuvarande vägen (E6) är en 13 meter bred väg som passerar genom sam-

hället och tangerar Ljungskileviken, randzonen mellan land och vatten har

bibehållits då vägen utgör en del av strandlinjen. Hastigheten är sänkt

från 90 km/h till 70 km/h, på en sträcka av 1200 meter genom samhället. Då

vägen ligger nära bebyggelsen och till följd av det öppna landskapet

utgörs vägen idag av en lång exponeringssträcka, vilket bidrar till

olägenheter och problem i from av buller, vibrationer, nedsmutsning m.m.

se flygfoto över Ljungskile-viken på nästkommande sida.





1.2 Framtida glaner

 

Med anledning av att Uddevallavarvet.lades ner hösten _85, tillkom

Uddevallapaketet som är ett åtgärdspaket för att främja arbetsmarknaden

och näringslivet i och kring Uddevalla. Däri ingick bland annat ett upp-

drag till Vägförvaltningen i Göteborg och Bohuslän att skyndsamt projek-

tera-för en motorväg mellan Stora Höga och Uddevalla.

Från första början förelåg fem grundförslag på alternativa motorvägskorri-

dorer benämnda Öst, Öst-Väst, Väst-Öst, Väst 2 och Väst 1. De två senaste

alternativen passerar genom eller mycket nära samhället Ljungskile, vilket

skulle utgöra en betydande förändring av samhället och dess närmiljö.

Alternativen Väst 1 och Väst 2 har ytterligare delats vid Ljungskile,

vilket slutligen har givit sju alternativ, vilka var kostnadsberäknande

(Nov -85) till:

Väst 1 A 780 mkr

Väst 1 B 900 mkr

Väst 2 A 990 mkr

Väst 2 B 940 mkr

Öst/öst-väst 860 mkr

Öst 900 mkr

Väst-öst/öst 950 mkr

Efter omröstning inom kommunen och länsstyrelse kvarstod endast två för-

slag, Väst 1 A och Väst 1 B. Det enda som skiljer dem åt är passagen förbi

samhället Ljungskile, se figur på nästkommande sida.
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Alternativ Väst 10A

Väst 1 A innebär att motorvägen passerar längs en 400 m lång bergsskärning

i östra delen av Valåsberget för att därefter gå via en tre meter hög väg-

bank, med en tre meter hög bullervall över Ljungskileviken, 60 meter ut

ifrån nuvarande E6 och strandlinje, se figur 1.

Alternativ Väst 1 B

Väst 1 B passerar 40 m ifrån Ljungs gamla kyrka för att därefter gå via en

tunnel genom Valåsberget och sedan över Ljungskileviken på en 18 meter hög

bro, 500 meter ut ifrån nuvarande E6 och strandlinje, se figur 1.

I debatten om den planerade motorvägen var det enbart Vägförvaltningen som

förespråkade alt 1 A. Övriga instanser såsom kommunfullmäktige, Uddevalla-

expertgrupp, jordbruksdepartmentet, länsarkitekt m fl, karakteriserade det

som en "katastrof för samhället Ljungskile". Naturvårdsverket har även

emotsatt sig alt Väst 1 A och har istället förordat alt Väst 1 B. Vid

tillkomsten av en eventuell sträckning längst alt Väst 1 A har man begärt

en koncessionprövning. Ärendet gick till Länsstyrelsen där landshövding

Norling vid omröstningen lade den avgörande rösten på alt Väst.l A. Moti*

veringen var att miljön i Ljungskile inte var värd 120 miljoner, vilket

var kostnadsskillnaden mellan de båda alternativen.
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2 UNDERSÖKNINGENS SYFTE OCH UPPLÄGGNING

Frågan är, om det finns någon möjlighet att utröna hur kringboende och

andra som skulle beröras av den nya motorvägen, i pengar värderar de

miljömässiga konsekvenserna av de olika motorvägsalternativen?

Bara för 10-15 år sedan var kunskapsläget beträffande nyttokostnadskal-

kyler (cost/benefit-analysis) att de miljövärden det här är fråga om -

vacker utsikt, levande natur, ljudet av vågor och vindar snarare än

motorbuller - inte lämpar sig till sådan monetärisering som kan göras för

på olika marknader omsatta nyttigheter. Med undantag kanske av buller, som

dels kunde mätas på ett någorlunda tillförlitligt sätt, och dels under

vissa omständigheter kunde åsättas implicita marknadspriser via fastig-

hetsmarknaden, var man benägen att uppfatta miljövärden som något som må

behandlas separat från nyttokostnadskalkylens "hårddata". Man var dock

redan då orolig för att det tenderade till att otillräcklig hänsyn togs

till miljökonsekvenserna av vägprojekt och dylikt.-

I dag är man inom den välfärdsekonomiska professionen betydligt hoppfull"

are om att miljökostnaderna skall kunna uttryckas i pengar och därmed bli

riktigt beaktade i investeringskalkyler. Så kallad "Contingent Valuation ,

det vill säga hypotetisk marknadsvärdering genom enkäter eller experiment

med konsumentpaneler är den värderingsteknik som de största förhoppning-

arna är knutna till. (Se den omfattande state-of-the-art rapporten;

