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SAMMANFATTNING

Det är en stor brist att miljöeffekter som intrång i rekreationsområden,

förfulning av landskapsbilden, inte tillmäts (negativa) monetära värden i

Vägverkets objektsanalys.

Med hjälp av CVM (Contingent Valuation Method) skulle man kunna

avhjälpa detta. Enligt denna metod försöker man med hjälp av hypotetiska

frågor ta reda på individers betalningsvilja för en icke marknadsförd

"vara", t ex ett grönområde.

Klockartorpsleden kallas den del av E18 som sträcker sig genom Västerås

östra delar. Den byggdes, trots stora protester, genom ett omtyckt

rekreationsområde. Dessa protester visade att leden kunde vara lämplig

som föremål för en CVM-undersökning.

Undersökningen genomfördes med hjälp av enkäter, i vilka en fråga om

betalningsvilja för att få leden i tunnel var huvudfråga. Enkäterna finns i

bilagorna 2 (enkät l), 3 (enkät 2a) och 4 (enkät 2b). Enkät 2b har givna

svarsalternativ, vilket ger upphov till högre svarsfrekvens än öppna

svarsalternativ, vilket finns i enkäterna 1 och 2a (77 respektive 71 och

69%). Enkät 2b redovisar också betydlig färre andel nollgivare, d v 5 en

person som inte skulle bidra med något alls för att få leden i tunnel, än de

båda andra (35 respektive 68 och 69%).

Enkäternas medelvärden skiljer sig inte mycket åt (464, 372 respektive

376 kr), trots att andelen nollbud är betydligt mindre i enkät 2b.

Man måste tänka på att endast enkät 2a och 2b är direkt jämförbara

eftersom båda uttrycker ett personligt, årligt belopp. I enkät l ges ett

engångsbelopp för hushållet. Trots detta är beloppen i enkät l endast

obetydligt högre än i 2a, vilka båda har öppna svarsalternativ.

En högst osäker totalvärdering av intrånget i Klockartorpsreservatet ger

enligt enkät 1 en lägre värdering än enkäterna 2a och 2b (1 181000.

1 l+70 000 respektive 1 637 000 kr). Detta är anmärkningsvärt med tanke

på att, som nämns ovan, enkät l uttrycker ett engångsbelopp för hushållen

och de övriga ett årligt, personligt belopp.





1. INLEDNING

Miljöeffekterna spelar en undanskymd roll i Vägverkets objektanalys.

Endast buller och barriäreffekter tillmäts monetära värden. De nuvarande

planerna, flerårsplanen för byggandet av statliga vägar och fördelnings-

planen för byggandet av statskommunala vägar, gäller för perioden

1984-93. I dessa redovisas nästan uteslutande positiva miljöeffekter, d v 5

antalet störda personer minskar. En bidragande orsak till detta är att

vägarna i eller nära tätorter numera byggs främst i syfte att avlasta

innerstadsgator och bostadsområden. Ofta är det fråga om förbifarter.

Mer subjektiva och svårmätbara miljöeffekter, som t ex intrång i rekrea-

tionsområden, förfulning av landskapsbilden etc., värderas inte. Man kan

förutsätta att dessa effekter utgör en nästan uteslutande negativ post för

ovannämnda tätortsnära objekt. För närvarande finns det ingen metod att

monetärt uppskatta de här effekterna. Detta skapar en obalans i lönsam-

hetsmåtten, första årets avkastning eller nuvärdeskvoten, vilka skulle

påverkas stort i negativ riktning om effekterna ingick.

Hur skall man då gå till väga för att värdera subjektiva och svårmätbara

miljöeffekter? Två olika ansatser kan urskiljas. Den första brukar man

benämna implicit market valuation (dvs implicit marknadsvärdering). Ett

exempel på denna värderingsmetod är att titta på hur marknadsvärdet på

fastigheter förändras när en väg byggs i närområdet. Problemet kan vara

att det inte finns någon lämplig marknad, d v 5 inga eller alltför få

fastigheter köps och säljs. Den andra ansatsen till värdering, och den vi

skall behandla, benämns CVM (Contingent Valuation Method, d v 5 fritt

översatt hypotetisk marknadsvärdering). CVM är en metod där man med

hjälp av hypotetiska frågor försöker ta reda på individers betalningsvilja

för en icke marknadsförd "vara". Man frågar således inte vad individen har

för åsikt eller attityd utan vad hanhade varit beredd att betala i en viss

situation.

I föreliggande undersökning är den hypotetiska varan ett grönområde och

betalningsviljan uttrycker värdet att slippa en väg och dess negativa

effekter genom grönområdet; helt eller delvis spolierad rekreationsmöjlig-

het, störd landskapsbild etc. CVM ser alltså till helheten. Observera att i

den betalningsvilja en individ uppger kg en bullerstörning och/eller

barriäreffekt ingå.



