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Introduktion till värdering av väganläggningarsmiljöintrång

av Marina Johansson

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Värdering av miljöintrång är ett viktigt komplement till

konsekvensbeskrivning av tilltänkta förändringar i väg-

infrastrukturen. Ordet miljö kan definieras på flera sätt.

Vanligtvis menas den biogeofysiska milj ön eller helt en-

kelt naturen. Ordet miljö kan också användas för att be-

skriva den totala uppfattningen av urbanisering och in-

dustriell utveckling samt de effekter dessa förändringar

kan medföra. Den sociala miljön kan också inkluderas

i begreppet med termer såsom trivsel, trevnad och

trygghet.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kartlägger

områdenas miljövärden på ett sätt som möjliggör för

beslutsfattare och intressenter att bedöma vilka effek-

ter som uppstår för milj ön vid olika förändringar. Med

effekter avses både de positiva och de negativa effekter

som kan tänkas uppstå vid infrastrukturförändring.

Det är svårt att värdera/gradera eller rangordna de

intrång som olika vägproj ekt kan orsaka. Det finns idag

inte någon godtagbar schablonberäkning för de olika

intrångseffekterna som kan användas i bl.a. cost/benefit-

kalkyler.

Syftet med föreliggande studie är att ta fram de er-

farenheter som finns inom miljöintrångsvärdering för

väganläggningar, samt att försöka identifiera en metod

som kan vara lämplig att utveckla och som också kan

användas för värdering av intrång i miljön med anpass-

ning till infrastrukturplaneringen. Metoden är en litteratur-

studie där en så bred och aktuell litteratur som möjligt

är genomsökt och där de mest utvärderade och använda

metoderna är presenterade.

De miljöeffekter som kan orsakas av transporter är

bl.a. de som anges i Vägverkets beräkningshand-ledning

såsom buller, luftföroreningar, barriäreffekter, exploa-

teringseffekter och slutligen övriga barriäreffekter. Vissa

av dessa, såsom buller och luftföroreningar, har redan

ett värde framtaget vilket används i vägkalkyler. De andra

värderas olika bl.a. beroende på vem som har uppdra-

get att värdera dem.

Värdering av miljöeffekter kan uttryckas i kvalitativa,

kvantitativa och monetära termer. Med kvalitativa ut-

trycksätt menas bedömningar som uttrycks i ord, rank-

ning eller klassificering på olika sätt. Det finns många

sätt att kvalitativt beskriva en miljöeffekt. En är den som

Sankoh beskriver, där man arbetar efter ett system som

finner orsak och verkan. Metoden grundar sig på om
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effekten är orsakad av människan eller av naturen sj älv.

Därefter delar han in naturen i ytterligare två klasser, samt

markerar påverkan i tre olika grader. Med hjälp av vikter

går han sedan igenom effekt för effekt och tar även hjälp

av att kartlägga dem med GIS. Metoden ger en grundlig

insyn i förändringar, men kan också vara komplicerad

då den skapar en GIS karta för varje effekt. Den detal-

jerade informationen kan ibland göra jämförelsen för

komplicerad.

Med kvantitativa uttrycksätt menas det som kan

mätas med en given måttstock. Det kan gälla uppskatt-

ningar i ton, kg och mm. Det kan även avse särskilda

effektindex som redovisar potentiella effekter på ozon-

skiktet, växthuseffekten etc. Den här metoden är den

mest använda metoden på landets länsstyrelser. Förde-

len med en naturvärdesbedömning kvantitativt, är att den

blirjämförbar med andra inventeringar om den genom-

förs med lika kriterier.

Slutligen, det tredje uttrycksätt som beskrivs är det

monetära, dvs. miljöförändringarna uttryckts i pengar.

Monetära bedömningar kan delas upp i efterfrågesida och

prissättning av marknaden. Studien beskriver efterfråge-

sidan, som i sin tur delas upp i uttryckta preferensme-

toder och avslöjade preferensmetoder. Avslöjade pre-

ferensmetoder studerar en närliggande marknad som

påverkas av miljökvaliteten eller försöker uppskatta upp-

offringen för att kunna nyttja den kollektiva nyttigheten.

Den första, där man t.ex. studerar fastighetspriser, kallas

för hedonisk prissättning, den andra, där man t.ex. stu-

derar kostnaden att besöka ett naturområde, kallas för

resekostnadsmetoden.

Bland de uttryckta preferensmetoderna är de vanli-

gast beskrivna metoderna betingad värdering och con-

joint analysis. Betingad värdering kan delas in i en form

där individen får ange hur mycket man är villig att be-

tala för att få en viss miljöförbättring, alternativt hur

mycket man vill ha i ersättning för att acceptera föränd-

ringen. Den andra varianten är binär värdering, där in-

dividen får ta ställning till om han är villig att betala en

viss förutbestämd summa. Conjoint analysis innebär att

man skapar en valsituation där individen får ta ställ-

ning till olika valmöjligheter, som tex. valet att åka buss

eller bil.

NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Ad-

ministration, USA, satte samman en grupp för att utvär-



dera om det är lämpligt att använda betingad värdering

vid värdering av förlorade existensvärden. Resultatet blev

att panelen ansåg att betingad värdering kan ge pålitliga

värden under förutsättning att vissa rekommendationer

följs.

De metoder som framförs i den här studien visar att

man på flera sätt kan identifiera och gradera miljöintrång.

Detta kan på sikt ge lämpliga mått som kan användas av

beslutsfattare.

De forskningsbehov som identifieras gäller främst

metodutveckling.

VTI MEDDELANDE 836



An introduction to the evaluation of the environmental encroachment from roads

by Marina Johansson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

SE-S 81 95 LINKÖPING

Summary

Evaluation of environmental encroachment is an

important complement in planning changes in the road

structure. The term environment may be defined in

several ways. Often, it is taken to mean the biophysical

environment or quite simply, nature. It may also be used

as an overall notion of urbanisation and industrial

development, and the effects of these processes on the

environment. The term includes the social environment

using notions of comfort , convenience and

security . Encroachment signifies a negative or

positive change in the environment.

The general Environmental Impact Assessment

charts the environmental values of areas is such a way

that decision makers and other parties can see the

environmental impact of various changes made in the

natural surroundings. Effects comprise both positive and

negative impacts that may arise through changes in the

infrastructure.

One of the problems in road planning projects is that

it is difficult to evaluate, grade or rank the encroachment

that may result from infrastructure development. At pre-

sent, there is no acceptable model calculation of the

various encroachment effects that can be used in

estimating road building costs, etc.

The purpose of this study is to gather the experience

available in the evaluation of environmental

encroachment from roads, and to identify a method that

is suitable for development and which can also be used

for evaluating environmental encroachment with a view

to infrastructure planning. The method entails a litera-

ture study which is as broad and up to date as possible,

and which presents the most extensively evaluated and

used methods.

The environmental impacts that may be caused by

transport include those taken up in the National Road

Administration°s calculation guide, such as noise, air

pollution, primary severance effects, exploitation effects

and secondary barrier effects. For certain of these, such

as noise and air pollution, a value has already been

calculated and used in estimates. The other effects have

been given values which often differ according to the

source of the evaluation.

Evaluation of environmental impacts may be made

in the form of qualitative, quantitative and monetary

terms. Qualitative terms refer to assessments made in

VTI MEDDELANDE 836

words, rankings or classiñcations. There are an infinite

number of ways of qualitatively describing an

environmental impact. The method identified in the litera-

ture is partly that described by Sankoh, which is based

on a system for determining cause and effect, and

whether the effects are due to man or to nature itself.

Sankoh then divides nature into a further two classes

and defines three levels of impact. Using weighting, he

then analyses one impact at a time and also charts them

with the aid ofGIS. Although the method provides a deep

insight into the effects, it can also be complex since it

creates a GIS map for each impact. In some cases, the

highly detailed information can make the comparison too

extensive.

Quantitative terms are those that can be measured

with a given measuring unit. They may consist of

estimates in tons, kilogrammes, millimetres and so on.

They may also refer to a special impact index describing

potential impacts on the ozone layer, global warming,

and so on. This is the method most frequently used by

the County Administrations. The advantage of a

quantitative natural value assessment is that it is

comparable with other surveys if performed with sim-

ilar criteria.

Finally, the third method of expression described is

the monetary method. Monetary assessments can be

divided into a demand side and pricing by the market.

The study describes the demand side, which is in turn

divided into stated preference methods and revealed

preference methods. Revealed preference methods study

a local market influenced by the environmental quality

or by an estimate of the sacrifrce required to be able to

utilise the collective benefit. The first is named hedonistic

pricing, where property prices are studied, and the

second is named the travel cost method, which studies

the cost of visiting an area of natural beauty.

Stated preference methods are the most commonly

described methods of conditional valuation and conj oint

analysis. Conditional valuation can be sub-divided into

a form where the individual states how much he is willing

to pay for a certain environmental improvement, and

how much he wants in compensation for accepting the

change. The other variant is binary valuation, where the

individual decides whether he is willing to pay a certain

predetermined sum. Conjoint analysis entails creating a



choice-making situation where the individual decides

between various alternatives, such as travelling by bus

or car.

NOAA set up a group to evaluate whether condi-

tional evaluation is suitable for use in evaluating lost

existence values. The result was that the panel conside-

red that conditional evaluation gave reliable values,

provided that certain recommendations were observed.

The methods described in this study have shown

that it is possible in several ways to identify environ-

mental encroachment and to grade it. The literature

search found that an environmental impact description

is necessary in order to visualise the effects of an

infrastructure project. This is a uniform measure and

can be used by decision-makers as a variable to analyse

the environmental impacts.

The research needs identified in this study concern

mainly method development, which is currently being

conducted by Ivehammar at the VTI. A large number

of studies should also be performed to investigate

whether it is possible to arrive at a general value for

encroachment which is identical for all contexts, such

as traffic reducing schemes in inner cities or by-passes

in the countryside.
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1 Inledning

Miljöaspekter är viktiga i dagens infrastrukturplanering.

Genom att ta hänsyn till natur och kultur stabiliseras den

samhällsekonomiska utvecklingen i en hållbar och bär-

kraftig utveckling. Vägverket har för sitt miljöarbete

ställt upp flera mål, exempelvis att ...va'gtransp0rt-

systemet och Vägverkets egen verksamhet skall anpas-

sas till en varaktig hållbar utveckling Vägverkets

miljöambition framgår av ett antal policydokument, t.ex.

Särskild plan för miljö och trafiksäkerhet (1995) och

Vägverkets miljöprogram (1996).

Samhällsplanering och natur- och kulturmiljöhänsyn

är ett komplicerat problem att utveckla och bearbeta. Det

är inte en fråga om att enbart optimera verksamhet och

resursanvändning i samtiden utan även för framtiden.

Detta meddelande är skrivet för tvärvetenskapligt

intresserade och är tänkt som en allmän introduktion till

frågeställningen om vägars miljöintrång och hur man kan

betrakta och beskriva dessa.

1.1 Miljökonsekvensbeskrivning

Vägar tar mark i anspråk och vägprojekt leder ofta till

intressekonflikter såväl med natur- och kulturvärden

som friluftslivet. Det krävs alltså att Vägverket preste-

rar beslutsunderlag som tar hänsyn till dessa parametrar.

Det kan Vägverket göra genom att framställa förstudier,

vägutredningar och arbetsplaner med integrerade miljö-

konsekvensbeskrivningar (MKB).

En miljökonsekvensbeskrivning kartlägger områdens

miljövärden på ett sätt som möjliggör för beslutsfattare

och intressenter att bedöma vilka effekter olika miljö-

förändringar får för miljön. Med effekter avses både

de positiva och de negativa effekter som kan tänkas upp-

stå vid en infrastrukturförändring. En väl genomförd

miljökonsekvensbeskrivning är ett bra hjälpmedel för att

uppnå en hållbar utveckling. En sådan konsekvensbe-

skrivning skall innehålla en tillräcklig mängd med infor-

mation om de identifierade viktigaste konsekvenserna.

Väl genomtänkta beslut är nödvändiga för att en håll-

bar utveckling skall kunna inledas. Sådana beslut kan en-

dast tas om en tillräcklig mängd med information avse-

ende de troliga effekterna av engiven transportutveckling

är tillgänglig.

Om en miljökonsekvensbeskrivning genomförs till-

räckligt tidigt i transportplaneringen kan den spara myck-

et resurser genom att i ett tidigt stadium identifiera ej

lämpliga alternativ. Om sådana förändringar framkom-

mer i ett senare stadium kan andra effekter i projektet

också påverkas och åtgärder sättas in mot de uppkomna

problemen. Genom att arbeta enligt en formell process
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vid utvärdering av effekter av ett föreslaget projekt kan

det ge ökad delaktighet för många som har olika intres-

sen såsom investerare, de som blir indirekt berörda, all-

mänheten m.fl. Ju fler intressenter som bidrar med in-

formation och deltar i processen, desto större chans att

projektet genomförs på ett bra sätt.

Ordet miljö kan tolkas på flera olika sätt. Vanligtvis

när man talar om miljö menas den biogeofysiska miljön

eller helt enkelt naturen. Den sociala miljön kan också

inkluderas i begreppet miljö.