Valuing Environmental Goods. An assessment of the contingent.valuation

method.-Editors and main contributors: R.G. Cummings, D.S. Brookshire and

W.D. Schulze. Rowman & Allenheld, Totowa, NJ, 1986.)

Å ena sidan har man funnit att de ursprungligt stora farhågorna att svar

på hypotetiska värderingsfrågor nödvändigtvis är behäftade med olika mer

eller mindre svårartade former av bias, eller helt enkelt grovt falska,

var överdrivet pessimistiska, och å andra sidan har experimental

economics" och enkättekniken vad gäller värdering av "environmental goods"

gått starkt framåt. ' _

Fortfarande är dock de två huvudansatserna att antingen helt enkelt utröna

människor Willingness To Accept" en miljöförsämring i utbyte mot en

hypotetisk summa pengar som kompensation, eller deras "Willingness To Pay
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för att, beroende på det aktuella problemet, antingen (l) erhålla en

miljöförbättring eller (2) slippa en miljöförsämring. Den förra ansatsen

är inriktad på det relevanta värdet, men tenderar erfarenhetsmässigt att

överskatta det "sanna" värdet, när det gäller en hotande miljöförsämring,

och den senare (alt 2) tenderar att resultera i en underskattning.

I denna studie, som i Sverige är den första i sitt slag, har vi inte

ansett det vara motiverat att utveckla någon mer sofistikerad enkätteknik.

Vi har dock velat pröva båda ansatserna, men givit frågorna den enklast

tänkbara formulering.

En första avgränsning blev att koncentrera undersökningen till boende i

Ljungskile samt området Lyckorna.

Hushållen som ingick i undersökningsgruppen valdes slumpmässigt. De blev

fördelade på nysåväl som gammal bebyggelse, fristående villor och lägen-

heter.

Ljungskile består av ca 1970 hushåll och undersökningsgruppen utgjorde 500

st. Dessa 500 hushåll delades in i två grupper:

* Köpa sig fri gruppen skulle ange hur mycket de var beredda att betala

för att slippa få enmotorväg i närhet av bostaden.

* Kompensationsgruppen skulle i stället ange hur stort belopp som de

skulle begära i kompensation, om en motorväg byggdes i deras närmiljö,

och om detta skulle vara tillräckligt för att de skulle kunna bo kvar

trots vissa olägenheter.

Genom denna tudelning av undersökningsgruppen finns möjligheten att ringa

in det sanna värdet.
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3 ENKÄTENS UTFORMNING

Frågeformuläret i enkäten bestod av två sidor. Första sidan var gemensam

för de två undersökningsgrupperna. Den är återgiven i sin helhet på nästa

sida.

Andra sidan i frågeformuläret innehöll tre frågor varav de två första var

gemensamma för de båda grupperna. Den tredje frågan om värderingen,av

alternativ 1 A relativt andra alternativ var, som nämnts ovan, formulerad

på olika sätt för de två undersökningsgrupperna. Vi lämnade svarsraden

helt Öppen för att få så liten styrning som möjligt. Svårigheten med den

metoden är att några som inte förstår eller har svårt att sätta sig in i

frågeställningen, anger värdet noll. Vilket medför att de blir svåra att

skilja från de som ej vill ha någon kompensation eller vill betala själva.

Frågeformulärens alternativa andrasidor är återgivna på sidorna 14 och 15.

Fråga 3 var huvudfrågan. Fråga 1 och 2 utgjorde delvis en slags konsis-

tenstest. Det vore ju märkligt exempelvis, om man skulle vilja ha alter-

nativ 1 A, och samtidigt kräva kompensation, eller vilja köpa sig fria.

De fåtal hushåll som svarade ja på fråga 1, avstod mycket riktigt från att

svara på fråga 2 och 3.
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HAR DU TID I 5 MINUTER . . . . ..

Det Du nu håiier i handen är ett frågeformulär som är ett försök att
ta reda på hur vi människor värderar var närmiljö. Den värderingen
borde man ta hänsyn til] i vägpianeringen.