2. BAKGRUND

Klockartorpsleden kallas den del av E18 som sträcker sig genom Västerås

östra delar, mellan Folkets Park och Hälla. Leden är en 4,6 km lång

stadsmotorväg och hastighetsbegränsningen är 90 km/h. När leden började

byggas i april 1979 hade striden om dess berättigande stått hård under

många år.

1959 avsattes ett vägreservat, Klockartorpsreservatet, för en kommande

dragning av E18. Leden fick emellertid inte plats i dåvarande planer och

reservatet kom att bli ett omtyckt grönområde för närliggande bostads-

områden.

Under första hälften av l970-talet kom projekteringen för Klockartorps-

leden i gång. Enligt en utredning var Klockartorpsleden att föredra

framför en ombyggnad av dåvarande E18-sträckningen, Stockholmsvägen,

till stadsmotorväg.

De båda grupperna "Aktionsgrupp E18" och Västerås Miljövårdsgrupp

agerade för attE18 skulle läggas utanför Västerås eller, om detta inte var

möjligt, att Stockholmsvägen skulle förbättras. I två olika namninsamling-

ar fick man ihop 6000 respektive 11000 namnunderskrifter som krävde att

Klockartorpsleden skulle slopas och E18 i stället dras utanför Västerås.

Möjligheten att överdäcka Klockartorpsleden för att på så sätt spara

miljön utreddes 1975-76 men befanns alltför dyrbar.

Två stadsplaner inom vilka vägreservatet ingick överklagades hos rege-

ringen i maj 1977. Besvären avslogs i september 1978. Arbetet med

Klockartorpsleden påbörjades i april 1979 och leden öppnades för trafik 30

november 1981.



3. ENKÄTUNDERSÖKNINGEN

3.1 Redovisning av resultaten

Undersökningen genomfördes under sommaren och hösten 1987. Ur ett

urvalsområde bestående av bostadsområdet Klockartorp samt delar av

bostadsområdena Södra Skiljebo, Viksäng och Talltorp (bilaga 1) utvaldes

slumpmässigt ett antal hushåll (Klockartorp och större delen av Viksäng

består av hyreshus. Södra Skiljebo, Talltorp samt en liten del av Viksäng

är villaområden). En fråga om betalningsvilja för att få leden i tunnel var

huvudfrågan. Denna utformades på olika sätt för att se om detta kunde

påverka resultaten.

Enkät 1 (bilaga 2) skickades ut till 204 hushåll fördelat på 60 st i

Klockartorp, 14 i Södra Skiljebo, 117 i Viksäng och 13 i Talltorp (z 8 % av

antal hushåll i respektive område). De som inte svarade på enkäten

påmindes först genom ytterligare ett utskick och sedan, om svaret

fortfarande inte inkom, genom dörrknackning. I tabellen nedan visas

resultatet.

Medelvärde = medelvärdet för samtliga inkomna svar, inklusive noll-
buden

Medelbud = medelvärdet för samtliga inkomna svar, exklusive noll-
buden

Medianvärde = medianvärdet för samtliga inkomna svar, inklusive noll-
buden

Medianbud = medianvärdet för samtliga inkomna svar, exklusive noll-
buden

Omgång 1 = Efter en utsändning

Omgång 2 = Efter påminnelse per post

Omgång 3 Efter dörrknackning, d v 5 slutresultat



Tabell 1 Resultat enkät 1

Svars- Noll- Medel- Median- Medel- Median-
frekvens givare värde värde bud bud
96 96 kr kr kr kr

Klockartorp1
omg. 1 45 76 214 0 900 1000
omg. 2 55 77 192 0 933 750
omg. 3 71 71 237 0 805 550

s. Skiljeboz
omg. 1 69 89 556 0 5000 5000
omg. 2 77 89 556 0 5000 5000
omg. 3 77 89 556 0 5000 5000

Viksäng3
omg. 1 37 68 205 0 633 750
omg. 2 58 71 478 0 1659 500
omg. 3 67 68 509 0 1573 500

Talltorp
omg. 1 58 57 857 0 2000 500
omg. 2 75 56 756 0 1700 650
omg. 3 92 46 818 200 1500 650

TOTALT
omg. 1 43 72 312 0 1100 500
omg. 2 60 73 437 0 5 1608 500
omg. 3 71 68 464 0 1453 500

1. En person har svarat "?" på frågan om betalningsvilja. Denna
person är därför endast medräknad i uträknad svarsfrekvens.
En person har uppgett "belopp inom rimliga gränser" på frågan om
betalningsvilja. Denna person är därför endast medräknad i uträk-
nad svarsfrekvens. Inom detta område är endast en person bidrags-
givare. Därför är "medelbud" och "medianbud" identiska.
En person säger sig inte kunna svara på frågan om betalningsvilja.
Denna person är därför endast medräknad i uträknad svarsfrekvens.



