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Titel

E6 genom Ljungskile - ett omstritt motorvägsbygge

Beskrivning av beslutsprocessen och invånarnas inställning och värdering av effekterna på närminön

 

Referat

VTI forskar för att försöka värdera de miljöförändringar ett vägbygge ger upphov till. Ansatsen är att göra en

helhetsvärdering av milj öförändringarna.

År 1986 utförde VTI en sk. CVM-studie om det planerade motorvägsbygget genom kustsamhället Ljungskile

i Bohuslän. En stor majoritet av de personer som deltog i studien var emot vägen. Den föreliggande studien är

genomförd efter det att vägen byggts. En stor majoritet av deltagarna i föreliggande studie är, i motsats till i den

tidigare studien, positivt inställda till vägen. En starkt bidragande orsak till detta torde vara att vägen lades i ett

tråg tre meter under havsnivån, istället för på en tre meter hög vägbank, som var den aktuella planerade ut-

formningen när den första studien genomfördes. Denna förändring har inneburit att vägens negativa påverkan

på miljön minskat.

I syfte att större hänsyn ska tas till miljöförändringar i framtida vägproj ektering är det av intresse att flera

studier i ämnet genomförs.
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Förord
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beaktas på ett bättre sätt i vägprojekteringen än vad nu

är fallet.
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E6 genom Ljungskile - ett omstritt motorvägsbygge
Beskrivning av beslutsprocessen och invånarnas inställning och värdering av effekterna på när-

miljön

av Stefan Grudemo

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Motorvägsbygget förändrade människors inställning

Från tiden före motorvägsbygget till dags dato har

det skett en total förändring av inställning till mo-

torvägen. Den genomförda nedsänkningen av mo-

torvägen där E6 passerar Ljungskile, och som ge-

nomfördes efter protester mot det ursprungliga

förslaget, tycks ha gjort en majoritet av Ljungs-

kileborna nöjda med den nya vägen.

VTI:s forskning om milj öförändringar syftar till att göra

en helhetsvärdering av dessa. VTI har under flera år ge-

nomfört ett antal sådana studier, främst av vägars in-

trång. I detta meddelande behandlas motorvägsbygget

av E6 genom kustsamhället Ljungskile; ett intressant

men komplicerat fall. Innan E6:an byggdes som motor-

väg genomförde VTI 1986 en ex ante-studie (förestudie)

av det hotade rniljöintrånget. När ex ante-studien genom-

fördes planerades motorvägen att läggas på en tre me-

ter hög vägbank 40-60 från den dåvarande E6:an med

en bullervall som skulle skymma vyn över havet för

många Ljungskilebor. Planen möttes dock av starka pro-

tester, vilket efter en lång process medförde att ett träg-

alternativ istället slutligen genomfördes 1992-95. Mo-

torvägen är nedsänkt i ett tråg, tre meter under havs-

ytan, där den passerar Ljungskile centrum.

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva be-

slutsprocessen för motorvägsbygget i Ljungskile och

belysa hur Ljungskilebomas inställning och värdering av

miljöeffekterna har förändrats.

Nedan följer en översikt från det att beslut togsatt

motorvägen skulle byggas till det att den stod färdig.

0 Januari 1985 Regeringsbeslut att motorväg ska

byggas mellan Stenungsund och

Uddevalla

Alternativa motorvägssträckningar

för en framtida E6 redovisas på in-

forrnationsutställningar i Ljungskile,

Uddevalla och Stenungsund

0 Oktober 1985
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November 1985 I ett PM rekommenderar Vägför-

valtningen alt. VästlA, vägbanks-

alternativet , som framtida E6-

sträckning.