I Väglagen finns bestämmelser för hur enmilj ökon-

sekvensbeskrivning bör se ut. Den skall beskriva plane-

rad vägsträckning samt dess påverkan på miljön och

även innehålla föreslagna åtgärder för att lindra ingrepp-

ens verkningar. Redan 1969 innehöll Miljöskyddslagen

en paragraf som hänvisade till en miljökonsekvensbe-

skrivning av s.k. miljöfarlig verksamhet. 1981 komplet-

terades lagen med § 13 där det föreskrevs att beskriv-

ningarna av miljöeffekterna skulle förtydligas och utö-

kas. Först 1987 i Väglagen användes ordet miljökon-

sekvensbeskrivning för vägbyggen. Senare tillkom även

liknande bestämmelser i Vattenlagen, Naturvårdslagen,

Naturresurslagen m.fl. Idag finns övergripande bestäm-

melser för miljökonsekvensbeskrivningar som skall til-

lämpas vid handläggning av övrig lagstiftning med an-

knytning till miljöområdet.

Vägverket upprättar vägutredningar där man proj ek-

terar sträckningen principiellt i s.k. terrängkorridorer. Be-

hovet av vägar kommer alltid att finnas, men man kom-

mer kanske att arbeta mer med att förbättra redan exis-

terande vägar än att bygga vägar i nya korridorer. Al-

ternativa sträckningar, deras kostnader och effekter på

trafik, olyckor etc. kartläggs för att ge möjlighet att välja

det bästa alternativet om vägbygget kommer till stånd.

De utredningsplaner som sedan utförs används som

underlag till olika vägsträckningar.

I en arbetsplan beskriver Vägverket noggrant de åt-

gärder som de förordar. Väglagen föreskriver att miljö-

konsekvensbeskrivning skall utföras. Man skall beskriva

både de positiva och negativa miljöeffekterna. De före-

slagna åtgärderna skall förebygga och avhjälpa förvän-

tade olägenheter av vägtrafiken. De delområden som bör

behandlas i en miljökonsekvensbeskrivning är enligt Väg-

lagen rekreation, landskapsbild/stadsbild, kulturminnes-

vård, buller, luftföroreningar, vattenföroreningar, vibra-

tioner och effekter på naturmiljön (vegetation, djurliv,

geologi och vatten). Nuläget, miljöeffekter efter ombygg-

nad och tänkbara åtgärder för att lindra ingreppen skall

behandlas för varje delområde. All information och sam-
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råd som förekommit under planeringstiden skall redo-

visas. Även samråd med berörda markägare och myn-

digheter bör ske.

Sedan 1991 skall alla miljökonsekvensbeskrivningar

i arbetsplaner godkännas av länsstyrelsen. Väglagens

bestämmelser om MKB (§ 15 och 16) skall uppfyllas.

Utöver detta gäller Vägverkets egna föreskrifter.

1.2 Problem och syfte

Problemet som finns vid vägplanering är att det är svårt

att värdera/gradera eller ranka de intrång som Vägin-

frastrukturen kan orsaka. Det finns idag inte någon

godtagbar schablonberäkning för de olika intrångsef-

fekterna som kan användas i bl.a. cost/beneñt-kalky-

ler. Dessa värden, effekter, beskrivs idag oftast verbalt

i en separat utredning. Detta kan kanske vara en av or-

sakerna till att relativt liten vikt läggs vid miljöeffekterna

i beslutsprocessens slutskede. Anledningen kan vara att

man finner det svårt att ta hänsyn till miljöintrång i jäm-

förelse med de andra värden som uppskattas i kronor

och ören, som tex. restid och säkerhet. Dock skall näm-

nas att vid fall där fornlämningar påträffas får kultur-

miljön relativt stor tyngd och kan t.o.m. leda till att vä-

gen får en annan sträckning.

I ansökan till KFB för detta projekt skrev VTI föl-

jande:

Detfrämsta syftet med studien är att beskriva för

den som inte är insatt i samhällsekonomiska kalkyler

den ekonomiska ansats som är viktig attförstå vid vår-

dering av naturmiljön. Syftet medföreliggande studie

är också att tafram de erfarenheter som finns inom

miljöintrångsvärdering vid väganläggningar samt för-

söka identifiera en metod som kan vara lämplig att ut-

veckla och som också kan användas för värdering av

intrång i miljön med anpassning till infrastrukturpla-

nering. Intressetför att inkludera miljökostnader i be-

slut och beslutsunderlag har ökatpåtagligt blandpoli-

tiker och beslutsfattare under de senaste åren. Det eng-
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elska miljödepartementetpresenterade en rapport skri-

ven av Pearce och Markandya (1989) vilken startade

en debatt runt monetära värden i belutsunderlag. I rap-

porten hävdas att monetär värdering är enförutsättning

för att miljöeffekter skall kunna ges en tillräcklig - med

Övriga ejfekter likvärdig -- behandling i samband mel-

lan olika beslut.

Frågan om monetär värdering av väganläggning-

arnas miljöpåverkan har mestadels diskuterats utifrån

en ekonomisk ansats i vilken människors betalningsvilja

för att undgå miljöskador varit utgångspunkt för vär-

deringen. Tillförlitliga värden har dock visat sig vara

svåra att tafram och det är oklart hur nära samband

de monetära värden som nu används främst för buller

och andra typer av avgasutslapp har med berörda indi-

viders miljöpreferenser. Det är oklart om befolkningens

miljöpreferenser, naturens och befolkningens kapacitets-

gränser skall vara utgångspunkten för värderingen

VTI ställer frågan; kan man ta fram användbara vär-

den som underlag inför väganläggningsbeslut? Vad kan

monetära värden för olika miljöeffekter tillföra?

De aktörer som i sitt arbete har behov av dessa typer

av bedömningar och avvägningar är regering och riks-

dag, koncessionsnämnden för miljöskydd, vattendom-

stolar etc., Trafikverken, SIKA, länsstyrelser, kommun-

er, näringslivet och ideella organisationer.

1.3 Metod

Detta är en litteraturstudie där så bred och aktuell litte-

ratur som möjligt genomsökts och där de mest utvärd-

erade och använda metoderna finns presenterade. Lit-

teratur har sökts genom olika databaser, främst VTI:s

databas Roadline, men även i databasen Eoonlit. Litte-

ratursökningen var inte begränsad till några årtal. Även

kontakter och diskussioner med andra forskare inom

miljöområdet har hjälpt till att identifiera relevant litte-

ratur.
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2 Presentation av olika typer av miljöeffekter

Miljön kan delas in i Olika komponenter. Bergman (1996)

definierar i sin bok Miljöpolitik och transporter ordet

miljö. När man talar om ordet miljö menas omgivning

vilket omfattar luft, vatten, flora, fauna, kulturlandskap,

stadsbebyggelse och andra förhållanden som definierar

omgivningen. Ett viktigt drag hos de förhållanden som

definierar omgivningen är att de utgår från kollektiva

nyttigheter, dvs. nyttigheter för Vilka det inte kan upp-

stå en reguljär marknad. Marknader och kollektiva nyt-

tigheter kommer att diskuteras mer ingående längre

fram.

I Vägverkets beräkningshandledning för väg- och

gatuinvesteringar (Beräkningshandledning 1989) anges

i kapitel 7 milj ö-och markanvändningseffekter av nya

vägar och trafik följande miljöeffekter:

' Buller

' Luftföroreningar

° Barriäreffekter

° Exploateringseffekter

° Övriga miljöeffekter.

Under rubriken övriga miljöeffekter redovisas en lång

rad tänkbara effekter som i allmänhet får ingå i kart-

läggningen i MKB. En del intrångskostnader av nya tra-

fikleder kan hamna mellan stolarna enligt Jansson

(1996). Med mellan stolarna menas att en del effek-

ter inte kan placeras in under de olika rubriker som finns,

såsom t.ex. oro och trivsel. I de traditionella kostnads-

nyttokalkylerna kommer dessa värden inte med som en

del i kalkylerna. Några av dessa har redan ett pris på

marknaden, medan andra kräver omfattande undersök-

ningar.

Den starka kopplingen mellan transporter och de olika

miljöhot som Naturvårdsverket har ställt upp (vilka till

antalet är tretton stycken) har placerat transportsyste-

met i fronten för diskussionen om framtida lösningar på

miljöproblemen. De hot som transporter förknippas med

är bl.a. utsläpp av koldioxid, som är en av de klimat-

påverkande gaserna, och utsläppen av kväveoxider, som

bidrar till försurning och övergödningsproblem. Trafi-

ken ger stora bidrag till uppkomsten av fotokemiska

oxidanter liksom buller och luftföroreningar i tätorter

och på landsbygd. Transportsystemets tillväxt är också

nära relaterad till exploateringen av mark och vatten. Till

detta kommer att transportsystemet till stor del är base-

rat på fossila bränslen dvs. på ändliga resurser. Totalt

påverkar transportsystemet sex av de tretton milj öhoten.

En studie som Rothengatter och Mauch (1994) har

sammanställt Visar att av de externa kostnader som upp-
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kommer i samband med transporter inom EU kommer

92 % från vägtransporter, ca 60 % från personbils-

trafiken, 20% av lastbilstraflk och resten från övriga

transporter. Kostnaderna består av vägolyckor, utsläpp,

buller och klimatförändringar.

2.1 lntrång

I beslutsunderlag kan flera olika typer av naturmiljö-

effekter beskrivas. Bl.a. nämns intrång/miljöförändring

vilket kan innebära att mark tas från den tidigare använd-

ningen för att användas till vägområde eller järnvägs-

mark. Det kan även innefatta platser där naturresurser

som grus och berg tas i anspråk för byggnation, drift

och underhåll. Det kan också innefatta minskade re-

kreationsområden, försämrad stadsbild och landskaps-

bild. Biotopförlust innebär att livsrum försvinner. Vidare

kan populationsstrukturen hos vilda djur påverkas av

trafikdödlighet.

Milj ömålet att bevara biologisk mångfald är ett stort

och svårdefmierat miljömål. Biologisk mångfald är ett

begrepp med ett mycket vidare innehåll än artantal,

(Jernelöv och Kågeson 1992). Den naturliga biologiska

mångfalden inom ett område är hög i grad beroende av

områdets egen heterogenitet. Ju fler naturtyper som finns

representerade, desto fler växtsamhällen och djurarter

finns där.

2.2 Markanvändning

Infrastruktur påverkar användningen av mark både di-

rekt och indirekt. Direkt påverkas markanvändningen

genom att den alternativa användningen av marken be-

gränsas. Jordbrukaren kan exempelvis inte längre odla

marken där vägen skall gå fram, eller parken som man

tidigare promenerade fritt i tas bort. Den indirekta på-

verkan är t.ex. störning av buller eller utsläpp som de

intilliggande områdena kan drabbas av, men också fis-

kar i ett vattendrag kan drabbas flera kilometer bort från

vägen. Litman (1995) beskriver olika konstnader som

uppkommer vid användning av mark till transporter.

Dessa kostnader tenderar att stiga när grönområden

krymper alltmer, och när fler människor blir påverkade

i någon grad av ändrad markanvändning. Att männis-

kor påverkas av t.ex. buller, utsläpp och får minskad

grönyta för rekreation kan förklara varför man enga-

gerar sig genom att bli medlemmar i olika miljövärnande

organisationer. Det finns en ökad välfärd för dessa in-

divider att bevara grönområdena. De värden som dessa

individer sätter på den mark som berörs av transport-

systemet är för beslutsfattare svåra att fånga upp utan

att samarbeta med deras organisationer.
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Transporter medför indirekta kostnader även i form

av ökade markområden som behövs för byggande av

vägar och parkeringsmöj ligheter. Dessa indirekta effekter

kan bl.a. avspegla sig i förändringen av fastighetspriserna

nära ett område där mark använts för att t.ex. bygga en

väg. Några studier visar att ökad tillgänglighet kan få

fastighetspriser att öka, vilket ger en väg till ett bostads-

område ett högt värde (bl.a. Quinet 1994 p 55). Det finns

också studier som visar på denmotsatta effekten, dvs.

att fastighetspriserna blir lägre genom byggandet av nya

vägar. Varje fall är en unik situation. Detta visar att det

är delvis sant att tillgänglighet ökar markvärdet. Värdena

speglar inte skillnaderna för mängden mark som behövs

för olika ändamål såsom att köra, parkera m.m. Väg-

mark kan ibland vara värderad inkorrekt som en inbe-

räknad kostnad i kalkylerna där endast en del av den

faktiska kostnaden anges. Mark vid t.ex. motorvägar har

även enalternativ användning, och dessa alternativan-

vändningsvärden saknas ibland i de siffror som läggs

fram i beslutsunderlag. Endast vid inköp av ny mark

anges ett värde på marken som en del av kostnaderna.

Normalt förväntas varje långsiktig investering intj äna sin

kostnad, och värderas marken inte på ett lämpligt sätt

kan det finnas risk för en felbedömning av investerings-

kostnaderna.

Markanspråk kan sägas medföra minskade rekrea-

tionsmöjligheter för människan, men även effekten på

djur och naturen innefattas. Den visuella förändringen

som kan uppstå vid markanspråk är bl.a. en förändrad

stadsbild och landskapsbild, vilken påverkar människans

upplevelse av naturen.