Enkät 2 delades upp på enkät 2a (bilaga 3) och 2b (bilaga 4). Enda

skillnaden mellan dem var att undersökningsdeltagarna i enkät 2a själva

fick uppge sin betalningsvilja medan de i enkät 2b fick givna alternativ till

hjälp. Enkäterna skickades ut till 103 hushåll vardera, fördelade på 30 st i

Klockartorp, 7 i Södra Skiljebo, 59 i Viksäng och 7 i Talltorp. Påminnelser

gjordes på samma sätt som för enkät 1.

I nedanstående tabeller visas resultatet för de båda enkäterna.

Tabell 2 Resultat enkät 2a

Svars- Noll- Medel- Median- Medel- Median-
frekvens givare värde värde bud bud
96 96 kr kr kr kr

Klockartorpl
omg. 1 52 77 269 0 1167 600
omg. 2 52 77 269 0 1167 600
omg. 3 60 67 l113 0 1240 900

s. Skiljebol
omg. 1 57 100 0 0 - -
omg. 2 57 100 0 0 - -
omg. 3 71 100 0 0 - -

Viksäng
omg. 1 52 59 239 0 583 200
omg. 2 71 67 194 0 583 200
omg. 3 73 68 188 0 583 200

Talltorp
omg. 1 57 50 1975 200 3950 3950
omg. 2 57 50 1975 200 3950 3950
omg. 3 71 60 1580 0 3950 3950

TOTALT
omg. 1 53 67 396 0 1189 500
omg. 2 63 70 354 0 1189 500
omg. 3 69 69 372 0 1209 550

1. En person har missuppfattat frågan om betalningsvilja och är
därför endast medräknad i uträknad svarsfrekvens

2. Sju personer har missuppfattat/ej kunnat svara på frågan om
betaljningsvilja och är därför endast medräknade i uträknad svars-
frekvens.



Tabell 3 Resultat enkät 2b

Svars- Noll- Medel- 'Median- Medel- Median-
frekvens givare värde värde bud bud
96 96 kr kr kr kr

Klockartorpl
Omg. 1 36 20 390 250 488 400
omg. 2 64 24 388 300 508 500
omg. 3 68 22 372 300 479 450

S. Skiljebo
omg. 1 71 0 700 500 700 500
Omg. 2 71 0 700 500 700 500
omg. 3 86 0 617 400 617 400

Viksäng2
omg. 2 57 41 367 100 619 500
omg. 2 76 41 389 100 655 650
omg. 3 79 44 369 100 655 650

Talltorp3
omg. 1 71 50 200 150 400 400
omg. 2 86 60 160 0 400 400
omg. 3 86 60 160 0 400 400

TOTALT
omg. 1 53 33 393 200 584 500
omg. 2 73 34 395 200 602 500
omg. 3 77 35 376 200 582 500

1. En person har uppgett tvetydig betalningsvilja OCh är därför endast
medräknad i uträknad svarsfrekvens.

2. Tre personer har uppgett tvetydig eller ingen betalningsvilja alls
och är därför endast medräknade i uträknad svarsfrekvens.

3. En person har inte uppgett sin betalningsvilja och är därför endast
medräknad i uträknad svarsfrekvens.



3.2 Analxs

Påverkas resultatet av hur frågan om betalningsviljan utformas? För att

lättare kunna se på detta presenteras undersökningens resultat översikt-

ligt i tabellen nedan.

Tabell 4 Översiktlig sammanställning av resultatet

andel
svars- noll- medel- median- medel- median-
frekv. givare värde värde bud bud
(96) (96) (kr) (kr) (kr) (kr)

Enkät 1 71 68 461; 0 1453 500
Enkät 2a 69 69 372 0 1209 550
Enkät 2b 77 35 376 200 582 500

Om man studerar tabellen och har frågornas utformning i respektive enkät

i tankarna (se bilagorna 2, 3 och 4) kan man se att öppet svarsalternativ

(enkät 1 och 2a) kontra givna svarsalternativ (enkät 2b) i stor utsträck-

ning påverkat resultatet. Svarsfrekvensen är betydligt högre för enkäten

med givna svarsalternativ. Detta torde bero på att det helt enkelt är

lättare att besvara betalningsviljefrågan i denna enkät. Möjligheten att

ringa in betalningsviljan "gör en del av jobbet" åt undersökningsdel-

tagaren. Denne behöver således inte engagera sig i samma utsträckning

som besvararen av ett öppet svarsalternativ. Andelen nollgivare, d v 5 de

som inte skulle varit beredda att ge något alls för en tunnel, nästan

halveras när undersökningsdeltagaren ställs inför givna svarsalternativ i

stället för att vara tvungen att själv uppge ett belopp. Detta kan tolkas på

olika sätt. Kanske hjälper man den som inte anser sig kapabel att ge ett

"bra" bud (rädd att skilja sig från mängden) när han får givna svarsalterna-

tiv i stället för öppet svarsalternativ. Genom att ge honom givna

alternativ hindras han från att ge ett falskt nollbud som han i sin

obeslutsamhet annars skulle gett. En annan tolkning av den lägre andelen

nollbud vid givna svarsalternativ kan vara att en person som verkligen är

nollgivare för att inte verka snål ger ett (lågt) bud när han ser de givna

svarsalternativen framför sig. Han blir alltså falsk bidragsgivare.