Jag som försöker ta reda på miijövärderingen heter Johan Trouvê.
Jag studerar industrieii ekonomi vid tekniska högskoian i Linköping.
Den här undersökningen ingår i mitt examensarbete, viiket är en studie
av motorvägsprojektet i Bohusiän. Någon iiknande undersökning har inte
gjorts tidigare.

Det är naturiigtvis friviiiigt att svara, men varje utebiivet svar
minskar tyvarr undersökningens värde. Ditt ifyiida formuiär vore jag
tacksam om Du postar så snart som möjiigt - heist inom en vecka.
Jag bifogar ett portofritt svarskuvert. -

Du förbiir anonym och inga uppgifter kommer att knytas tiii Din person.

Om Du har frågor kring undersökningen så ring gärna.

Med väniiga häisningar och tack på_förhand.

Johan Trouvê
Irisvägen 25

459 00 Ljungskiie
tai: 0522-21789.
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Kartan på första sidan visar de alternativ som fanns från början i
utredningen av en eventuell motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla.
Vägverket har i sin arbetsplan förordat vägbanksalternativet Väst 1A.
genom Ljungskile. Kostnaden för det alternativet väntas bli 820 miljoner
kronor. '

 

l. Anser Du att man bör bygga en motorväg enligt alternativ Väst i A,
vägbank genom Ljungskile ? '

[:] Nej

[:] Ja

2. Om Du svarade nej på frågan ovan, vilket alternativ föredrar Du då ?

[:] Ingen motorväg alls.

[:] Öst eller Väst/Öst

[j Väst 2.

[:] Väst 1 B (Tunnel-Bro).

[:] Annat alternativ (beskriv i så fall vilket). . . . . . . . . . . . . . . . . ..

O . Ö U O O O D C i O l . O i O O 0 O O 3 O 0 O O O D l 0 O C O O . O i O O O O O O I O C D O O i O O i C O O O O O O O O C 0

3. Följande fråga får vi anta gälla en verklig situation.

Anta att kommunen skulle kunna påverka motorvägsprojektet genom
att.satsa egna medel.

Vad är i så fall det största belopp Du som kommuninnevånare skulle
vilja bidra med för att motorvägen skulle få en annan sträckning - som
blir dyrare än Väst 1 A - exempelvis Ost ? '

. . . . . . . . . . . . . . ..kr.

Och vad är det största belopp Du skulle vilja bidra med för att slippa
motorväg överhuvudtaget ? (Pengarna skulle i så ñall kunna tänkas
användas för att minska störningarna från trafiken på den nuvarande
vägen genom Ljungskile)

. . . . . . . . . ..2....kr.

TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH FÖR'ATT JAG FICK LÅNA DIN TID

-Om Du önskar få ett exemplar av resultatet av min undersökning,
så lägg en lapp med namn och adress i svarskuvertet.

 

Om Du har några övriga synpUnkter på motorvägsprojektet, miljön,
kostnaderna osv kan Du notera dem här nedan eller pa baksidan.



Kartan på första sidan visar de alternativ som fanns från början i
utredningen av en eventuell motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla.
Vägverket har i sin arbetsplan förordat vägbanksalternativet Väst 1A
genom Ljungskile. Kostnaden för det alternativet väntas bli §39
miljoner kronor. '

i. Anser Du att man bör bygga en motorväg enligt alternativ Väst lA,
vägbank genom Ljungskile ?

[:] fmj

[:] Ja

2. Om Du svarade nej på frågan ovan, vilket alternativ föredrar Du då 2

Ingen motorväg alls.

Ost eller Väst/Ost

Väst 2.

Väst 18 (Tunnel-Bro).

E
D
G
E
]

CJ

Annat alternativ (beskriv i så fall vilket). . . . . . . . . . . . . . . . ..

O O O l O O l O O C 0 O 0 O 0 G o i 0 i O 0 O l O i O I O O O O O O O 0 l O O O Q l 0 l O 0 O i O O 0 i O O O O l O 0 i O O

3. Följande fråga får vi anta gälla en verklig situation.

Anta att vägverket skulle betala ut kompensation till de som i
alternativ Väst lA får sin närmiljö förstörd (buller, avgaser,
försämrad utsikt m m). *

Vilket belopp vore den minsta acceptabla kompensationen för Dig ?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN OCH FÖR ATT JAG FICK LANA DIN TID.

 

Om Du önskar få ett exemplar av resultatet av min undersökning,
så lägg en lapp med namn och adress i svarskuvertet.