2.3 Buller

Då trafiken ökar blir tystnaden en bristvara i samhället,

särskilt i städerna. Det finns få områden i stadsmiljö som

inte nås av buller vid vägtransporter. Buller under nat-

tetid kan leda till flera effekter. Sömnen drabbas när man

störs av buller, vilket i sin tur påverkar hälsan på flera

sätt. Antalet sålda sömntabletter är större i områden som

har problem med trafikbuller. Bullret påverkar också

barns inlärning, samt arbetsmiljön för dem som arbetar

i närheten av buller, eller kommer till arbetet outsövda

p.g.a. störd nattsömn (OECD 1991).

Flera olika studier har genomförts för att uppskatta

de sociala kostnaderna för bulleri samband med trafik,

bl. a Ringheim (1983) och Wicke (1987). I den här stu-

dien har valts att inte ta med buller och heller inte hur

man kan värdera buller. Det är dock ett intrång i milj ön

som inte bör uteslutas vid en beräkning av detotala

milj ökostnaderna i samband med trafiken.

2.4 Avgasemission

Speciellt i städer är avgasutsläppen ett stort hälsoprob-

lem, men kan även vara så längs hårt trafikerade vägar
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på landsbygden. Problemet för människor är främst en

trivselfråga som t.ex. dålig lukt och smutsig luft, samt

hälsoproblem i form av andningsproblem, eksem, hu-

vudvärk och trötthet. Studier utförda av bl.a. Ostro

(1994) är främst koncentrerade på avgasutsläpp i stads-

miljö samt de hälsoeffekter dessa har. Ofta framställs

forskningen i dos-respons funktioner som beskriver

hälsoeffekten på människor vid en dos av utsläpp. Från

sådana funktioner kan man bedöma det ekonomiska vär-

det av hälsoeffekten, som kan vara en del av den so-

ciala kostnad en väganläggning har. Då skall man ha i

minnet att det endast är hälsoeffekterna av avgaserna

som värderas. I verkligheten orsakar även avgaserna an-

dra kostnader såsom skador på flora, fauna och bygg-

nader.

Den här studien kommer inte att vidare utreda vilka

effekter och värderingar avgasutsläpp har vid infrastruk-

turplanering.

2.5 Köbildning

Vid köbildning sjunker trafikens hastighet, vilket får till

följd att avgasemissionen per fordonskilometer ökar.

Köbildning ökar naturligtvis även restiden för en given

sträcka. Vidare får utryckningsfordon besvärligt att

komma fram snabbt, då de hindras av den köbildning

som finns. Byggs större och bättre vägnät kommer

trafikmängden sannolikt att öka och problemet flyttas

från en väg till en annan. Här uppstår en konflikt mel-

lan framkomlighet för bilar och rekreationsområden runt

en stad (som kanske offras för bättre framkomlighet

för bilförama). Problemet liknar det ovan beskrivna med

markanvändningen.

Vare sig köbildningskostnaden räknas som extern

kostnad eller ej är det viktigt att inkludera den i miljö-

trångsanalysen (Evans 1992, Adams 1995). Enligt Pearce

(1996) kan köbildning och avgasutsläpp anses stå för

de största milj ökostnaderna i England.

2.6 Växthuseffekten

I milj öekonomisk litteratur betraktas växthuseffekten av

vissa författare som ett intrång medan den av andra

författare negligeras. De förra menar att växthusef-

fekten kan ses som ett globalt miljöintrång genom att

hela världens klimatsystem påverkas.

Flera forskare, bl.a. Pearce, har i många år ägnat sig

åt hur man kan beräkna värdet av växthuseffekten. Man

har försökt att beräkna olika skuggpriser, dvs. försökt

att finna ett monetärt värde som sedan kan användas till

en avgift eller liknande. Detta är ett mycket komplext

problem, då utsläpp av växthusgaser i ett land påverkar

hela jordklotet. Det finns länder som inte har något tra-

ditionellt avgiftssystem och där man inte kan ta ut en

avgift. Forskning om milj övärdering av växthuseffekten

bedrivs bl.a. vid Göteborgs Universitet samt University
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College London (Pearce 1996) och (Maddison 1993),

samt (Fankhauser 1995). Med hänvisning till problemets

komplexitet behandlas växthuseffekten inte vidare i fö-

religgande studie.

2.7 Trafikolyckor

Antalet olyckor i trafiken i västvärlden har minskat un-

der senare år, då vi utvecklat fordonen, vägarna och

förarna. Trots detta är trafikolyckor en viktig faktor att

ta med i en samhällsekonomisk kalkyl. Trafikolyckor

har även med sj älva upplevelsen av vägen att göra. Det

kan kännas tryggt/otryggt att färdas på vägen eller att

bo nära en väg. En barnfamilj är kanske rädd att låta

barnen leka fritt nära vägen, och en djurhållare är kan-

ske rädd att djuren skall skadas då de kan förirra sig ut
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på en hårt trafikerad väg. Kostnaden för en olycka kan

delas in i olika delar. En del brukar kallas för human-

värde. Detta värde består av den betalningsvilja trafi-

kanterna har för att minska olycksrisken. Humanvärdet

är därmed ett uttryck för den oro och ängslan som för-

knippas med olycksrisken.

Förutom humanvärdet består olyckskostnaden av en

sjukvårdskostnad, dvs. den kostnad sjukvården har för

att vårda och rehabilitera den skadade, produktionsbort-

fall, dvs. den produktion den skadade utfört om han el-

ler hon inte blivit skadad, administrationskostnader, dvs.

den kostnad som uppstår i olika myndigheters adminis-

tration till följd av skadan och slutligen materiella egen-

domsskador, dvs. skador på fordon inblandade i olyckan.
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3 Ekonomisk teori vid värdering av intrångseffekter

I detta kapitel förklaras grundläggande mikroekonomi-

ska ansatser och resonemang vid ekonomisk Värdering

av intrångseffekter. Man kan använda olika uttrycksätt

för att beskriva miljöintrång. En anledning till varför man

kan anta en ansats från ekonomin är att ekonomiska teo-

rier kan ge en förklaring till orsaker och skapa en mo-

dell för att analysera olika scenarion. Förändringen i

milj ökvalitet och efterfrågan på god miljö ökar/minskar

då de olika vägintrången ökar/minskar. Med andra ord

förändras utbud och efterfrågan på milj ökvalitet då trans-

portytorna ökar (genom att man tex. bygger ut vägnä-

tet), Vilket kan resultera i ökade miljöintrång. Den natur

som fortfarande är orörd får härigenom ett högre eko-

nomiskt värde.

Den andra anledningen till varför människor börjar

fundera över milj ökvaliteten kan förklaras med hjälp av

Kuznets kurva , inkomst och efterfrågan på miljö-

kvalitet, Maddison et al. (1996). Kuznetskurvan förkla-

rar hur efterfrågan på god miljö ökar med inkomsten.

Initialt vid en förbättring av ekonomin efterfrågar indi-

vider först mat och husrum, därefter materiell standard,

och när de största överlevnadsproblemen är lösta, kom-

mer kravet på ökad miljökvalitet i omgivningen. Efter-

som marknader för miljö inte finns kan man med hjälp

av ekonomiska instrument skapa marknader.

Det är visserligen sant att miljöintrång p.g.a. väg-

anläggningar och transporter är svåra att värdera i peng-

ar, och när listan med olika metoder att värdera externa

effekter är lång kan variationen av siffror man får fram

upplevas som extrem.

3.1 Enskilda individen som grund

I mikroekonomi ligger den enskilda individen som grund

för ansatserna. De preferenser som individen antas ha

anses som relativt stabila över tiden och man antar att

individen har en förmåga att tänka, reflektera och kal-

kylera för att välja sina handlingsalternativ. Man antar

också att graden av den individuella nyttan ökar i takt

med individens vilja att göra något, dvs. man antar att

preferenserna är monotona och ökande. Den grundläg-

gande utgångspunkten är att det finns en budgetrest-

riktion (varmed menas att individen haren begränsad

mängd pengar att disponera), samt att individen hand-

lar efter den här begränsningen. Man antar att indivi-

den maximerar sin egen nytta i förhållande till den res-

triktion som finns i budgeten. Individen är en rationell

varelse som söker tillfredsställa sina Önskemål till läg-

sta möjliga kostnad, (Luenberger 1995).

Med andra ord kan man beskriva problemet som:
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max u = (X1,...,X2)

budgetrestriktion Z pixi = M

u är beteckningen för nytta, dvs. individens totala nytta,

xi är en nyttighet, t.ex. mat, pi är pris och M den in-

komst individen har att spendera. Vad individen värde-

rar är individens egen nytta som även kan omfatta an-

dra människors lycka, att man bryr sig om att olika arter

överlever m.m.

Alternativkostnaden är ett begrepp som beskriver

den bästa alternativa användningen av resurserna, t.ex.

att resa till Galapagos och titta på sköldpaddor, eller att

köpa en bil som har katalysator. Båda alternativen för-

utsätts kosta lika mycket. Individens pengar räcker till

antingen en resa till Galapagos eller en bil. Personen

kommer då att Välja ett av alternativen. Väljer individen

att åka till Galapagos är alternativkostnaden för en bil lika

stor som kostnaden för resan till Galapagos, dvs. man

har indirekt värderat Galapagosresan till en bil med ka-

talysator.

3.2 Resursfördelning

Det finns flera olika sätt att betrakta den bästa fördel-

ningen av resurser. Ett sådant är Pareto-kriteriet. Detta

kriterium hävdar att effektiviteten i ekonomin ökar vid

en omfördelning av resurser om minst en individ får det

bättre, utan att någon annan får det sämre (Freeman

1993). Ett annat resursallokeringskriterium är Kaldor-

Hieks-kriteriet eller kompensations-kriteriet. Detta kri-

terium säger att förändringen av resursallokering är ac-

cepterad om vinnarna av förändringen kan kompensera

förlorarna. Principen bygger på möjlig kompensation

som inte behöver genomföras (Freeman 1993).

3.3 Kostnadsnytto-analys

Det mest använda underlaget är en kostnadsnytto-ana-

lys som, inom Vägverket, sammanställts i ett system

kallat Effektberäkningar vid VägAnalyser (EVA). Det-

ta underlag ger en vägledning om vilket vägalternativ

som bör väljas och hur olika vägobjekt bör prioriteras.

Man sammanväger nyttor och kostnader som uppkom-

mer vid vägbyggandet. Vid beräkningarna sammanvägs

även flera olika kostnader och nyttor vilka saknar ett

självklart pris. Det kan vara olycksvärden, tidsvärden

eller bullervärden som man räknat fram till ett nettto-

värde. Det finns dock t.ex. inget fastställt nettopris på

hur människor värderar en vacker äng med sällsynta

blommor, eller en oförstörd utsikt över en sjö.
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4 Värdering av icke prissatta varor

Det är ett mycket omdiskuterat problem som uppstår

när man vill värdera en individs efterfrågefunktion. Den

teori som vi idag arbetar med är den Hicks presente-

rade dvs. kompenserande (compensating variation) och

likställande förändring (equivalent variation), Freeman

(1993). Dessa mått beskriver reailinkomstens påverkan

på en förändring i nyttor som individen vill få med i sin

budget.

Hicks kompensationskurva bygger på att man låter

individen behålla sin initiala nyttonivå vid en given pris-

förändring av en nyttighet och mäter hur mycket hon

är villig att betala (få i kompensation) för att behålla

nyttan. Likställandekurvan utgår istället från den nya

prisnivån och beskriver hur mycket individen minimalt

måste kompenseras (betala) för att behålla den högre

(lägre) nyttonivån som den nya nyttan gav individen, om

det gamla priset består (Freeman 1993). Dessa mått

mättes genom att fråga människor om deras betalnings-

vilja (willingness topay) eller deras kompensationskrav

(willingness to accept) för en given förändring av priset

på varan, t.ex. att deras bostad skulle utsättas för buller

pga. en ny och bredare väg utanför deras tomt. Detta

innebär en möjlighet att mäta nyttans värde vid föränd-

ringar i kvalitet och kvantitet hos nyttigheter som nor-

malt inte har ett pris på marknaden.

4.1 Olika typer av vården

Vad som värderas som en tillgång för en individ upp-

fattas inte alltid på samma sätt av enannan. När man

ska bedöma värdet av intrångseffekter i milj ön ur ett eko-

nomiskt perspektiv antar man att individen har ett antal

värderingar vilka i sin tur ger värdet på de olika varor

som individen vill nyttja. För biologer är utgångspunk-

ten att arter har ett existensberättigande som inte kan

värderas av människan, vilket gör att det kan uppkomma

en viss begreppsförvirring. Här skall vi försöka klara

ut de olika begrepp som finns inom litteraturen.

Det finns flera olika indelningar av de värden som

omfattas av olika intrångseffekter i miljön. Dessa kan

vara brukarvärde, existensvärde, framtidsvärde och al-

Tabell 1 Olika typer av värden.

truistiska värden. (Det finns flera olika namn på dessa

värden, men dessa är de som är vanligast förekommande

i litteraturen). Brukarvärde kan delas in i direkta och in-

direkta värden. Det direkta brukarvärdet kan t.ex. vara

värdet av skogsavverkning, bärplockning eller jakt som

t.ex. kan finnas i form av timmer, bär eller kött. Indi-

rekta brukarvärden utgörs av naturupplevelser som t.ex.

skogspromenader, orientering eller fågelskådning. Det

kan också vara när vi köper en bok med vackra natur-

bilder eller tittar på något av TV-kanalernas naturpro-

gram. Med existensva'rde menas att sj älva existensen av

en växt- eller djurart har ett värde. Det kan vara värdet

av att ha kvar vitvalen fast vi aldrig kan äta dess kött

eller ta tillvara den på något vis. Att det finns ett exis-

tensvärde vittnar inte minst de pengar om som natur-

vårdsorganisationerna lyckas samla in till förmån för

vissa drabbade arter. Framtidsva'rde är värdet av möj-

ligheten att i framtiden kunna nyttja natur och miljö. Det

kan vara möjligheter som idag är helt okända, t.ex. främ-

mande ämnen hos växter och djur som är verksamma

mot olika sjukdomar. Altruistiska värden är när någon

värderar inte bara sitt eget användande av naturen utan

även känner en omtanke om andra människor och de-

ras möjligheter att nyttja naturen i olika former. Ett ex-

empel på detta kan vara en farmor som värnar om den

framtida milj ön för sina barnbarn.