Vad beror då den höga andelen nollgivare på i enkät 1 och 2a? Två stora

grupper kan urskiljas. Den ena består naturligtvis av dem som verkligen är



nollgivare. De tycker att Klockartorpsleden är bra och anser inte att dess

intrång i grönområdet var av ondo. De vistades förmodligen sällan eller

aldrig i grönområdet. Den andra gruppen består dels av dem som av någon

anledning inte kan eller vill ställa Upp på frågeställningens hypotetiska

natur och därför ger nollbud och dels av dem som inte anser sig störda av

buller eller avgaser från trafiken på leden. De senare gör således ingen

bedömning alls av ledens intrång i grönområdet. Ovanstående slutsatser

kan man dra med hjälp av de kommentarer som många gett (se bilaga 5).

Flera har trots nollbud förklarat sig missnöjda med leden och andra har

gett nollbud p g a att de uppgett att de inte störs av buller eller avgaser.

Enkäternas medelvärden (dvs medelvärdena för samtliga inkomna svar,

nollbuden inräknade) skiljer sig inte mycket åt. Detta är förvånande med

tanke på att andelen nollbud i enkät 2bbara var hälften av andelen i de

andra enkäterna. Förklaringen får man om man tittar på enkäternas

medelbud (dvs medelvärden för inkomna bud, nollbuden borttagna). Där

kan man se att givna svarsalternativ gett upphov till lägre belopp än öppet

svarsalternativ. Av stor betydelse kan vara hur högt man sätter det högsta

givna beloppet. Notabelt är att ingen som fått enkäten med de givna

svarsalternativen utnyttjat möjligheten att gå över det högsta givna

beloppet, vilket var 2000 kr. De högsta beloppet vid öppet svarsalternativ

låg på 10 000 kr. Skalan med de givna beloppet kan således behöva

utvidgas till att inkludera betydligt högre belopp än 2000 kr.

Ovanstående resonemang om öppet svarsalternativ kontra givna svars-

alternativs inverkan på budens storlek gäller i första hand enkäterna 2a

och 2b. Buden som ges i dessa enkäter är direkt jämförbara med varandra.

Frågorna är ju identiska, undersökningsdeltagarna svarar på exakt samma

fråga; vilket årligt belopp skulle _DE varit villig att bidra med. I enkät l

 

ger personerna ett engångsbelopp som hushållet skulle varit villigt att

 

bidra med. Med andra ord borde buden i enkät 1 vara betydligt högre än i

de båda andra. Dels ger man i enkät 1 ett engångsbelopp i stället för ett

årligt återkommande belopp, dels gäller beloppet hushållet i stället för

den enskilda personen. Varför är då beloppen i enkät l endast obetydligt

högre än i enkät 2a? Till stor del beror det förmodligen på människors

brist på rationellt beteende och deras tendens att "hålla igen" när det

gäller stora belopp. Det är t ex ett välkänt faktum att en person som



uppger att han skulle vara beredd att bidra med exempelvis 1000 kr/år för

något under en femårsperiod troligen inte skulle uppge sig vara beredd att

ge 5000 kr i envgångsbelopp för samma femårsperiod. Han skulle i stället

uppge ett lägre engångsbelopp än 5000 kr.

Det skall tilläggas att det finns en inte obetydlig grupp som missförstått

frågan (särskilt beträffande enkät 2a) eller inte ansett sig kunna uppge

något belopp. Dessa enkäter är medräknade i svarsfrekvensen men inte i

några andra uträkningar. Om dessa personer skulle uppgett sin "sanna"

betalningsvilja skulle andelen noll-bud minska och medelvärdena öka.

Det främsta syftet med denna CVM-studie är att visa metodens funktions-

sätt, inte att exakt värdera intrånget i Klockartorpsreservatet. Som

avslutning skall ändå de totalvärden de olika enkäterna ger redovisas. Det

måste betonas att värdena är mycket osäkra och inte statistiskt säker-

ställda. Detta gäller särskilt enkät 2a och 2b. För alla tre enkäterna

måste antagandet att grönområdet har, eller hade, värde endast för

boende i urvalsområdet göras. Det kan naturligtvis tänkas att även boende

utanför urvalsområdet anser, eller ansåg, grönområdet värdefullt. Dessa

är dock inte tillfrågade.