Om Du har några övriga synpunkter på motorvägsprojektet, miljön,
kostnaderna osv kan Du notera dem här Eller pa bakSWÖan.
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1+ ENKÄTENS GENOMFÖRANDE

Frågeformuläret skickades ut i slutet av juli 1986 till 500 hushåll.

Adresserna erhölls ifrån postens lantbrevbärar-böcker. På enkäten angavs

att svar önskades så snart som möjligt.

Frågeformulären lades i ett A4-kuvert tillsammans med ett märkt svars-

kuvert. Märkningen gjordes i syfte att senare underlätta dörrknackning, om

inte skriftligt svar skulle erhållas inom rimlig tid.

Svaren anlände mellan den 8 augusti och den 7 september 1986. Svarsfre-

kvensen uppgick då till 282 st av de 500 tillfrågade vilket utgör 56,4 %.

Det va; en högre svarsfrekVens än väntat med tanke på att enkäten skicka-

des ut i slutet av industrisemestern, samt att det kan vara svårt att4

värdera sin närmiljö i pengar. Målet var att nå en svarsfrekvens över

65 %. Helgen 14-15 september tillbringades i Ljungskile för attuvia dörr-

knackning erhålla fler svar. Tack vare de märkta svarskuverten framgick

det med uteslutningsmetoden vilka som inte hade svarat skriftligt.

Under dörrknackningen upptäcktes att flera av de personer som inte hade

svarat var äldre och sjuka människor, som angav skäl för att de ej hade

svarat som att: _

"Jag är så gammal så det spelar ingen roll, för jag lever inte så länge

till".

Det framstod som viktigt att analysera.bortfallet. Stämde exempelvis

iaktagelsen att procentuellt fler äldre personer inte ville svara?

Personnummer på de-personer som ingick i undersökningen erhölls ifrån

pastorsexpeditionen i Ljungskile. I de hushåll som bestod av fler än en

person användes mannens personnummer.

Helgen 27-28 september gjordes en uppföljning av dörrknackningen bland

annat i ett hyreshusområde, där många äldre människor bodde, varvid

ytterligare 50 svar erhölls.

Den totala svarsfrekvensen blev 332 personer vilket utgör66,4 % av de

tillfrågade.
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Efter dörrknackningen i hyreshusområdet visade det sig att iaktagelsen

från det första tillfället stämde. 53 % av de som är födda 1895-1902

svarade inte på enkätenefter dörrknackningen, i flera fall vågade man

inte öppna når det stod någon främmande person utanför, se tabell 1 på

nåstagsida.

Antalet svar fördelade på födelseår anges i diagrammet nedan, varje stapel

utgör 2 år och bortfalIet efter dörrknackningen år inramat.
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Fignr 2: Åldersfördelning för undersökningsgruppen samt bortfallet.

(inramat).
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Det proçentuella bortfallet av de personer som ingick i undersökningen

anges nedan 1 åttaårsgrupper:

FÖDELSEÃR

1895-1902
1903-1910
1911-1918
1919-1926
1927-1934
1935-1942
1943-1950
1951-1958
1959-1966

Tabell 1 Procentuellt bortfall i undersökningsgruppen.

TOTAL ANTAL

30
66
61
70
62
49
76
50
36

EJ SVAR

16
23
17
28
18
16
23
14
13
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5 RESULTAT OCH ANALYS

Nedan redogörs för resultatet av enkäten, och några exempel på besvararnas

kommentarer finns under varje fråga. Ytterligare exempel finns i bilaga 1.

5.1 Fråga 1. Ja eller Nej till alt Väst 1 A.

\

?Anser Du att man bör bygga en motorväg enligt alternativ Väst 1 A, väg-

bank genom Ljungskile?" -

Nej 318 st 96 %

Ja 14 st 4 %

En mycket liten del av hushållen i Ljungskile vill ha vägen över

Ljungskileviken i form av en vägbank. De kommentarer som lämnats är i

många fall starka och bestyrker oron.

- "En motorväg enligt alt 1 A samt 1 B förstör för all framtid

Ljungskile."

- "Sverige är tydligen ett underutvecklat land vad det gäller motorvägar,

eftersom man kan framhärda att dra en motorväg genom en tätort."

- "Ljungskile och Ljungskileviken blir förstörda för all framtid."

- "En motorväg enligt alternativ Väst 1 A vore en katastrof för

Ljungskile."
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5.2 Fråga 2. Val av Övriga alternativ.