Även biologiska värden kan indelas i olika katego-

rier. Värdet av en art kan delas upp i olika värdekate-

gorier, Jernelöv och Kågeson (1992). Inom litteraturen

beskrivs två huvudtyper av biologiska värden; brukar-

värden (use-values) och icke-brukarvärden (non-use

values). Brukarvärdena kan i sin tur indelas i direkta och

indirekta värden samt Optionsvärden. Exempel på direkta

vården är olika träds betydelse för virkesproduktionen,

ej manipulerade geners betydelse för växtförädlingen

och olika biotopers betydelse för turism. En arts roll för

stabiliteten i ett ekosystem utgör ett exempel på ett indi-

rekt värde. Andra exempel på indirekta vården är sko-

gens betydelse som kolförråd (koldioxidsänka) och växt-

lighetens betydelse för hydrologin. Optionsvärden är

 

Brukarvärde Existensvärde Fram tidsvärde Altruistiskt värde

 

- direkta värden t.ex. vitvalen

t.ex. bärplockning

- indirekta värden

  

t.ex. naturupplevelse

t.ex. mediciner t.ex. omtanke om andra
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sådana idag ej kända värden av en art som kan komma

att vara värda mycket i framtiden, t.ex. värdet av olika

växter för läkemedelsindustrin. Med icke-brukarvärden

avses existensvärdet hos olika arter, t.ex. det värde vi

fäster vid att en art över huvud taget existerar (oavsett

den eventuella ekonomiska nyttan).

I brukarvärdet ingår även värdet av sådananvänd-

ning som inte förbrukar resursen i fråga. Många arter

är av värde för t.ex. turismen, produktionen av natur-

filmer och vetenskapliga projekt (non-consumptive use-

values). Det framtida värdet av detta nyttjande kan i en

del fall mycket väl tänkas komma att bli betydligt större

än dagens.

Tabell 2 Huvudtyperna inom de biologiska värdena.

modeller framtagna som kan ge en indikation på värdet

av den kollektiva nyttigheten. Den kollektiva nyttan är

svårbedömd vilket kan åskådliggöras med följ ande ex-

empel. En individs agerande kan påverkas av andra in-

dividers agerande. Trängseleffekter kan t.ex. uppstå, eller

rök drabba en individ som också nyttjar luften fritt. Flera

individer kan orsaka köbildning på en väg. Några andra

bilister väljer att inte ta den vägen just därför att de kan

se att det blir köbildning och väljer i stället en annan,

kanske längre, men snabbare väg. Detta dilemma gör

det svårt att observera storleken av utnyttjandet av det

kollektiva nyttjandetsåsom t.ex. användandet av vägen.

De negativa effekterna ökar också kostnaden för de som

 

Brukarvärde Icke bru ka rvärde

 

- direkta värden

virkesproduktionen

- indirekta värden

- optionsva'rde

Sammanfattningsvis talar både ekonomer och biologer

om olika typer av värden som är relativt lika varandra

och till viss del sammanfaller, men har olika namn. Det

här kan ibland leda till missförstånd mellan ekonomer

och biologer. Det är viktigt att ge tydliga exempel på

vilket värde som egentligen avses.

4.2 Nyttigheter

Mitchell & Carson (1989) talar om olika nyttigheter och

beskriver nyttighet i tre olika dimensioner. Med ordet

nyttighet som ekonomisk term menas den vara eller

produkt som individen kan ha nytta av såsom t.ex. frisk

luft, rent vatten och glädje över att se vilda djur leva i

fin miljö. Mitchell & Carson talar dels om rent privata

nyttigheter, där en individs inköp av nyttan hindrar an-

dra individer att äga nyttan (som t.ex. en bil eller fastig-

het) och dels beskrivs den kvasi-privata nyttan, vilket

innebär att man genom sitt ägande av ennytta inte kan

utesluta andra från att använda nyttan, utan nyttan blir

som en klubb-nytta liknande medlemskap i golfklubb.

En tredje dimension kallar de den kollektiva nyttan, vil-

ken inte kan ägas individuellt då ingen kan hindras från

att använda den (som t.ex. luft). En MKB eftersträvar

att värdera icke marknadsförda nyttigheter som t.ex. luft

eller vatten som ingår i miljön. Dilemmat med att vär-

dera dessa nyttigheter är att de är en kollektiv nyttighet

som inte kan ägas individuellt, vilket gör värderingen av

nyttigheten svårbedömd. Dock finns det flera olika
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t.ex. olika träds betydelse för

t.ex. en arts roll i ett ekosystem

t.ex. växter för läkemedel

t.ex. Vitvalen

 

nyttjar vägen, vilket i exemplet gör att tidskostnaden blir

större för dem som väljer att ta vägen med kö, eller

transportkostnaden blir större för dem som välj er att ta

den längre, men snabbare vägen.

Samhällsekonomiskt är det mycket intressant att mata

kvalitetssänkningen av kollektiva nyttigheter och få

fram ett värde av intrånget eftersom nyttigheterna var

nollprissatta i utgångsläget, dvs. individen betalar inget

för nyttan.

Det traditionella utgångsläget för miljöekonomisk

teori är det som introducerades av nobelpristagaren

Roland Coase i en artikel om miljöpåverkan, äganderät-

ten och uppkomsten av reguljära marknader, Coase

(1960). I den artikeln beskrivs ett vattendrag där det

uppströms finns en tillverkningsindustri och nedströms

ett jordbruk. För fabriken innebär vattendraget en möj-

lighet att bli av med förorenat vatten, och därmed und-

vika kostnaden för rening. Förjordbruket erbjuder vat-

ten-draget en möjlighet att bevattna odlingarna och där-

med öka avkastningen, menju mer förorenat vattnet är,

desto sämre växer grödorna. Utsläpp som gynnar fabri-

ken missgynnar jordbruket, medan en begränsning av

utsläppen missgynnar fabriken och gynnar jordbruket.
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4.3 Externa effekter, imperfekta marknader

och sociala kostnader

Milj öns förändring beskrivs som externa effekter i olika

ekonomiska modeller. En extern effekt kan beskrivas

som en negativ eller positiv händelse som uppkommer

t.ex. vid rökning. Röken drabbar individer som inte upp-

skattar röken, vilket kan benämnas en negativ extern

effekt. Tycker man däremot om rök så blir den en po-

sitiv extern effekt.

Om de externa effekterna internaliseras med hjälp

av avgifter eller skatter förändras individens marginal-

kostnad och marginalkostnadskurvan flyttas uppåt, dvs.

kostnaden blir högre för att utnyttja resursen (se figur

1). För att den samhälleliga marginalkostnaden ska vara

lika med individens, krävs det att en avgift av samma

storlek som gapet mellan kurvan för den samhälleliga

marginalkostnaden (SMC) och kurvan för den privata

marginal kostnaden (PMC) tas ut av trafikanten. För

att kunna estimera de korrekta avgiftsnivåerna måste man

ha en metod för att mäta de externa effekterna, dvs av-

ståndet mellan de två kurvorna. De metoder som kan

användas är beskrivna längre fram i texten.

I ett klassiskt arbete föreslog den engelska ekono-

men Pigou att detta problem skulle lösasmed lämpligt

avvägda avgifter på de utsläpp och andra typer av mil-

Marginalkostnad

A

 

Mc*

Mc

 

/

   

q* q

Källa: Coase (1960)

Figur 1 Negativa effekter och transportvolym.

SMC = Samhällets marginalkostnad

PMC = Privat marginalkostnad
Mc = Marginalkostnaden

q = Volym

VTI MEDDELANDE 836

jöpåverkan som orsakar att de externa kostnaderna upp-

står (Pigou 1920). Sådana avgifter skulle göra de ex-

terna kostnaderna synliga för den som orsakar dem, och

således skapa ekonomiska incitament för att hushålla

med miljöresurserna.

Avvikelser mellan privatekonomiska och samhälls-

ekonomiska kostnader är ett sk. marknadsmiss-

lyckande . De priser som bestäms av samspelet mellan

utbud och efterfrågan på oreglerade marknader ger inte

korrekt information om de samhällsekonomiska kostna-

derna för olika varor och tjänster.

Detta visar hur det kan se ut i verkligheten där många

marknader är imperfekta, dvs. de avspeglar inte det kor-

rekta priset på varan. Transportsektorn är en sådan

marknad. Dels är infrastrukturen i stor utsträckning en

kollektiv nyttighet, dels är de externa effekterna, som

kännetecknas av att kostnaderna för dem inte är inräk-

nade i priset, stora. De negativa effekterna medför att

den enskilde konsumentens marginalkostnad är lägre än

samhällets marginalkostnad. Konsumenten konsumerar

varan fram till dess att marginalnyttan är lika stor som

den privata marginalkostnaden. Enligt figuren blir trans-

portvolymen på en oreglerad marknad q . Detta är e-

mellertid inte en önskvärd lösning från samhällets syn-

punkt, eftersom transportvolymen endast bör vara q*.

SMC

PMC

k

7

transportvolym
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Den sociala kostnaden som uppstår vid transporter,

såsom nedsmutsning, när alternativ användning av mark

begränsas, Ökade hälsorisker mm. är svår att beräkna.

En del försök har genomförts för att värdera den so-

ciala kostnaden i monetära termer. Detta innefattar även

att sätta ett värde på de negativa miljöeffekter som upp-

står.

Försöken att värdera de sociala kostnaderna i pengar

är enligt Button (1993) viktiga av flera anledningar. För

det första är det i kostnads- och nyttoanalysen, där man

jämför kostnader med nyttor, nödvändigt att hitta alla

element och gradera dem i ett enhetligt system för att

ha möjlighet att jämföra dem, vilket gör pengar till ett

lämpligt mått. Fördelarna är som en motsats till ska-

dorna, dvs. minskade skador erhålls tack vare förebyg-

gande åtgärder för att få minskat buller och utsläpp. För

det andra, för att ha möjlighet att genomföra dessa åt-

gärder i värde/mått krävs det att kostnaden, mätt i pengar,

jämförs med fördelen som då också måste vara mätt i

pengar. För det tredje är miljöeffekterna så heterogena

att det är nästan bara i ett enhetligt mått som de kanjäm-

föras med varandra, vilket kräver att man kan aggregera

kostnader och nyttor. Den fjärde fördelen är att i en global

ekonomisk beräkning bör det sanna värdet av BNP räk-

nas genom nettomiljöeffekterna, enligt Pearce och

Markandya (1989).

Den försämrade miljön genom transporter, ofta i

form av buller, förlust i arbetsproduktivitet p. g.a. störd

sömn m.m. kan mätas genom den hedoniska prisvärde-

ringsmetoden. Den metoden kalkylerar förändringen i

värdet av fastigheter som utsatts för en påverkan av t.ex.

en transportåtgärd. Andra effekter som är mycket mer

komplicerade att beräkna är växthuseffekten, den visu-

ella förändringen, estetiska effekter, användandet av

offentlig mark, surt nedfall genom nederbörd m.m.

4.4 Diskonteringsränta

Koppmanns (1972), vars arbete behandlar frågan om

diskontering, anser att framtida nyttor är något som

borde beräknas från mer fundamentala etiska principer.

Koppmanns tar fram en brytning från traditionell filo-

sofi från Ramsey (1928) till Parfit (1984), som varnat

oss för att diskontera framtida nyttor utan att ge vik-

tiga argument. Koppman diskuterar också varför vi ska

förlita oss på ospecificerad teknisk utveckling som an-

tas kunna lösa de ekologiska problemen. En begräns-

ning av tillväxt handlar inte så mycket om att vi skall bli

utan ekologiska resurser, som om den stora omfatt-

ningen av de ekologiska resurser vi förlitar oss på är

oändliga, dvs. outömliga. Dessa orsaker anger att det

inte är felaktigt att utesluta teknologisk utveckling när

man gör en långtidskonsekvensbedömning av ekono-

miska styrmedel.
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I standardmodeller i ekonomisk tillväxt är den sociala

diskonteringsräntan lika med den privata investerings-

räntan (det finns inga externaliteter i modellen). Den

privata diskonteringsräntan är lika med den marginella

produktiviteten av kapitalet. Modellen ser annorlunda

ut om man innefattar sammanställningen av public

bad . Med public bad menas en kollektiv onyttighet, dvs.

negativa effekter i samhället såsom luftföroreningar. Där

public bad ingår är den sociala diskonteringsräntan på

investeringar inte lika stor som den privata investerings-

räntan. Det faktum att den privata diskonteringsräntan

är positiv behöver inte medföra att den sociala diskon-

teringsräntan är positiv. Man vet att i de fall i historien

där man använt sig av Laissez-faire -metoder (dvs.

metoder där ingenting varit reglerat, utan var och en har

gjort det de själva ansett vara det mest korrekta), har

detta medfört stora utsläpp av t.ex. CO2 (s.k. public bad).