Värderingen enligt enkät 1 blir enkel. Antalet hushåll i varje delområde

multipliceras med medelvärdena för samma delområde. Därefter summe-

ras delområdenas värden och ett totalvärde erhålls. Den ungefärliga

värderingen blir:

Klockartorp: 178 000 kr

5. Skiljebo: 100 000 kr

Viksäng: 764 000 kr

Talltorp: 139 000 kr

1 181 000 kr

Värderingen enligt enkät 2a och 2b blir mer komplicerad. En rad antagan-

den måste göras, vilketgör att värdena blir mycket osäkra. Bl a antas att

enpersonershushållen har en skattebetalare, 7 % av tvåpersonershushållen

har en skattebetalare (dvs hushållet består av ett barn och ensamstående

förälder), 93 % av tvåpersonershushållen har två skattebetalare (dvs



10

hushållet består av ett barnlöst par) och hushållen bestående av tre

personer eller flera har två skattebetalare. Uppdelningen av en respek-

tive två skattebetalare för tvåpersonershushållen är gjord efter antagan-

det att urvalsområdet följer riksgenomsnittet (enligt Folk-och bostadsräk-

ningen). Beträffande de hushåll som består av tre personer eller flera

finns det en mycket liten andel som har endast en skattebetalare. Denna

andel betraktas här som negligerbar. Värderingen enligt enkät 2a blir

ungefär:

Klockartorp: 495 000 kr/år

S. Skiljebo: 0 (100% nollbud)

Viksäng: 473 000 kr/år

Talltorp: 502 000 kr/år

1 470 000 kr/år

Enligt enkät 2b blir den ungefärliga värderingen:

Klockartorp: 446 000 kr/år

s. Skiljebo: 212 000 kr/år
Viksäng 928 000 kr/år
Talltorp 51 000 kr/år

1 637 000 kr/år

Observera att värdena enligt enkät 2a och 2b är årliga till skillnad från

värdet enligt enkät 1, som, trots att det är lägre, är ett engångsvärde.
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Bi1aga 1. Ungefarligt urvalsomrâde

 

 

       
   

' \

 

(rt-'f

 

-m
.Nan-"1.4 _ ,._. '4.

W_ *s-

   

/-
'

 

Å
\

"'
69

6\
I

Qx
áá
i4

7ç
åê
>5

;]
t>

;á
:

 





Bilaga 2. Enkät 1;cd» ,
W -øcllDali/(-

Warm:
Trafikavdelningen
Stefan Grudemo/SF 1987-06-26

På statens väg- och trafikinstitut (VTI) genomförs för närvarande ett

forskningsprojekt där vi försöker ta reda på hur människor värderar sin

närmiljö. Målet är att större hänsyn skall tas till detta i den framtida

vägplaneringen.

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

områdena Klockartorp, Södra Skiljebo, Viksäng och Talltorp.

Det är' naturligtvis helt frivilligt att svara. Undersökningens tillförlitlig-

het blir dock mindre ju större bortfallet är. Därför vore det mycket bra

om Du ville fylla i enkäten och skicka tillbaka den i det portofria

svarskuvertet snarast. Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen

kommer att kunna utläsa hur just Du har svarat.

Det påskrivna numret används endast för att pricka av de inkomna

enkäterna så att påminnelse inte skickas till de som redan svarat.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Stefan Grudemo

telefon: 013-11 52 00



1.

D man

D kvinna

Antal hushållsmedlemmar: st.

ålder: år

Var Du bosatt i din nuvarande bostad innan Klockartorpsleden (dvs E18
mellan Folkets Park och Hälla) byggdes?

E] aa >
D Nej

Var Du bosatt i något av områdena Klockartorp, Södra Skiljebo,
Viksäng eller Talltorp innan Klockartorpsleden byggdes?

El Ja ä

[3 Nej

 

gå till fråga 4

 

gå till fråga 4

Känner Du till hur det sågut förut i det område där Klockartorpsleden
nu sträcker sig?

D Ja

El Nej

1974-76 utreddes förutsättningarna för att lägga en del av Klockar-
torpsleden i tunnel, främst för att kunna behålla grönytorna i området.
Dessa planer avskrevs emellertid eftersom kostnaderna ansågs alltför
stora.

Tänk Dig in i följande hypotetiska situation (Tänk noga igenom
situationen och svara sedan så realistiskt som möjligt): Antag att
gatukontoret hade kunnat förmåtts att bygga h_e_lg Klockartorpsleden i
tunnel ("en Klockartorpsled under jord") om man fått de extra kost-
naderna som en tunnel inneburit täckta genom frivilliga bidrag från
allmänheten.

 

Vilket är det största engångsbelopp Du och Ditt hushåll kunnat eller
velat bidra med för att hela Klockartorpsleden skulle dragits i tunnel
och grönområdena därmed behållits?

(Svara utifrån de förutsättningar som är idag; dagens penningvärde, din
nuvarande bostads läge etc.)