Resultatet på fråga 2 "Om Du svarade nej på frågan ovan, vilket alternativ

föredrar Du då"? blev följande:

   

  

 

  

 

 

 

  

I Ingen motorväg alls 93 29 %

II Öst eller Väst/Öst 123 39-%

III Väst 2 57 18 %

IV Väst lB (tunnel-bro) 36 11 %

V Annat alternativ 9 3 %

/Än{a{.

100*

1

50-

Akternaüv

I II m: II 3: "

Figgr 3: Histogram Över bästa alternativ för de som svarat nej på fråga 1.
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Svaren visar att nästan 1/3 av hushållen inte vill ha någon motorväg alls,

trots att E6 idag utgör en olägenhet. En kommentar angående detta är från

en familj boende i en lägenhet 100 meter från E6.

- "Takkronan skakar i lägenheten när en lastbil passerar, men det lever vi

gärna vidare med, bara detvinte blir en motorväg över viken."

- "Lägg tyngre trafik och gods på förbättrad järnväg."

- "Ett så vidrigt förslag att bygga en motorväg genom ett naturskönt

område och förstöra miljön för ett folkrikt samhälle är oförsvarligt.

Svaren på fråga 1 och 2 kan sammanfattas på så sätt, att av de hushåll som

svarade på frågorna väljer man alternativ med följande frekvens:

Ingen motorväg alls 93 st 29 %

Väster om Ljungskile 50 st 15 %

Öster om Ljungskile 180 st 56 %

"En typisk kommentar i detta sammanhang var:

- "Trots att jag själv är naturintresserad och ofta vistas på de områden

där den östra sträckningen av motorvägen diskuteras, anser jag att det

ur mänsklig synpunkt är att föredra. Mittprivata boende blir helt.

förstört med alt Väst 1A och givetvis råkar alla med utsikt över viken

ut för detsamma."

De alternativ som, ligger öster om samhället dras genom strövområden för

de boende i Ljungskile, men det är tydligt att man värderar den direkta

närmiljön högre.
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5.3 Fråga 3. Miljökostnad i form av betalningsvilja och kompensation.

Köpa sig fri gruppen, som skulle ange vad de var villiga att betala för

att slippa alternativ 1 A, gav svar som kan uppfattas som trovärdiga. Få

svar får anses vara extrema. Frågan var uppdelad i två delar: "ånga att

kommunen skulle kunna påverka motorvägsprojektet genom att satsa egna

medel. Vad är i så fall det största belopp Du som kommuninnevånare skulle

vilja bidra med för att motorvägen skulle få en annan sträckning - som

blir dyrare än Väst 1 A-exempelvis Öst? . . . . . . . . . . ..kr.

Betalningsvilja för att få motorvägen i ett östligt alternativ istället

för vägbank 1 A.

VÄRDE (kr) ANTAL SVAR

0 28

1-5000 20

5001-10000 20

10001-20000 10

20001-30000 10

30001-50000 6

100000 ' 6

1 milj 2

10 " 1

25 " 1

1.5 miljard 1

ovärderligt 3

Två typer av extremvärden har erhållits. Å ena sidan är många av O-svaren

uttryck för att personerna ifråga inte är med på noterna, antingen därför

att de inte fattat frågan, eller därför att de inte vill spela med, och å

'andra sidan tycks den övre "svansen" alltför avvikande jämfört med majori-

teten av svaren. Vid medelvärdeberäkningen har vi därför exkluderat de

finstilta värdena.

Medelvärde
(exkluvive extremvärden) 18 000 kr
Medianvärde 5 000 kr

Totalt antal svar 108 st
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Den andra delfrågan för köpa sig fri gruppen var: "Och vad är det största

belopp Du skulle vilja bidra med för att slippa motorväg över huvud taget?

(Pengarna skulle i så fall kunna tänkas användas för att minska

störningarna från trafiken på den nuvarande vägen genom Ljungskile . . . . . ..

kr M

Betalningsviljan för status quo det vill säga att behålla den befintliga

vägen istället för alt 1 A.

VÄRDE (kr) ANTAL SVAR

_---__-_---o_--__--_-______-_---_---_-----_-___--_-

25000

30000

50000

100000

Husets värde 3

1 milj l

Ovärderligt 2

Medelvärde

(exklusive extremvärden) 18 000 kr
Medianvärde 2 000 kr

Totalt antal svar 87 st

Som framgår har de tillfrågade hushållen en större betalningsvilja för att

förlägga motorvägen enligt alternativ Öst än status quo.



24

Kompensationsgruppens fråga och svar var enligt nedan:

"Följande fråga får vi anta gälla en verklig situation. ånga att vägverket

skulle betala ut kompensation till de som i alternativ Väst 1A får sin

närmiljö förstörd (buller, avgaser, försämrad utsikt m.m.) Vilket belopp

Hvore den minsta acceptabla kompensationen för Dig? . . . . . . . . . ..kr.