Om utsläpp är en biprodukt av produktion, är en väg att

få lägre utsläpp att reducera produktionen. Detta leder i

sin tur till att en reducerad produktionskulle kunna lämna

kvar en del av lagret av existerande kapital, dvs. resur-

serna. Om det är optimalt att göra detta under en tid är

det under denna tid ingen mening med sammanslaget ka-

pital. Det är med andra ord inte någon mening att räkna

samman den totala resursmängden. Detta är ett annat

sätt att säga att nettoinvestering i fysiskt kapital skulle

vara noll, vilket i sin tur ärett annat sätt att mena att all

output bör konsumeras. Vid marginalen är det sociala

värdet av konsumtionen inte lika med det sociala värdet

av investeringen. Detta leder till att prissättningen av

konsumtionen kommer att skilja sig från prissättningen

av investeringen, vilket i sin tur visar att om output av

investeringen är positiv, blir den sociala diskonterings-

räntan noll.

Det finns andra åsikter vad gäller diskonteringsräntan.

Kopp & Smith (1993) anser att den offentliga alternativ-

kostnaden, inte den privata kostnaden, ger den relevanta

räntan. Även i de fall när det gäller att fastställa skador

vid tidigare datum än nuläget kommer både kapitalise-

ring och diskontering att vara nödvändig. Kopp & Smith

finner ingen anledningen till att kapital och diskonterings-

ränta skall skilja sig från varandra.

4.5 Nuvärdesberäkning

Johansson et al. (1995) beskriver problemet med en

nuvärdesberäkning av den sammanräknade nyttan av en

förändring i naturen som kan ske p.g.a. exempelvis ett

vägbygge. Nuvärdesberäkning används i kostnadsnyt-

toanalyser för att inom långsiktiga projekt räkna fram

framtida värderingar till dags dato, dvs. man diskonte-

rar värdet. Bewley (1989) har utvecklat en anpassning

till Knightians osäkerhet som förklarar varför vi borde
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vara försiktiga med att acceptera aktiviteter som inne-

håller outvärderade risker, eller svårbedömda risker. Med

Knightian osäkerhet menas att individer undviker att ta

beslut där en osäkerhetsfaktor finns (Bewley 1989). Det

är orsaken till varför status quo, dvs. det oförändrade

stadiet bör vara att föredra enligt Mäler. Idag har vi inga

väl fungerande teorier som täcker långtgående projekt i

tiden och som innefattar miljökonsekvenser på ett till-

fredsställande sätt (Mälers åsikt). Detta är ett område

som behöver utvecklas.

Om vi låter en numerär variabel beskriva prissätt-

ningen, så är det vid varje givet datum den sociala dis-

konteringsräntan som är den procentuella räntan till vil-

ken prissättningen av värdet sjunker. Definitionen är att

ett upprepat värde av den sociala diskonteringsräntan över

tiden ger oss möjlighet att beräkna det sociala värdets

faktor, vilket i sin tur kan användas för att beräkna punkt-

priser på olika värden av varor och tjänster i framtiden
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till ett nuvärdespris. En omedelbar naturlig förklaring är

att den sociala diskonteringsräntan typiskt beror på en

numerär. Den andra förklaringen är att den sociala dis-

konteringsräntan inte är konstant över tiden, utan varie-

rar. Tredje förklaringen är att den sociala diskonterings-

räntan inte är projektrelaterad, dvs. inte anpassad för

samhällsekonomiska beräkningar. För att göra olika pro-

jektjämförbara bör man använda samma diskonterings-

ränta. Fjärde förklaringen är att priser inte är konstanta,

utan varierar över tiden. Vid en diskontering kan detta

medföra att ett felaktigt, missledande slutvärde erhålls.

En viktig frågeställning är om ett beslut taget idag

som även drabbar framtida generationer kan vara orsak

till att vi inte kan lita på kalkylernas framtida effekter.

Dilemmat är att framtida generationer inte kan kritisera

eller komma med andra förslag. Inte heller kan de på-

minna oss om våra skyldigheter gentemot dem.
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5 Uttryckssätt för beskrivning av olika typer av intrångs-

effekter

Väganläggningars effekter på miljön kan beskrivas i

kvalitativa, kvantitativa och monetära termer. En MKB

kan se olika ut beroende på vilket uttrycksätt som ut-

redaren har valt.

Utgångspunkten för beskrivning av miljökonsekvens-

erna finns i §25 kap Naturresurslagen där det står att

en milj ökonsekvensbeskrivning skall möjliggöra en sam-

lad bedömning av enplanerad anläggnings, verksamhets

eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen

med naturresurser. Enligt regeringen skall de exempli-

fieringar som är gjorda gemensamt av Naturvårdsver-

ket och Boverket samt till EU-direktiv 85/337 användas

vid en bedömning av innehållet och dess utformning i

en MKB. Dessa beskrivningar lämnar alternativ öppna

för egna tolkningar av vad som bör ingå i en MKB.

MKB ställer de ekologiska konsekvenserna i relation

till de samhällsekonomiska, samt tar även hänsyn till

kommande generationers valfrihet. Försiktighetsprin-

cipen är en av många principer som bör beaktas i den

samlade bedömningen som tas fram.

En av flera viktiga delar i en miljökonsekvensbeskriv-

ning är bedömningen av områdenas faktiska naturvärd-

en. Det finns flera avgörande frågor att ta ställning till

vid ett utarbetande av en MKB. Det kan vara svårt att

bedöma konsekvenserna aven ny vägsträckning eller en

ombyggnad av redan existerande väg. Avgränsningen av

studien kan vara svår att göra, liksom bedömningen av

hur omfattande undersökningarna och faktainsamlingen

skall vara kostnadsmässigt för att vara så effektiv som

möjligt.

Slutsatsen är att man inte kan hitta, direkt beskrivet

i de författningar som finns, vilket uttrycksätt som är

att föredra för att få en så tydlig bedömning som möj-

ligt.

5.1 Kvalitativa uttrycksätt

Kvalitativa uttrycksätt kan avse bedömningar av exem-

pelvis ingrepp i mark och vatten som svårligen låter sig

bedömas kvantitativt. Det bör observeras att det i vissa

fall kan vara svårt att avgöra till viken kategori en viss

miljöeffekt tillhör.

5.1.1 Kvalitativa naturvärdesbedömningar

Kvarnbäck (1995) finner att några MKB i hans under-

sökning saknar en behandling av hushållningsaspekt-

erna av naturresurserna, vilket han finner är märkligt

eftersom de finns med i lagtexten sedan flera år. I 5 kap
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§ 3 NRL står det att inverkan på hushållningen med

naturresurser ska redovisas i en MKB. Denna paragraf

trädde i kraft i juni 1991 och de flesta MKB som Kvarn-

bäck undersökte sammanställdes efter det datumet.

En naturvärdesbedömning ger en sammanställning av

ett områdes kvalitéer. Områdets geologiska värde bör

också på motsvarande sätt beskrivas och värderas.

Lämpligast är att först sammanställa befintlig kunskap

och sedan komplettera med studier av t.ex. flygbilder.

Därefter kan man göra fältstudier på plats av potentiella

värdefulla områden. I intressantare delområden bör ock-

så förekommande naturtyper, indikatorer samt hotade

arter beskrivas. Det vanligaste sättet är att sammanställa

områdets sammansättning och representativitet, före-

komst av skyddsvärda arter och övriga biologiska och

geologiska kvaliteter till en bedömning av naturvärdena.

I den bedömningen kan man ange områdets relativa vär-

de, om det tex. är ett riksintressant område. Värdet kan

anges i olika grupper som klassificerar området i klass

1, 2 och 3.

Det finns discipliner såsom geografi, tätortsekonomi,

landskapsarkitektur, och landskapsdesign som kan ge

stor kunskap om hur transportbeslut kan påverka om-

givningen. Det är sällan som dessa kunskaper finns med-

tagna i beslutsunderlag för politiska beslut och strate-

g1er.

5.1.1.1 SACTRA

I SACTRA-rapporten Assessing the Environmental Im-

pact ofRoad Schemes (1992) anges olika krav på me-

todiken för att värderingen av naturresurser skall ske

på ett så korrekt och enhetligt sätt som möjligt. I

SACTRA noterarman att miljökonsekvensbeskrivningar

bör följa vissa rekommendationer:

För det första bör det vara tydliga och definierade

handlingsplaner för olika alternativ, vilka måste innehålla

information som tydligt förklarar att de olika målen är

uppnådda i de olika alternativen. Dessa finns beskrivna

i SACTRA-rapporten på följ ande sätt:

Dessa handlingsplaner måste innehålla nollalternativet

för att möjliggöra en jämförelse med förändringen som

kan komma att ske.

För det andra måste varje miljöeffekt identifieras samt

fullt ut beskrivas i lämpliga termer.

För det tredje bör högsta standard på forskningen ef-

tersträvas.

För det fjärde bör MKB vara väl genomförd och stå
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i proportion till hur viktig effekten är.

För det femte skall den vara konsekvent mellan de

olika alternativ som undersöks.

För det sjätte skall den presenteras och accepteras

av både kunniga och engagerade i frågan ute i samhäl-

let.

Slutligen skall språkbruket i sammanställningen vara

tydligt och ej tekniskt inriktat.

SACTRA anser att man skall använda sig av flera

uttryckssätt för att nå fram till en bra MKB. Man före-

språkar både kvantitativa, kvalitativa samt monetära ut-

trycksätt, med tonvikten på kvalitativ beskrivning. Den

kvalitativa beskrivningen identifierar tydligt de intrång

som kan orsakas av ett tänkt projekt, men kan vara svår

att jämföra med andra utredningar. Det är jämförelsen

med andra utredningar som är anledningen till att

SACTRA anser att det är viktigt med både kvantitativa

och monetära uttryckssätt.

Man finner i SACTRA-rapporten att det inte finns

någon invändning mot att använda monetärt värde för

att värdera miljöeffekter vid förändringari transportsys-

temet. Det finns stora fördelar med att värdera miljö-

effekter i pengar, vilket förenklar beslutsprocessen. Det

finns dock en uppenbar risk att alltför många miljö-

effekter tas med i kostnads- och nyttoanalysen, vilket i

kan leda till att miljöeffekterna får för stor tyngd jäm-

fört med övriga effekter. Det som inte värderas måste

fortfarande beskrivas så utförligt som möjligt i utvärde-

ringen.

SACTRA beskriver också svårigheten att värdera po-
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tentiella katastrofer, förlusten av unika tillgångar och svå-

righeten att värdera hur framtida generationer vill bevara

milj ön. Den verkliga kostnaden som anges i en kostnads-

och nyttokalkyl borde vara det verkliga finansiella vär-

det samt det sociala värdet.

5.1.1.2 AER-metoden

Det finns många sätt att systematisera arbetet med be-

dömningen av ekologiska effekter av vägproj ekt. Bland

metoderna kanAnalysis of Ecological Risks (AER) näm-

nas. Metoden, som utvecklades av Bachfischer (1978),

har använts mycket av Sankoh i Kanada. Sankoh (1996)

utgår från det sk. nollalternativet, dvs. att ingen för-

ändring sker i miljön. Konsekvenserna av ett intrång i

milj ön beskrivs gentemot nollalternativet. Syftet med

analysen är att finna orsak, verkan och konsekvenser

av att genomföra ett projekt i naturområdet. Sankoh

anser att det blir lättare att urskilja konsekvenserna om

man delar in miljöeffekterna i två klasser. Den ena om-

fattar ekologiska effekter orsakade av naturen sj älv och

innefattar klimat/luft, jord, mark, ytvatten och biotop.

Den andra klassen omfattar förändringar orsakade av

människan oCh gäller inverkan på landskap, skogsbe-

varande, rekreation, bebyggelse och jordbruk. Han an-

ser att det är lämpligt att gradera påverkan i följande

skala: mycket hög påverkan, hög påverkan, viss påver-

kan och liten påverkan. Med hjälp av vägda kriterier kan

ekosystemkänsligheten uppskattas och Vägalternativen

jämföras med varandra. De olika stegen i AER-meto-

den beskrivs i figur 2.
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Figur 2

AER-metoden innehåller fem olika steg. I det första

steget bör projektets syfte vara väl definierat och ut-

värderingskriterierna, inklusive indikatorerna, fastställ-

da. I det andra steget analyseras nollalternativet och

beskrivs effekterna av projektet. Fastställandet av om-

rådenas skyddsvärde samt möjliga begränsningar av

alternativ sker i det tredje steget. I det fjärde steget fast-

ställs de ekologiska riskerna med hjälp av en bedöm-

ning av områdets skyddsvärde och intensiteten av even-

tuella restriktioner. Som hjälpmedel i arbetet kan GIS

(geografiska informationssystem) användas. Med detta

verktyg kan man få en bättre geografisk överblick över
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AER-metoden (efter San/coh, 1996).

konsekvenserna. En nackdel med AER-metoden är att

Vissa viktiga miljöeffekter kan försvinna i den ofta

mycket stora informationsmängden.