...OOOOOOOOOOOOOO kr.

2(3)
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Slutligen ber vi Dig att markera Din bostads ungefärliga läge med ett X
på kartan nedan.
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Om Du har något Du vill framföra går det bra att göra det nedan eller på
baksidan.

Tack för Din medverkan.





VMiguel) Trafik-
'Inst/ruter

Trafikavdelningen

Bi1aga 3. Enkät 2a

Datum Várt nr

1987-09-01
Stefan Grudemo/EB

På statens väg- och trafikinstitut (VTI) i Linköping genomförs för när-
varande ett forskningsprojekt, där vi försöker ta reda på hur människor
värderar sin närmiljö. I dagens vägplanering finns inget enhetligt sätt att
ta hänsyn till natur- och rekreationsområden o dyl. Genom att besvara
denna enkät kan Du bidra till att detta avhjälps.

Du har fått enkäten genom ett slumpmässigt urval bland boende i
områdena Klockartorp, Södra Skiljebo, Viksäng och Talltorp.

Det är naturligtvis helt frivilligt att svara men ett uteblivet svar minskar
undersökningens värde. Därför vore det mycket bra om Du ville fylla i
enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet snarast.
Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa
hur just Du har svarat. Om Du av någon anledning ändå inte vill deltaga i
undersökningen vore det bra, om Du kunde skicka in enkäten blank.

Det påskrivna numret används endast för att pricka av deinkomna svaren
så att påminnelse inte sänds till dem som redan svarat.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

»www-a
Stefan Grudemo

tel 013-11 52 00

Bilaga: enkät

  

Postadress

Statens väg- och trafikinstitut
Telex

50125 VTISGI S
Telefon

013-11 52 00
Besöksadress

Olaus Magnus väg 37
:Q1 n1 Ilmkñpwn

Postgiro

598 01-1



Frågeformulär

1.

D man

D kvinna

Antal hushållsmedlemmar: st.

ålder: år

Var Du bosatt i din nuvarande bostad innan Klockartorpsleden (dvs E18
mellan Folkets Park och Hälla) byggdes?

 

D Ja > gå till fråga 4

D Nej

Var Du bosatt i något av områdena Klockartorp, Södra Skiljebo,
Viksäng eller Talltorp innan Klockartorpsleden byggdes?

D Ja \ gå till fråga 4
/

El Nei

Känner Du till hur detsåg ut förut i det område där Klockartorpsleden
nu sträcker sig?

E] Ja

[3 Nej

l97#-76 utreddes förutsättningarna för att lägga en del av Klockar-
torpsleden i tunnel främst för att kunna behålla grönytorna i området.
Planerna på tunnel avskrevs emellertid eftersom kostnaderna ansågs
alltför stora och Klockartorpsleden byggdes i stället enligt nuvarande
utformning.

 

Tänk Dig in i följande hypotetiska situation: Antag att _håla_ Klockar-
torpsleden kunde ha byggts i tunnel ("en Klockartorpsled under jord")
om de extra kostnaderna täckts genom en hg'ning av kommunal-
skatten. Detta skulle naturligtvisdrabbat Dig såväl som varje skatte-
betalare i Västerås kommun. Frågan är nu hur mycket mer Du hade
varit beredd att betala i skatt för att tunneln skulle blivit verklighet.

Vi skulle således vilja ha svar på följande fråga: Vilket är det största
belopp i kommunal skattehöjning Ru personligen hade varit villig att



3(3)

betala, d v 5 hur mycket ytterligare skatt per år skulle Du varit beredd
att betala, mot att Klockartorpsleden skulle dragits i tunnel och
grönområdena därmed behällits?

 

(Svara utifrån de förutsättningar som är i dag; dagens penningvärde,
Din nuvarande bostads läge, Din nuvarande inkomst etc.).

...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO kr.

Slutligen ber vi Dig att markera Din bostads ungefärliga läge med ett X
på kartan nedan.
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Om Du har något Du vill framföra går det bra att göra det på baksidan.

Tack för Din medverkan.





I Bilaga 4 Enkät 2b

TVäg:00l7 Datum Vän nr

'Institutet

Trafikavdelningen 1987-09-01
Stefan Grudemo/EB

På statens väg- och trafikinstitut (VTI) i Linköping genomförs för när-
varande ett forskningsprojekt, där vi försöker ta reda på hur människor
värderar sin närmiljö. I dagens vägplanering finns inget enhetligt sätt att
ta hänsyn till natur- och rekreationsområden o dyl. Genom att besvara
.denna enkät kan Du bidra till att detta avhjälps.

Du har fått enkäten genom ett slumpmässigt urval bland boende i
områdena Klockartorp, Södra Skiljebo, Viksäng och Talltorp.