Kompensationskrav om alt 1 A blir av:

VÄRDE (kr) ANTAL SVAR

O 4

1-50000 7

50001-100000 6

100001-200000 14

300001-500000 12

500001-999999 21

1 milj 15

<1 milj 5

Ovärderligt 38

Medelvärde

(exklusive extremvärden) 300 000 kr
Median 800 000 kr

Totalt antal svar 122 st

Anmärkningsvärt är atthela 38 hushåll ansåg att deras närmiljö var

ovärderlig. Några kommentarer:

- "I krona eller 5 miljoner förbättrar inte situationen. Ljungskile och

Ljungskile-viken blir förstörd för all framtid. Motorvägen tas inte

bort. Inte heller buller, avgaser m.m. som följer i dess väg.

- "Våran miljö här i Ljungskile kan inte köpas för pengar."

- "Går ej att värdera, så mycket pengar finns inte."
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6 SLUTANALYS

Vid utvärderingen av svaren på fråga 3 i enkäten har det varit svårt att

ringa in ett representativt värde per hushåll för oförstörd närmiljö. Det

sökta svaret från kompensationsgruppen är i princip relevant för värder-

ingen, men man kan hysa tvivel om tillförlitligheten i många av svaren.

Erfarenhetsmässigt vet man, att en tendens till överskattning uppstår, när

frågan är ställd så att krav på kompensation anges. Det sökta svaret från

köpa sig fri gruppen är inte helt relevant för värderingen - en inneboende

undervärdering följer redan av sättet att ställa frågan - men tillförlit-

ligheten i svaren är mycket större.

KÖPA SIG FRI GRUPPEN KOMPENSATIONSGRUPPEN

ÖST STATUS QUO

Medelvärde, exkl

extremvärden 18.000 18.000 300.000

Medianvärde 5.000 2.000 800.000

Antal svar 108 st 87 st 122 st

Tabell 2: Sammanfattande värden.

Av sammanfattningen av enkätresultaten i tabell 2 framgår att intervallet

för medelvärdet per hushåll (exkl extremvärden) är så brett som från

18 000 kr till 300 000 kr, om man antar de två gruppernas medelvärden som

undre och övre gränser. Det kan tyckas vara otillfredsställande för syftet

att ringa in det sanna värder. Vårt syfte har dock i första hand varit att

få en uppfattning om huruvida de i objektanalysen utelämnade miljökost-

naderna i ett fall som detta är av en trivial storleksordning, eller är

beaktansvärda. Det syftet har uppfyllts, tycker vi. Miljökostnaderna är

beaktansvärda. Även i ett litet samhälle som Ljungskile (ca 2000 hushåll)

skulle de totala miljökostnaderna enligt invånarnas värdering uppgå till

åtminstone 2 000 x 18 000 = 36 miljoner kronor, när vi intar den mycket

försiktiga hållningen och utgår från den antagna undre gränsen.
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Väl att märka är då att i denna undersökning ingår inte människor som ej

är permanent boSatta i samhället, men som utnyttjar Ljungskiles närmiljö

och rekreationsområden, t ex sommarboende, båtägare, campinggäster, golf-

spelare och badgäster.

Ett annat ekempel på personer som inte bor i Ljungskile, men som har

intressen i och kring samhället är Västkustens Husbehovs-fiskares förbund.

De ser till grundområden i Ljungskile-viken som är reproduktionSplats för

många fiskarter och vissa skaldjur. Viken är också uppehållsplats för ett

flertal fågelarter som lever på dessa skaldjur och fiskar. Det ovan nämnda

totalbeloppet skulle naturligtvis höjas avsevärt om hänsyn också tas till

dessa personers värdering av miljön i Ljungskile.

Det är tydligt att i ett sådant fall, som här har undersökts, är det

berörda samhällets storlek helt avgörande för slutresultatet av en

nytto/kostnadskalkyl.

Även om samhället är litet känns det dock fel att majoriteten får "köra

 

över" minoriteten, utan att den senare kompenseras. Det finns ingen fast

välfärdsekonomisk grund för att genomföra projekt, där visserligen summan

av många vinnares små vinster är större än den totala välfärdsförlusten,

men där individuella förluster är mycket stora.

Detta är en generell iaktagelse. Det bör kanske avslutnignsvis nämnas att

i fallet Ljungskile är förhållandet det, att objektanalysen har ett

negativt netto för samtliga alternativ, även när miljökostnaderna är

utelämnade.