5.2 Kvantitativa uttryckssätt

Med kvantitativa uttryckssätt avser vi sådana uttryck

som kan mätas med en given måttstock. Det kan gälla

uppskattningar i ton, kg, ppm etc. av olika ämnen som

emitteras till luft, mark och vatten. Det kan även avse

särskilda effektindex som redovisar potentiella effekter

på ozonlagret, växthuseffekten etc.
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5.2.1 Naturvårdesbedömningar

Fördelen med en kvantitativ naturvärdesbedömning är

att den blir jämförbar med andra inventeringar om den

genomförts enligt lika kriterier. Beskrivs naturvärdes-

bedömningen otydligt kan det finnas risk att det är svårt

att jämföra studien med andra studier, vilket kan leda

till att man inte tar så stor hänsyn till naturvärdena vid

ett eventuellt beslut av förändringar.
När ett område beskrivs kvantitativt med höga na-

turvärden har området t.ex. ovanliga arter/biotoper och

välutvecklade geologiska formationer. Områden med sär-

skilda naturvärden bör kvantitativt dokumenteras väl. Det

kan vara naturreservat eller annan skyddad natur, om-

råde av riksintresse enligt Naturresurslagen, områden

som är upptagna i länets inventeringar av våtmarker,

lövskogar eller områden med hotade arter. Det kan vara

områden med skyddsvärda miljöer som inte upptäckts

tidigare, men som upptäcks i samband med en natur-

värdesbedömning.

En urskog hyser oersättliga värden och den kan ald-

rig återskapas efter ett ingrepp i form av t.ex. ett väg-

bygge. Ingrepp i miljöer som inte kan återskapas är en

större förlust än ingrepp i miljöer som kan återskapas.

Det grundläggande är att de naturvärden som läggs

under grus eller asfalt förstörs. Även andra, ej självklara,

effekter som avgas- och bullerpåverkan på djur, växter

eller rekreationsvärden, avskurna vandringsstråk för

däggdjur eller groddjur etc. bör om möjligt beskrivas.

De värderingar som genomförs i Sverige bygger

mycket på den person som värderar naturen, samt den-

nes kunskap och uppfattning om områdets värde. Ett

riksintressant område får större värdering än ett kom-

munalt intressant område. Det är svårt att vara objektiv

i en sådan allmän bedömning. Det är här som de ekono-

miska värderingarna beskrivna nedan kan komma att

underlätta en objektiv värdering. En naturvärdes-

bedömning, som alltid skall göras, ligger till grund för

arbetet och underlättar konsekvensbeskrivningen. Osä-

kerheten som råder om effekterna på naturmiljön bör

tydligt framgå av enMKB.

5.3 Monetära uttryckssätt

Med monetära uttrycksätt avses värdering i pengar.

5.3.1 Monetära naturvärdesbedömningar

Figur 3 åskådliggör ett sätt att dela upp monetära Vär-

deringsmetoder enligt Pearce och Markandya (1989).

Flera andra varianter fmns.

Monetära värderingsmetoder

 

i

 

i

  

Efterfrågesidan Prissättning av marknaden

I
V V

Uttryckta preferens Avslöjade preferens

metoder metoder

M i v i i i
Betingad Conjoint Resekostnads- Hedonisk . . '
Värdering Analys metoden metod Opportumty- Alternatlv Skugg- Subventloner Dos-

kostnader kostnad pris respons

Figur 3 Monetära värderingsmetoder enligt Pearce och Markandya (1989).
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Nedan behandlas endast de metoder som utgår från

efterfrågesidan

Med uttryckta preferensmetoder avses härdet som

på engelska kallas stated preferences (SP), samt med

avslöjade preferensmetoder avses här det som på eng-

elska kallas revealed preferences (RB).

5.3.1.1 Diskussion värdering/internalisering

Betraktelsesättet att miljöförsämringar orsakas av mark-

nadsmisslyckanden går tillbaka ända till l920-talet

(Pigou 1920). Miljöförsämringar inträffar när indivi-

derna överkonsumerat naturresurserna pga. att pri-

serna inte varit anpassade till den verkliga kostnaden att

använda resurserna, och innebär att miljön successivt

förändrats till det sämre. Detta uppkommer då många

naturresurser som ren luft, lugn och stilla miljö inte har

någon legal äganderätt tillskrivna sig och inte fungerar

som andra varor på marknaden som t.ex. ett hus eller

en bil. Bristen på åsatt värde ger en automatisk reaktion

som gör att man överkonsumerar rent vatten, ren luft

m.m. Inom transportsektorn kan man se detta fenomen

av överkonsumtion då den eller de som transporterar

sig på en väg inte bär den verkliga kostnaden utan över-

konsumerar transport med bil.

Lösningen på olika typer av marknadsmisslyckande

har traditionellt varit att myndigheten har trätt in på mark-

naden med olika regleringar. Genom att manipulera pri-

ser, omfördela äganderätt och reglera utsläpp hoppades

man att de värsta marknadsmisslyckandena skulle åter-

ställas till en någorlunda fungerande marknad. Detta är

ett sätt att uppmärksamma konsumenter på den verk-

liga kostnaden av olika aktiviteter.

5.3.1.2 Värdering av miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser kan värderas genom flera olika me-

toder. Ett sätt är att försöka använda en revealed-pre-

Tabell 3 Uttryckta och avslöjade preferensmetoder.

ference-method, dvs. en metod som inriktas på indivi-

ders avslöjade preferenser. Ett sätt är att indirekt stu-

dera en närliggande marknad som påverkas av miljö-

kvaliteten eller genom att försöka uppskatta uppoff-

ringen för att kunna nyttja den kollektiva nyttigheten.

En annan metod är att basera värdet på ett verkligt be-

teende. Detta kan förklaras som en marknad där man

kan se miljökvaliteten genom tex. antalet besökande

som betalar inträde för att besöka en nationalpark.

Den andra metoden som behandlas i litteraturen är

sk. stated preferences, som baseras på individers ut-

tryckta preferenser. En av dessa metoder kallas Con-

tingent Valuation Method (CVM) som också kan appli-

ceras på odelbara intrångskostnader, som t.ex. oljeut-

släpp i havet. När analysen avser delbara intrångskost-

nader är den mest använda metoden Conjoint Analysis.

Inteerupersonerna får uppge hur de skulle bete sig i en

hypotetisk valsituation. Man utför ett spel där individerna

t.ex. får rangordna olika alternativ. Det finns även en

metod där den intervjuade uppmanas att i specificerade

prisintervall ange sin betalningsvilja för nyttigheten i

fråga. Denna metod är en CVM-metod. Ytterligare två

metoder är det sk. bidragssystemet (även kallad Revea-

led Preferences, RP) där individen ges ett bidrag bero-

ende på värdet av nyttan, alternativt auktionsmetoden,

där man börjar ange ett högt eller lågt värde och indivi-

den anger en summa genom att ange flera bud. Dessa

kan kombineras för att kontrollera de angivna värdena i

de olika metoderna. En metod som kan användas i ex

ante och ex post är den mest avslöjande metoden för

värdet av nyttan eller intrånget, men kan samtidigt drab-

bas av problemet med strategiskt beteende. Om indivi-

den drabbas direkt av intrånget är det stor sannolikhet

att individen besvarar undersökningen på ett strategiskt

sätt och överdriver eller döljer sitt verkliga beteende.

 

Uttryckta preferensmetoder

(Statedpreferences, SP)

betingad värdering

-anger betalningsvilja

-bina'r CVM

conjoint analysis

(även kallad SP-metoden,

vilket eg står för hela gruppen)
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Avslöjade preferensmetoder

(Revealed preferences, RP)

resekostnadsmetoden

hedonisk metod
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Mer om hur de olika metoderna genomförs samt

praktiska exempel framgår avIvehammar (1996).

5.3.2. Avslöjade prefereser

Dessa metoder går ut på att man inhämtar hur individer

agerar i verkligheten. Nedan beskrivs de olika meto-

derna; huvudsakligen analyserar man huspriser i rela-

tion till miljökvalitet runt huset, samt hur man reser till

naturområden.

5.3.2.1 Kompensationsmått

Vad man försöker mäta när man använder de avslöjade

preferensmetoderna är det kompensationsmått markna-

den anger för ett intrång. För att ha möjlighet att mäta

det intrång som kan orsakas av ett vägbygge måste man

först fastställa och beskriva hur resurserna kommer till

nytta för allmänheten, samt hur vägbygget påverkar

dessa nyttigheter. Beskrivningen bör specificera hur

varje individs nytta av resurserna vägs mot skadan vid

en förändring, vid t.ex. ett vägbygge. Individens nytto-

funktion förändras vilket är det mått som bör mätas.

Det Hicksianska måttet av konsumentöverskott (i det

här fallet kompensationsmåttet) representerar den sum-

ma pengar som krävs för att återställa individens väl-

mående till den nivå som det hade före förändringen.

Genom att aggregera dessa individers mått i pengar som

behövs som kompensation för att komma tillbaka till det

ursprungliga läget kan vi få den totala förlusten i ett mått.

Eftersom naturresurser är tillgångar är det viktigt att ha

i åtanke att resursernas begränsning i tiden har en in-

verkan på värdet av dem. Värderingen av skadan bör

innehålla förlusten av värdet på resursen vid den tid-

punkt intrånget sker fram till det datum då man beräk-

nar värdet, samt värdet av förlusten av resursen för all

framtid (eller till dess att det är naturligt återställt till

ursprungsläget), Kopp & Smith (1993). Man bör också

tänka på att ta med den kostnad som läggs ner för att

återställa naturen till sitt ursprungliga skick.

5.3.2.2 Resekostnadsmetoden, hedoniska meto-

den och andra metoder

De två vanligt förekommande avslöjade preferensme-

todema är de indirekta metoderna, resekostnadsmetoden

och hedoniska metoden, oftast använda vid fastighets-

värdering. Med resekostnadsmetoden beräknar man vär-

det på ett visst naturområde med hjälp av kostnaden att

ta sig till området. Det blir en slags inträdesavgift för

att få utnyttja resursen. Hedoniska metoden beräknas

med hjälp av värdet på intilliggande variabler i området,

t.ex. närheten till grönområde, luftkvaliteten mm. Me-

toderna utnyttjar de faktiskt existerande marknaderna.

Dessa metoder tar inte hänsyn till existensvärdet då olika

personer får resa olika långt till området vilket inte alltid
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återspeglar värdet av existensen av ett område (Hanley

1988). Med detta menas att värdet av naturresursen kan

också ha ett värde för dem som aldrig kommer att resa

till resursen, men som värderar högt att det finns kvar.

Ett annat sätt att värdera är att överslagsmässigt be-

döma värdet av biologisk mångfald genom att beräkna

kostnader för att undvika förluster över någon viss kvan-

titativ och eller kvalitativ gräns. Hultkrantz (1991) anger

t.ex. kostnaden för att upprätthålla en lägsta nivå för

biovariation i ekosystem. Där gör han en beräkning

av att en del av den produktiva skogsmarken, dvs. areal,

måste undantas från konventionellt skogsbruk samt att

det faktiska skyddet idag motsvarar hälften av det re-

kommenderade skyddet. Undvikandekostnadsmetoden

är den metod som rekommenderas av Förenta Natio-

nerna (1992) i deras utkast till handbok, System of

integrated Economic and Environmental Accounting

(SEEA), vilken i framtiden kommer att användas i grö-

na (milj öjusterade) nationalräkenskaper.

Redan 1972 antog OECD principen om förorenar-

ens betalningsansvar, den sk. Polluter Pays Principle

(PPP). Innebörden är att förorenaren själv skall bära

kostnaden för sänkningen av kvaliteten på milj ön.

5.3.3 Hypotetiska preferenser

Med hypotetiska preferenser avses den gren som i fi-

gur 3 kallas för uttryckta preferenser.

Det finns inte någon allmänt vedertagen definition av

stated-preference metoden/hypotetiskapreferenser. l lit-

teraturen återfinns skiftande och motstridiga definitio-

ner. Här syftar jag på metoder som baseras på så kal-

lade experimentella designer för att konstruera hypote-

tiska valsituationer. Intervjupersoner får ange hur de

skulle reagera om de stod inför valsituationer i verklig-

heten (d.v.s. state their preferences). Valsituationerna är

sammansatta av flera olika variabler som intervjuper-

sonerna väger mot varandra - dvs. inte t.ex. enbart en

milj övariabel som vägs mot kostnaden.

Under senare år har en lång rad studier runt om i värl-

den använt sig av stated-preference-tekniken. Många av

dessa har utformats som värderingstudier där trafikan-

ter får ta ställning till olika utformning av likartade alter-

nativ, som t.ex. utformning av stationema vid kollektiv-

resor eller olika tid, pris och komfort vid kollektivresor.

Det är också vanligt att genomföra valstudier där trafi-

kanterna får ta ställning till alternativ som är mer princi-

piellt skilda, t.e.x. valet mellan att åka kollektivt eller att

åka bil. Valstudierna ställer stora krav på genomföran-

det och för att bli tillförlitliga måste intervjupersonerna

tänka sig in i en rad restriktioner som påverkar valet.

Denna metod kallas för Conjoint Analysis.