Det är naturligtvis helt frivilligt att svara men ett uteblivet svar minskar
undersökningens värde. Därför vore det mycket bra om Du ville fylla i
enkäten och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet snarast.
Svaren behandlas helt konfidentiellt och ingen kommer att kunna utläsa
hur just Du har svarat. Om Du av någon anledning ändå inte vill deltaga i
undersökningen vore det bra, om Du kunde skicka in enkäten blank.

Det påskrivna numret används endast för att pricka av de inkomna svaren
så att påminnelse inte sänds till dem som redan svarat.

Ring gärna om .något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar -

»va-W
Stefan Grudemo

tel 013-11 52 00

Bilaga: enkät

  

Pnc'ndrnce Besöksadress Telefon Telex Postgiro



Frågeformulär

1.

D man

D kvinna

Antal hushållsmedlemmar: st.

ålder: ..... .. år

Var Du bosatt i din nuvarande bostad innan Klockartorpsleden (dvs E18
mellan Folkets Park och Hälla) byggdes?

 

D Ja > gå till fråga 4

1:1 Nej

Var Du bosatt i något av områdena Klockartorp, Södra Skiljebo,

Viksäng eller Talltorp innan Klockartorpsleden byggdes?

D Ja \ gå till fråga 4
/

E] Nej-

Känner Du till hur det såg ut förut i det område där Klockartorpsleden
nu sträcker sig? .

:I Ja

D Nej

 

1974-76 utreddes förutsättningarna för att lägga en del av Klockar-
torpsleden i tunnel främst för att kunna behålla grönytorna i området.

 

Planerna på tunnel avskrevs emellertid eftersom kostnaderna ansågs
alltför stora och Klockartorpsleden byggdes i stället enligt nuvarande
utformning. '

Tänk Dig in i följande hypotetiska situation: Antag att hela Klockar-
torpsleden kunde ha byggts i tunnel ("en Klockartorpsled under jord")
om de extra kostnaderna täckts genom en höjning av kommunal-

 

skatten. Detta skulle naturligtvis drabbat Dig såväl som varje skatte-
betalare i Västerås kommun. Frågan är nu hur mycket mer Du hade
varit beredd att betala i skatt för att tunneln skulle blivit verklighet.

Vi skulle således vilja ha svar på följande fråga: Vilket är det största
belopp i kommunal skattehöjning gu personligen hade varit villig att



betala, d v 5 hur mycket ytterligare skatt per år skulle Du varit beredd

att betala, mot att Klockartorpsleden skulle dragits i tunnel och
grönømrådena därmed behållits?

(Svara utifrån de förutsättningar som är i dag; dagens penningvärde,
Din nuvarande bostads läge, Din nuvarande inkomst etc.).

Ringa in Ditt maximala belopp

0 kr 100 kr 200 kr 300 kr 400 kr 500 kr 600 kr 700 kr

800 kr 900 kr 1000 kr 1100 kr 1200 kr 1300 kr 1400 kr 1500 kr

1600 kr 1700 kr 1800 kr 1900 kr 2000 kr

över 2000 kr, nämligen .... kr

Slutligen ber vi Dig att markera Din bostads ungefärliga läge med ett X
på kartan nedan.
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Om Du har något Du vill framföra går detbra att göra det nedan.

Tack för Din medverkan.



Bilaga 5. Urval av kommentarer.

Enkät l

Uppgiven
betalningsvilja

600

1000

300

500

10 000

Kommentar

Idiotiskt bygge. Förstörde grönområden där jag lekte
som barn

Inget att avvara som pensionär. Dock kritisk till
sträckningen.

En tunnel hade blivit alltför dyr. Men att dra en led
över ett grönområde är fel. Jag tror att det funnits
bättre alternativ.

Vi arbetade i nio år för att stoppa denna led som helt
förstörde de ljuvligaste grönområden. Vi ville/vill
inte alls ha denna led. Vi tror att trafik i en tunnel
kan alstra infraljud, som inte uppmärksammats så
mycket, men om det inte hade varit några som helst
problem med "tunneltrafik" - och om vägen hade
varit nödvändig p g a ökande trafik (vilket inte var
fallet, prognoserna var felaktiga) så hade vi lämnat
det nödvändiga beloppet inom rimliga gränser.

Jag anser att E18 skulle dragits utanför Västerås och
ej igenom staden. Nuvarande sträckning helt felaktig
men politiker kan ej ändra på sina beslut. De har
ingen kontakt med folket på gräsrotsnivå.

Om jag kunde skulle jag betalat hela beloppet.

Det är viktigt att bevara de få grönområden som är
kvar i tätbebyggda områden och inte asfaltera varje
kvadratcm.

Klockartorpsleden framstår som bevis för gällande
värderingar bland beslutsfattare

0 En politikers mått på framgång = expansion även
om det sker på bekostnad av kvalitet.

0 Vikten av att skaffa bidrag från staten för det
lokala även om det sker till priset av fjärrtrafik
rätt genom kommunen för lång tid framöver.