Bilaga 1,1

KOMMENTARER

Av de 92 st som skrivit en kommentar på svarsformuläret hade 5 st svarat

JA på fråga 1. De är samtliga återgivna i denna bilaga, liksom 14 st

slumpmässigt valda kommentarer från de resterande 87 st, som svarat NEJ på

fråga 1.

JA-SÄGARE

"Den sträckningen (Väst 1A) gör minsta ingrepp i naturen och är kortast."

"Ljungskile-viken är sedan länge förstörd varför det är likgiltigt om det

byggs bro eller vägbank. Om man lyckas flytta väg och miljöproblem längre

in i landet har man bara dragit sig undan problemen och vältrar över dem

på andra FY SKÄMS."

Angående fråga 3, kompensationsfrågan:

"Frågan är helt hypotetisk och felaktigt ställd och tillika kraftig:

ledande. Ersättning skall utbetalas enligt gängse regler för markintrång

för de fastighetsägare som berörs av inlösen. Likaså skall dessa givas

förtur i tomt- eller lägenhetskö för ersättningsbostad. Värden skall

sättas enligt marknadsvärde som gäller för inlösentillfället. Särskild

hänsyn skall tagas till jordbruket som i första hand skall beredas er-

sättningsmark av motsvarande yta, jordbeskaffenhet och tillgänglighet.

Eventuellt får täckningsbidrag utbetalas i kontakter under en övergångs-

period tills dess att jorden kan brukas på ett rationellt sätt igen.

Eventuella inlösta fastigheter i ytterzon bör få återköpas igen av fd

ägare till ett lägre pris och då med ett förbehåll.att mot buller och

övrig miljöpåverkan ansvaras ej från Vägverkets sida mer. Övriga fastig-

hetsägare som anser sig berörda av högre buller etc skall efter inspek-

tion kunna få bidrag/lån för t ex tilläggsisolering och fönsterbyte med

tidigare energibesparingslån."

"Med hänsyn till den hög olycksfrekvensen hoppas vi att den nya vägen

kommer till stånd."

"Som det är för närvarande är det ju olidligt, trafiken har vi redan."
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NEJ-SÄGARE

 

14 slumpvis utvalda kommentarer av totalt 87 st:

"Eftersom det gäller en investering för lång tid framåt bör inga kortsik-

tiga ekonomiska hänsyn tas utan man bör endast sträva efter det allra

bästa alternativet för människor och miljö, och försöka planera långsik-

tigt med tanke på en "Scandinavian link" som troligen måste komma före år

2000."

"Motorväg behövs för:

att underlätta den redan nu hårda trafiken

att möta framtida ökad trafik samt för

att nedbringa den höga olycksfallsfrekvensen på E:6"

"Anser att miljöstörningarna blir ännu större med en M-väg-sträckning i

läge öster om vägbank. Väst 1 B aningen bättre alt. Upprustning av E6

kostar 1/3 del till 1/2 av 820 miljoner."

"Det har ju diskuterats om att eventuellt läggavägen längs 45:an. Varför

inte. Enl. tidningar och egna kontakter så är dom positiva till detta.

Där behöver man ju inte förstöra så mycket med tanke på att vägen redan

är så bred och relativt bra.

"Det är så vitt jag kan förstå alltid tre huvudfrågor i samband med väg-

byggen. Ekonomi, miljö och trafiksäkerheten. Det finns då ett alternativ

som är det klart bästa på alla tre punkter tillsammans och som inte har

nämnts i något sammanhang så vitt jag vet. Det är att bygga en helt gg_j

tvåfilig väg som i huvudsak går parallellt med den gamla men en liten bit

ifrån och inte behöver följa den precis parallellt_utan kan gå på andra

. sidan om t ex en sjö, ett berg ett samhälle eller liknande för att få så.

små ingrepp som möjligt i naturen och för boende. Detta skulle medföra

många fördelar: Dels blir det avsevärt mycket billigare vilket medför att

det även kan bli tal om förbättringar på andra ställen där det också är

välbehövligt. Det blir det i särklass mest trafiksäkra. Vägarna skall

vara enkelriktade.

* Den nya vägen kör man t ex norrut och den gamla söderut. Eftersom

vägbanorna inte ligger intill varandra som på en motorväg så kan det
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inte. inträffa att någon kör över vägrenen som faktiskt kan inträffa

och har inträffat på motorvägar.

Det blir inte så stora försurningar i naturen eftersom man bibehåller

maxhastighet 90.

De näringsidkare som ligger efter den nuvarande sträckningen, typ hotell,

bensinstationer och affärer behöver inte läggas ner utan kan leva vidare.