I USA har få studier inriktat sig på problemen vid just

miljöintrång vid vägbyggen. Däremot har man i Sverige
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genomfört ett antal studier sammanfattade av Iveham-

mar (1996). De flesta som nämns är gjorda av Grudemo

på VTI. Där finns studier som visar att personer med

allergi, bronkit, boende i storstäder, akademiker samt

unga människor har högre betalningsvilja än andra, t.ex.

i studien av Halvorsen (1993). Det som påverkade betal-

ningsvilj an där var attityder, men även storleken på in-

komst visar sig ha en stor betydelse.

Problemet med stated preference metoder är att data-

material som bygger på hypotetiskt beteende innehåller

en rad potentiella felkällor som alla har att göra med hur

vi förlitar oss på vad trafikanterna säger att de skulle göra

och vad de faktiskt gör. En sådan felkälla som utgörs

av den hypotetiska valsituationen kan göra att det är svårt

> att ta hänsyn till alla restriktioner som i verkligheten

påverkar valet.

I många fall kan intervjupersonen uppleva att det

finns ett svar som är rätt ur samhällets eller intervju-

varens synpunkt. Den här typen av fel kan betecknas

som en typ av bekräftelse (dvs. en intervjuperson för-

söker bekräfta värderingar som han inte har själv).

5.3.3.1 Betingad värdering

En metod som kan användas för att ta reda på indivi-

ders värderingar av den alternativa trafikplanen är en eko-

nomisk studie i form av en värderingsmetod som kal-

las contingent valuation method, CVM. Den kan med

svensk översättning kallas betingad eller hypotetisk vär-

dering. Det är den metoden som tidigare benämnts som

en uttryckt preferensmetod och kallas även stated pre-

ference-metoden.

CVM består av flera metoder som kan användas för

att ta fram ett värde på människornas nytta/värdet av

den kollektiva nyttigheten genom att skapa hypotetiska

marknader för nyttigheten. Individen får den tänkta si-

tuationen beskriven för sig, hur den skall betalas och hur

nyttigheten kan användas.

Jansson (1996) diskuterar huruvida man skall tillämpa

betalningsviljestudier ex ante eller ex post. Det största

värderingsproblemet beror på svårigheterna att åstad-

komma en uppskattning av intrångskostnadema ex ante

som behövs i beslutsunderlaget. I efterhand tycks det

vara möjligt att med CVM få ett visst grepp om stor-

leksordningen för de miljövärden som gått förlorade

genom t.ex. en ny vägdragning (Grudemo 1994). De

stora intrången är dock oftast unika till sin karaktär,

varför CVM-studier ex post dessvärre har begränsad

generell användbarhet. Skall intrångsvärdering ex post

kunna få praktisk tillämpning krävs att man skapar en

omfattande katalog, en systematisk databas av resultat

från CVM-studier av intrång till följd av investeringar i

olika trafikanläggningar. På dessa data kan man basera

mer välgrundade antaganden°° beträffande intrångs-
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kostnader av olika planerade investeringar. Det är dock

fortfarande ovisst hur man undviker strategiskt beteende

och taktikröstning av berörda individer.

5.3.3.2 Binär betingad värdering

Flest studier inom CVM har använt sig av binär CVM.

Vid binär CVM behöver varje individ som är tillfrågad

endast ta ställning till om hon/han är beredd att betala

en viss angiven summa. Det finns två olika binära

CVM- metoder. Den första är att de intervjuade indelas

i grupper som får ta ställning till olika summor. På detta

sätt får man en kumulativ frekvensfördelning för betal-

ningsvilj an, från vilken den totala betalningsviljan hos

befolkningsmängden kan beräknas. Den andra metoden

innebär att man genomför en simulerad folkomröstning

där individen får ta ställning till samma summa (som

motsvarar den verkliga kostnaden) med ettja- eller nej-

svar. Fördelen med en binär CVM enligt de undersök-

ningar som finns gjorda, är att det krävs få intervjuade

personer och därmed minskar kostnaderna. Frågesättet

liknar marknader för privata nyttor dvs. det liknar en

individs köpbeteende där hon/han tar ställning till om

varan/tj änsten är värd priset. En annan fördel som om-

nämns är att intervjupersonerna endast får svara på en

fråga, dvs. ta ställning till ett visst bud, vilket ger inci-

tament att uppge den verkliga preferensen. Risken för

strategiskt beteende är liten. Se vidare Ivehammar (1996)

för exempel på binär CVM.

5.3.3.3 Betingad värdering och erfarenheter

Man har genomfört ett praktiskt test mellan de olika

CVM-studierna för att uppskatta om de är tillförlitliga

och ger samma summa för värdet av nytta. En studie

jämförde CVM binär metod med CVM med individuell

betalningsvilja. Lomis kom i sin undersökning fram till

att CVM var en tillförlitlig estimering av långsiktiga vär-

deringar av naturresurser, och anser att binär CVM är

enklare att genomföra då det ställer de intervjuade per-

sonerna inför ett enklare val, och därför kan ge mest

tillförlitliga svar. Detta är också den slutsats som Ive-

hammar får fram i sin litteraturstudie 1996.

Det finns ett dilemma med att använda CVM och det

är möjligheten att estimera betalningsvilja och kompen-

sationskrav.

Man värderar svaren på frågorna:

"...hur mycket skulle du vara villig att betalaför

nyttigheten X?

,'...vilken är den minsta kompensationen som du

skulle krävaför att acceptera onyttigheten Y?

I det första exemplet mäts betalningsviljan (WTP)

och i det andra mäts ersättningskravet (WTA).

De flesta studier som försöker ta reda på kompen-
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sationskravet (WTA) och viljan att betala (WTP) finner

att WTA ofta överskrider WTP. Detta menar flera eko-

nomer är ett psykologiskt beteende som hänger ihopmed

det ekonomiska begreppet den rationella och strategiska

människan . En förlust värderas ofta högre än en iden-

tisk vinst, Cummings et al. (1986). Även Gregory (1986)
menar att den tillfrågade tar stor hänsyn till sin egen

betalningsförmåga när han/hon besvarar en fråga angå-

ende betalningsförmåga. Vid en kompensationsfråga kan

däremot den tillfrågade vara rädd att mista något som

han/hon anser sig ha rätt till. Man kan också förklara

det med att det är en stor skillnad att bedöma en nytta

som totalt saknar en marknad, som tex. ren luft, med

nyttan av att värdera en fastighet som har ett marknads-

pris. De hypotetiska metoderna mäter människors vär-

deringar av hypotetiska förändringar i en nyttighetens

kvalitet och kvantitet. De hypotetiska betalningsvin orna

antas vara direkt jämförbara med hur människor agerar

på verkliga marknader. I de fall de hypotetiska/indirekta

metoderna används, är situationerna endast indirekt re-

laterade till nyttigheten i fråga.

En hypotetisk metod som används i allt större ut-

sträckning är den diskreta CVM-metoden, där slutna svar

används istället för öppna. Respondentema får ta ställ-

ning till om de är beredda att betala ett visst pris för att

erhålla en nyttighet. Priset varieras sedan mellan re-

spondenterna. Fördelen med denna metod är att den

hypotetiska situationen är närmare kopplad till hur en

vanlig marknad fungerar. Ytterligare en hypotetisk me-

tod är Conjoint Analysis, med vilken flera dimensioner

eller egenskaper mäts samtidigt. Respondenten väljer

kontinuerligt mellan två alternativ, den sk. trade-off-me-

toden eller värderar olika alternativ på en och samma

gång, den sk. full profil-metoden. Detta sker genom att

poängsätta alternativen eller genom att rangordna dem.

En felkälla som kan uppstå när en CVM genomförs

är att individen inte förstår vad det är som värderas. Det

är svårt att anta, enligt neoklassisk ekonomisk teori, att

den enskilde individen har perfekt information om alla

varor/tjänster samt vet deras Värde. Man kan också tänka

sig att fel kan uppstå genom utformningen på undersök-

ningen. Dessa undersökningsfel kallas i litteratur ut-

gångspunkts-, betalningssätts- samt informationssned-

vridningar.

CVM-studier baseras på enkäter, som i sig medför

en rad problem. Man förutsätter att respondenten skall

göra en värdering, vilket kan vara en mycket svår upp-

gift, och denna värdering skall gälla en hypotetisk vara,

som alltså måste definieras mycket klart och realistiskt.

Föga förvånande har CVM-ansatsen varit utsatt för en

betydande kritik, både inom-och utomvetenskapligt.

Granskningen av metoden har varit särskilt intensiv un-

der senare år i samband med att det har varit aktuellt att

utnyttja den som grund för beräkning av skadestånds-
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belopp vid milj öskador i USA.

5.3.3.4 NOAA

Ekonomerna Kenneth Arrow och Robert Solow fick i

uppdrag av NOAA (The National Oceanic and Atmos-

pheric Administration i USA) att leda en panel av ex-

perter för att finna kriterier som visar om CVM är en

lämplig metod att använda vid värdering av förlorade

existensvärden. Resultatet blev att panelen ansåg att

CVM kan ge pålitliga uppskattningar vid existensvärden

under förutsättning att deras rekommendationer följs

(Portney 1994). Anledningen till panelens uppkomst var

att man i USA var angelägen om att finna värdet av för-

lusten som uppkom vid förstörelse av existensvärden.

Dessa behövde fastställas på ett trovärdigt sätt och skulle

ligga till grund för vilket skadeståndsbelopp ett företag

skulle få betala. Man var också noga med att identifiera

hur man skulle komma fram till ett sådant värde.

De viktigaste kriterierna som fastställdes var:

° personliga intervjuer ar att föredraframför andra

intervjuformer

- man skall finna högsta möjliga betalningsvilja för

attförhindraframtidaförstörelse av existensva'rde

° man skall helst använda sig av enfolkomröstnings-

modell där betalning sker via skatter ellerprisuttag

(dvs. bina'r C Vlll)

° scenariotför programmet skall beskrivas så utför-

ligt som möjligt

' man skaförklara att kostnaderför scenariot med-

för minskade resurserför andra åtgärder som också

kan behöva bevaras.

5.3.3.5 Alternativa metoder- auktionsform

Counterspeculation, Auctions and Competetive Sealed

Tenders tas upp av Vickrey (1961) där han analyserar

olika auktionsformer och lanserar den sk. andrapris-

auktionen, eller Vickrey-auktionen, som den kommit att

kallas. Hans analys motiveras av Abba P. Lerners för-

slag, att i marknader där konkurrensen är ofullständig,

skapa effektivitetshöj ande institutioner som kan fung-

era som företag, för att ge en perfekt konkurrens. Auk-

tionsformen är därför inte bara betydelsefull för auk-

tionsteorin, utan också för att den ger allmängiltiga in-

sikter i hur allokeringsmekanismer, dvs. fördelning-

smekanismer, bör utformas för att ge samhällsekono-

miskt önskvärda incitament för en fungerande mark-

nad, då informationen är ofullständig. Detta har bety-

delse för frågan hur man får människor att uppge sin

sanna betalningsvilja för offentliga tjänster.

Det finns flera olika typer av auktionsmodeller. Här

beskrivs bl.a. andraprisauktionen som förrättas genom

att ett föremål (resurs) utauktioneras genom sluten bud-

givning, där den som ger det högsta budet får varan, men
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betalar det näst högsta budet. Denna mekanism fram-

lockar individens sanna betalningsvilja därför att om man

bjuder över sin betalningsvilja riskerarman att någon an-

nan budgivare också bjuder över den, varvid man kan

tvingas köpa varan till förlust. Om man bjuder under sin

betalningsvilja riskerar man att någon annan köper va-

ran under ens betalningsvilja. Det sanningsenliga budet

är en dominerande strategi under denna auktionsform.

Med dominerande strategi menas den strategi som med

störst sannolikhet kommer att användas. Auktionen för-

delar också varan på ett samhällsekonomiskt riktigt sätt,

därför att varan tillfaller den person som har den högsta

betalningsvin an och vederbörande betalar den samhälls-

ekonomiska alternativkostnaden som är det näst högsta

budet. Auktionsmekanismen förenar två principer. Ge-

nom att framlocka sanningsenliga bud är den uppbyggd

så att det man sj älv betalar när man vinner auktionen är

oberoende av det egna budet. För att den skall ge sam-

hällsekonomiskt riktigt utfall köper man varan till alter-

nativkostnad (Löfgren & Weibull 1996).

5.4 Metoder ställda mot varandra

Groth (1996) har ställt flera olika värderingsmetoder mot

varandra som visar hur man kan skatta värdet av de

externa effekterna. Vilken metod som används beror på

vilken typ av miljöeffekter som ska skattas. Den klas-

sificering som Groth har valt att göra tar sin utgångs-

punkt i huruvida skadekostnadsberäkningarna utgår från

produktionssidan (ingenjörskalkyl), eller från efterfråge-

sidan (faktisk betalningsvilj a).

Ingenjörskalkylen innefattar direkta kostnader, indi-

rekta kostnader, kompensationskostnader, preventiva

åtgärdskostnader och återställningskostnader. De fak-

tiska betalningsvilj emetoderna innefattar avslöjade pre-

ferenser och angivna preferenser. Betalningsvilj estudierna

kan i sin tur delas upp i direkta och indirekta metoder,

samt observerat marknadsbeteende och beteende på hy-

potetiska marknader. Dessa förklaras ovan.