Tycker inte att ingreppet gör så mycket. Störs ej
av buller.

E18 blev bra som den blev.



> 200 Beloppet gäller vid facit i hand. Om man inte haft
detta hade 2000 varit ett riktigare belopp. Vi
retade oss på att vägverket och gatukontoret som
argument använde att området var fastsiaget som
vägreservat sedan 50-talet. Ett mycket dåligt ar-
gument.

Jag tycker att Klockartorpsleden är bra. Jag var
negativ från början.

2(5)



Enkät 2a

Uppgiven
betalningsvilja

600

Kommentar

För mig och min familj blev den nya Klockartorps-
leden av säkerhets- och miljömässiga skäl klart
bättre. Eftersom vi är bosatta vid den gamla leden,
Gamla Stockholmsvägen, slapp vi genom nydragning-
en av E18 mycket buller, avgaser och farlig trafik-
miljö.

Bristen på grönområden blir dock mer och mer märk-
bar i Västerås, varför jag tycker att en tunnel som
inneburit att det stora fina grönområdet som fanns
här, kunnat behällits, hade varit en fin gest och
markering av våra styrande politiker. Särskilt också
om detta ur miljösynpunkt varit bättre. När man som
jag har en son på tio år är bristen på naturliga
lekområden märkbar.

Det hade varit annorlunda om jag bott närmare
vägen. Här är det en del grönt runt om.

Jag vill ej ha sämre miljö för att skatten ej ökas.

Skulle ha varit intresserad av tunnel men ej att den
betalas med höjning av kommunalskatten.

Jag tycker det är bra som det är. Det har inte
förändrats nämvärt mycket. Vi har fortfarande rela-
tivt grönt runt omkring.



Enkät 2b

Uppgiven
betalningsvilja

400

1200

1200

100

1500

Kommentar

Det bästa vore att dra E18 utanför Västerås och inte

som nu rakt igenom.

Det fanns ju förslag om en annan sträckning utanför
Västerås. Varför blev den inte av?

Jag hörde förklaringen att det berodde på att man
fått statsanslag till den sträckning som utfördes. Är
det verkligen så kortsiktiga resonemang? Statsans-
lagen kommer väl inte från ovan utan är också våra
(skattebetalarnas) pengar.

Klockartorp är enligt min erfarenhet ett lugnt och
trivsamt område. '

Klockartorp är idylliskt med bl a gamla, höga träd.

Klockartorp är berikat med fåglar, harar, ekorrar
m m.

Mitt önskemål är att nämnda påstående ej förändras
negativt.

Jag bor nära Stockholmsvägen, ca 60 m. Viss störande
trafik förekommer.

Jag tycker det var synd att det inte blev någon form
av folkomröstning. Jag tror att det hade kunnat bli ja
för en tunnel.

En enkät gjord i efterhand förlorar mycket av sitt
värde när de utfrågade endast kan konstatera faktum.
Det är dessutom lättare att ta ställning till ett
uträknat och fastställt belopp. Frågeställningen får
något av en samvetsfråga över sig. De flesta männi-
skor föredrar förmodligen grönområden i städerna,
men att värdera dem i efterhand verkar meningslöst.

Om individen kunde känna sin förmåga att påverka
beslut genom enkäter gjorda före ett beslut vore man
förmodligen beredd att offra mer för sin närmiljö.
Det måste ligga i myndigheters intresse att i mesta
möjliga mån rådfråga berörda människor före ett
beslutsfattande.

Klockartorpsleden blev inte så illa som väntat, för-
lusten av grönytor är värst. Bullerplank och grönska
gör att man inte tänker mycket på att den finns.
Många tvärförbindelser för bil, cykel och gång gör
också sitt till.



100

En rätt lyckat och nödvändig dragning av E18.

Jag anser att E18 skulle ha dragits utanför stan för
att kunna bevara alla grönområden. Grönområdet
mellan Klockartorpsgatan och Regementsgatan var
min barndoms lekplats och föräldrars fikaplats. Jag
hade h0ppas att mina barn också skulle få leka där.

Så gott som alla motorvägars sträckning är utanför
städerna, men det kunde inte Västerås kommun
ordna. Helt otroligt, men tyvärr sant.

Klockartorpsvägen är helt onödig. Gamla Stockholms-

vägen hade kunnat bättras. Klockartorpsvägen är ett
prestigebeslut som inte gick att ändra på.

Jag förstår inte meningen med denna fråga. Skadan
är ju redan skedd och vårt vackra grönområde får vi
aldrig åter. Vad jag skulle ha varit villig att betala är
i dagens läge helt ointressant. Detta hade varit en
fråga f_ö§ byggnationen.

Jag har inte den minsta olägenhet av E18, varken av
buller eller avgaser. Ändå bor jag ganska nära.