Mindre mark behöver lösas in och fler människor kan bo kvar.

På ställen som t ex Ljungskile där det är svårt att gå runt med vägen kan

man lägga den nya vägen intill den gamla för att få så lite ingrepp som

möjligt och naturligtvis bibehålla max hastighet 70 för att minska

föroreningarna.

Jag måste också få ta tillfället i akt_och säga att den som kommit med

förslaget att förstöra en så vacker vik genom att lägga en hög vägbank

över den borde genomgå stor sinnesundersökning."

"Är gammal pensionär och upplever nog ej nån väg över huvud taget."

Nuvarande väg E6 mellan Stora Höga och Svinesund är med smärre

justeringar tillfredsställande för lokaltrafik och turisttrafik.

Motorväg bör dragas från Stora Höga norr ut mitt emellan Uddevalla och

Vänersborg (mot Hällevadsholm) genom Bullaren till Vassbotten och vidare

genom Norge. Där norska myndigheter fårsfortsätta gällande Halden,

Fredikstad, Sarpsborg och Moss mot Oslo.

Där motorväg har förgreningar mot Stenungsund'och Lilla Edet, mot

Uddevalla och Vänersborg, Trollhättan, mot Strömstad och Åmål,

Nuvarande "dödsfällor" söder om Uddevalla och söder om Svinesund (mot

bron) olämpliga för tung trafik bör därför undvikas.

Förslaget är dyrbart, men det enda'tillfredsställande."

"Svårt att precisera, men vi, och säkert de flesta Ljungskile-bor, skulle

acceptera en ekonomisk uppoffring för att slippa en motorväg rakt genom

samhället som Väst 1 A eller 1 B.,

"1000 kr. eller mer om jag har råd. Miljön går fort att ändra på men en

motorväg ligger där den ligger."
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"Som boende i Ljungskile är det ur miljösynpunkt ett absolut krav att

vägen dras utanför samhället, t'ex enligt något östligt förslag.

Som kommuninvånare är bättre vägförbindelser positivt. De nuvarande

förhållandena i Ljungskile är heller inte bra, och kan bara lösas genom

ny vägsträckning. Uddevalla-paketet är här en möjlighet!

Att enbart försöka stOppa motorvägen, och satsa på andra kommunikationer

kommer aldrig att bli tillräckligt bra. En trafikökning är att vänta i

framtiden när Öresundsbronm.m. blivit verklighet."

"Sverige är tydligen ettüunderutvecklat land vad det gäller motorvägar,

eftersom man kan framhärda att dra en motorväg genom en tätort.

Nej bygg motorvägen i Ödemarken ända upp till Norge, och låt sedan

utländska bilister betala vägavgift, t ex Norge-Danmark."

"Om en motorväg måste byggas tycker jag alt öst vore bästa lösningen, då

trafiken från Trollhättan och Vänersborg ocksåfick nytta av densamma. E6

bör då breddas och förbättras där det är behov av detta.

"Visst behövs E6 rustas upp. Verkligen. Men vad vi först och främst

behöver är inte säkrare vägar utan säkrare bilförare. Trafiken blir ju

bara hetsigare och hetsigare. i

Men, trafikunderlaget är ju inte det som annars krävs för en motorväg.

Kostnaderna är enorma. Landskapet är inte direkt idealiskt, dvs flackt_

och öppet utan tvärtom, mycket känsligt med ås efter ås som bokstavligen

sätter sig på tvären. Framför allt är hela idéen kommen ur en desperat

situation."

"En motorväg enligt Väst 1 A och Väst 1 B vore en katastrof för samhället.

Genom att lägga motorvägenutanför samhället, skulle vi kunna få en

bättre miljö i Ljungskile. Då den nuvarande sträckningen på befintliga En

redan på grund av sin tunga belastning ger stora buller och

miljöstörningar. .

Jag har själv bott i 12 år och bor fortfarande med vägen (E6) som

närmaste granne, och kan verkligen intyga att för varje år som går så

ökar trafiken och då inte minst den tunga nyttotrafiken. Farterna ökar

och med det så ökarbullret samt miljöstörningarna.



Bilaga 1.5

Ett Ljungskile utan en Europa väg som klyver samhället, skulle kunna

utvecklas med hjälp av sina resurser till ett samhälle där människor

skulle trivas och må bra.

Med motorvägen enligt Väst 1 A skulle Ljungskile-borna för all framtid

stirra rätt in i en vägbank samt där över se ett bullerplank, som

dessutom inte bara skulle vara avskyvärt utan också säkerligen inte

skulle klara av att utestänga bullret."