Direkt observerat marknadsbeteende kan vara att

man genomför en folkomröstning, dvs. låter folk rösta

på olika valmöjligheter, simulerar marknader med paral-

lella privata marknader. Observerat marknadsbeteende,

dvs. hur individer agerar, kan indirekt vara att man ser

på hushållsproduktionen, värderar hedoniska priser (t.ex.

fastighetspriser), samt ser på åtgärder av byråkrater och

politiker.

För att få ett direkt svar på om hypotetiska markna-

der kan man genomföra en CVM-studie, eller ett allo-

keringsspel med skatteåterbäring i form av intervjufrågor

om att spendera mer eller mindre. De indirekta meto-

derna för att finna svar på hypotetiska frågor är con-

tingent ranking, kartläggning av indifferenskurvor, pri-

oriterings-värderingsteknik och willingness-to-behav-

lour.
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Av de studier av ingenjörskalkyler som Groth har tittat

på, är det den direkta metoden som används mest. Med

denna metod försöker man fastställa direkta samband

mellan ett ämne och dess effekter på djur, natur och

människa, och därefter värdera effekterna.

Miljöeffekter kan också beskrivas i uttryckta dos och

responssamband. Vid värdering av effekter som ej kan

bjudas ut på en marknad, som t.ex. ren luft måste den

direkta metoden kompletteras med en betalningsvilje-

undersökning enligt Mitchell & Carson (1989). Svag-

heten med den direkta metoden är främst att sambanden

i många fall är osäkra och framtida kostnader kan vara

svåra att skatta, bland annat p.g.a. okunskap om fram-

tida samband och utsläppsnivåer. Dessutom är det ej

möjligt att värdera s.k. existensvärden med den direkta

metoden.

Effekterna kan också skattas med produktions-kost-

nadsperspektivet, vilket utgör ett exempel på en indirekt

metod. Försämrad hälsa av t.ex. luftföroreningar vär-

deras enligt detta perspektiv till produktionsbortfall och

sjukvårdskostnader. Skogsskador kan skattas med led-

ning av skogsägarnas minskade inkomster osv. Med

produktionskostnadsperspektivet tas dock inte hänsyn

till effekter såsom smärta, sorg och oro. Den verkliga

betalningsviljan tenderar därför att underskattas enligt

Leksell (1987). Genom att skatta återställandekostnader,

fås en uppfattning av hur mycket det skulle kosta att

återställa en skadad miljö till det ursprungliga skicket.

Metoden används dock inte i någon större utsträckning

enligt Hansson och Lindberg (1992).

Ytterligare en monetär metod är undvikandekostnad-

smetoden som utgår från samhällets kostnad för att

minska en negativ extern effekt till en viss målnivå fast-

ställd med ledning av naturens kritiska belastningsgräns-

er, alternativt i enlighet med politiskt fattade beslut. I det

senare fallet kan eventuellt metoden klassas som en

betalningsviljestudie (observerad/indirekt metod) efter-

som den utgår från politikernas betalningsvilja för att

minska miljöeffekterna. Fördelen med undvikandekost-

nadsmetoden är att det är relativt enkelt att ta fram skatt-

ningar på den externa effekten. Den största nackdelen

är osäkerheten i huruvida åtgärdskostnaderna verkligen

motsvarar individens betalningsvilj a. Utgångspunkten är

nämligen att politiker fattar beslut som återspeglar väl-

jarnas betalningsvilj a, vilket givetvis kan diskuteras.

Ingenj örskalkyler erbjuder ofta en möjlighet att på ett

relativt enkelt sätt uppskatta en plausibel miniminivå för

skadekostnaderna. De är även ofta en förutsättning för

att studier av faktisk betalningsvilja skall kunna utföras,

som ett led i beskrivningen av den vara som värderas.

Ingenjörskalkylema måste emellertid underbyggas med

rimliga motiveringar för antagandet om att det finns en

betalningsvilja för de kostnader som beräknas.
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6 Hur beskrivs osäkerheten i bedömningsunderlagen?

6.1 Prognososäkerhet

En osäkerhetsfaktor i trafikprognoser är den framtida

trafikexpansionen och flödet av fordon på de olika väg-

alternativ som arbetas fram. En studie som tagits fram

till the House of Commons Committee of Public Ac-

counts i England (1989) visar att trafikprognoser och

analyser för framtiden kan vara missvisande. Man fann

i studien att de som hade bäst prognossäkerhet med jäm-

förda faktiska trafikflöden och det förutspådda trafik-

flödet var inom 20 procent av aktuellt flöde,medan res-

terande studier hade en variation av förutspått värde

mellan 50 procent under, och 105 procent över, det flöde

som var det faktiska flödet av fordon. Det skulle vara

av värde för framtida analyser av miljökonsekvenser om

man kunde luta sig mot en säkrare prognos av trafik-

flödet. Den direkta kopplingen till framtida trafikpro-

gnoser är därför ett dilemma för analysen. Det finns inte

utrymme för trafikgenerationer1 att skifta i en linjär

kostnadsnytto-kalkyl, dvs. beräkningar går inte att göra

då det förutspådda flödet av trafik skiljer sig så mar-

kant från det faktiska trafikflödet. Trafikeffekterna i en

kostnads- och nyttoberäkning är endast behandlade som

trafikfördelning. Det är svårt att acceptera sambandet

att sammanslagen efterfrågan på vägtransporter är per-

fekt vertikal och att trafikökning endast orsakas av en

vertikal flyttning i efterfrågekurvan som en reaktion på

ökad inkomst. Det är i verkligheten även andra fakto-

rer som kan påverka trafikflödesförändringen. Relativt

sett är små trafikgenerationsförändringar svåra att fånga

upp i ett projekt, men dessa kan fångas upp i ett samman-

slaget projekt där man ser på ett längre tidsspann än inom

de mindre projekten. Alternativet vore att titta i ett retro-

perspektiv (dvs. bakåt i tiden) på tidigare generationers

trafikvanor och anpassa planeringen av trafik till fram-

tida generationer för att få en uppskattning om det fram-

tida trafikflödets storlek. Osäkerhetsfaktorn hänger

dock kvar i hur säkert framtida generationer kommer

att följa tidigare generationers trafikvanor.

6.2 Tolkning av resultat

Ytterligare ett osäkerhetssammanhang som kommer

fram vid en grundligare analys av kostnads- och nytto-

kalkyler som är gjorda för en serie av flera projekt, är

att de kan ge ett positivt samhällsekonomiskt överskott

vart och ett projekt för sig, men ger tillsammans ett

negativt samhällsekonomiskt resultat. När dessa projekt

 

1 innebär olika trafikslag där t.ex. häst och vagn

tillhör en gammal trafikgeneration och t.eX.

jetdrivet flyg tillhör en ung trafikgeneration.

VTI MEDDELANDE 836

varit klara visar det sig att samhället faktiskt förlorat

på projekten jämfört med utgångsläget. Genom att titta

tillbaka på dessa projekt kan man se resultatet att bra

projektförslag kan vara negativa vid en avsaknad av en

bra strategisk förutsättningsmetod. Med detta menas att

man har antagit fel förutsättningar, eller antagit att osäkra

förutsättningar är relativt säkra vilket försvårar tolk-

ningen av resultatet (Hanley 1988).

6.3 Globala effekter

Den fjärde osäkerhetsfaktorn med att använda kostnads-

och nyttoanalys, samt värdet på miljön, är svårigheten

att värdera den globala verkan, dvs. effekten över hela

jordklotet, olika alternativ kan ha. Effekterna kan sträcka

sig över hela jordklotet, samt är också svåra att värdera

genom traditionell värderingsteknik.

Det har gjorts få ansatser till att försöka mäta de glo-

bala effekterna, men Fankhauser (1995) kan här näm-

nas. Han har gjort en sammanställning av studier där man

försökt skatta den marginella skadekostnaden av kol-

dioxidutsläpp vid olika framtida tidpunkter. De beräk-

ningar som är gjorda är omgärdade med reservationer,

men är ändå kontroversiella.

En annan studie som är gjord där effekterna uppskat-

tas genom skadekostnaden för svavel gjordes av Pearce

och hans medarbetare (1992).

6.4 Diskonteringsränta

En problemgrupp som diskuteras i litteraturen är dis-

konteringsräntan som löper över mycket lång tid. Den

ränta som SACTRA använder i sin COBA dvs. kost-

nadsnyttokalkyler är relativt högt värderad jämfört med

de som används i många andra analyser och är relate-

rade till problemet som Mäler diskuterar. Tidigare stu-

dier, använda i hälsoskadevärderingar, samt bullerstudier

visar att en lägre diskonteringsränta kan vara att före-

dra i kostnads- och nyttostudier.

6.5 Värderingar ger olika värden

Groth (1996) har gjort en sammanfattande studie av

värderingar av intrångseffekter såväl som barriäreffekt-

er. Hon drar slutsatsen att det finns en betydande betal-

ningsvilja för att minska både barriär- och intrångs-

effekter. Dessa effekter skiljer sig från de tidigare milj ö-

faktorerna, i det avseendet att de är lokala och drabbar

ett begränsat antal personer (därmed sägs det inte att
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betalningsviljan endast finns hos de som är direkt be-

rörda). Av denna anledning anser hon att det förefaller

lämpligt att man med skadekostnadsperspektiv värde-

rar effekterna. Mest lämplig är, enligt Groth betalnings-

undersökningar som utgår från individuella betalnings-

viljor, t.ex. CVM.

Grudemo har under de senaste åren genomfört ett

antal betalningsviljestudier, där CVM-metoden har an-

vänts för att skatta nya vägars intrångskostnader (Grude-

mo 1990, 1993, 1994). I hans studier framgår det att

det finns stora kostnader som ej tas i beaktande i den

vanliga objektsanalysen. De CVM-studier som utförts

visar emellertid vissa metodbrister. Studierna är dock

gjorda för flera år sedan då metoderna inte var så be-

prövade. Resultaten kan tolkas som motsägelsefulla

och indikerar de metodproblem som är förknippade med
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betalningsviljestudier. Det visar att metodiken måste ut-

vecklas, vilket sker på Linköpings universitet och VTI

av Ivehammar.

Folkomröstning är ett sätt att titta på individernas val

av vägaltemativ utan att ta hänsyn till vården i en kalkyl.

Ett exempel på en genomförd sådan är folkomröstningen

i Linköping 1989 vilken är en viktig betalningsviljeun-

dersökning, eftersom den till skillnad från övriga studier

avsåg en verklig och inte en hypotetisk situation. Väl-

jarna valde att rösta nej till vägen genom Vallaskogen,

trots att den samhällsekonomiska, då beräknade, analy-

sen gav ett stort positivt resultat. Detta visar alltså att

det är olämpligt att bortse från intrångseffekter, endast

med motivering att de är svåra att värdera (Grudemo

1990)
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7 Avslutande kommentarer

De metoder som omnämns i den här studien har visat

att man på flera sätt kan identifiera och gradera milj ö-

intrång. Många av dessa metoder används idag på olika

sätt i Sverige. Miljöintrång är svåra att värdera, dels där-

för att naturen är unik, och framför allt därför att det

inte finns några reella marknader. Flera olika mått har

använts, vilket gör det svårt attjämföra miljöintrången

med varandra. Detta gör det svårt för beslutsfattare att

identifiera när ett intrång inte bör göras, eller när ett

milj öintrång är acceptabelt.

En ekonom kan tendera att föredra monetär värde-

ring, medan biologen föredrar en kvalitativ värdering,

samt, slutligen, den tekniskt inriktade tenderar att före-

dra den kvantitativa naturvärdesbedömningen. Den kom-

mentarjag har är att en monetär värdering kan vara nöd-

vändig vid unika värden, dvs. där känslig och ovanlig

natur påverkas. Vid en projektering där man inte identi-

fierar några större miljöintrång är det onödigt att ta fram

monetära Värden, då det är relativt dyrt att ta fram dessa.

En telemarketing undersökning genomförd på för-

sök i Sverige via VTI (Johansson 1997) med 206 kom-

muner visar att av de tillfrågade miljöoheferna (urval i

hela Sverige) i de olika kommunerna anser 67 procent

att det idag inte finns tillräckliga underlag för att identi-

VTI MEDDELANDE 836

fiera de miljöintrångseffekter ett vägbygge kan orsaka.

54 procent ansåg att om de visste människors betalnings-

vilja för att genomföra eller stoppa ett vägbygge skulle

det öka de milj öansvariga politikernas möjlighet att fatta

för samhället korrektare beslut. Den här undersökningen

visar att det finns ett uttalat behov av att få betalnings-

viljan från individer identifierad och framräknad.

Svårigheten är att få fram riktiga värden. Detta leder

till problemet där de som slutligen skall besluta om väg-

alternativ är politiker som sitter i en folkvald grupp. Dessa

beslutsfattare har oftast inte kunskapen att värdera olika

alternativ gentemot varandra utan ser den monetära slut-

siffran för de olika alternativen som en av de få besluts-

variablerna att bygga ett beslut på.

Beslutsunderlag bör vara tydliga och lyfta fram kon-

flikter mellan olika milj öhot. De skall möjliggöra en all-

sidig bedömning av olika ingrepp och effekter i miljön

samt ge ledning för avvägningar och beslut. Det skall

ske i en demokratisk process som tillgodoser inflytande

och medverkan från alla beröra parter. Det bör också

vara ett effektivt beslut som överblickas redan från bör-

jan, samt styr i en riktning där resurser används mest

effektivt från en samhällsekonomisk synpunkt, och där

miljövariablema är inkluderade.
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