Vägförvaltningen färdigställer en

arbetsplan för alternativ Väst 1A

0 September 1987 Regeringen fastställer arbetsplanen

- Maj 1987

0 1987-1990 Vägverket och kommunen mottar

protester mot alternativ Väst 1A och

arbetsplanen

0 Mars 1991 En konsultfirma färdigställer en

miljökonsekvensbeskrivning

0 April 1991 Uddevalla kommunfullmäktige an-

tar detaljplan med neds änkt motor-

väg och Vägverket införlivar denna

plan i arbetsplanen

0 September 1991 Motorvägen söder om Ljungskile

(Stenungsund-Ljungskile) öppnas

för trafik

0 Augusti 1992 Motorvägen börjar byggas

0 December 1994 Södra delen av motorvägen vid

Ljungskile öppnas för trafik

0 Juli 1995 Norra delen av motorvägen vid

Ljungskile öppnas för trafik

0 April 1997 Motorvägen norr om Ljungskile,

med bl.a. bron över Sunningesund

väster om Uddevalla, börjar byggas

(se figur 2.7)

VTI:s ex ante-studie genomfördes under sommaren

och hösten 1986 och utkom som ett VTI-notat i februari

1987. Föreliggande ex post-studie (efterstudie) påbör-

jades i december 1997.

Ex ante-studien gav mycket höga betalningsviljor.

Den betalningsvilja som efterfrågades i enkäten var dels

för att få en annan sträckning, exempelvis öster om sam-

hället, istället för vägbanksalternativet , dels för att



slippa motorväg överhuvudtaget. Dessutom efterfråga-

des minsta acceptabla kompensationskrav för försäm-

rad närmiljö genom motorvägens tillkomst.

Ex post-studien gav helt andra resultat. En majoritet

av respondenterna var nöjda med den byggda motor-

vägen och hade därför ingen betalningsvilja för att få en

annan motorvägssträckning om denna möjlighet hade

funnits.

Från det att eX ante-studien genomfördes till dags dato

har det skett en total förändring av inställning till motor-

vägen p.g.a. annan utformning av vägen och eventuellt

också att när människor väl ser resultatet är de ej så

negativa. Dessutom kan de riktigt negativa ha flyttat från

orten.

Huvudslutsatsen är att nedsänkningen av motorvä-

gen där E6 passerar Ljungskile, som genomfördes efter

den proteststorm som uppkom mot det ursprungliga

förslaget, har inneburit att en majoritet av Ljungskileboma

tycks vara nöjda med den nya vägen. Den fördyring av

projektet som det valda, miljömässigt betydligt bättre

alternativet medförde, är förmodligen samhällsekono-

miskt väl motiverad.
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The E6 through Ljungskile - a controversial motorway project
A description of the decision-making process and local attitudes and valuation ofthe effects on the

environment

by Stefan Grudemo

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

581 95 LINKÖPING, SWEDEN

Summary

The motorway project that changed people's attitudes

Between the time before the motorway project and

the present date, there has been a complete change

of attitude. The use of a trough for the E6 motor-

way where it passes Ljungskile, Which was adopted

after the original plans, seems to have made a ma-

jority of the town s inhabitants positive to the new

road.

The VTI research into environmental changes aims at

making overall valuations. Over several years, the In-

stitute has made a number ofstudies in this field, mainly

concerning intrusion by roads. This report discusses the

building of Euro Highway 6 (E6) through the coastal

town of Ljungskile in western Sweden, since it is an

interesting but complex case. Before E6 was upgraded

to a motorway, the VTI carried out an ex ante study of

the planned intrusion. At the time of the study (1986),

the motorway was planned to be built on a three metre

high embankment 40-60 metres from the former E6,

with a noise barrier that would block the view of the

sea for many people in Ljungskile. Understandably, the

plan met with strong protests, which fmally resulted in

a trough being built for the motorway in 1992-1995.

The motorway is thus three metre below sea level where

it passes the centre of Ljungskile.

The purpose of the present report is to describe the

decision-making process prior to building the motorway

through Ljungskile and to illustrate local attitudes and

valuations concerning the change in environmental im-

pact.

The following is an outline of the process from initial

decision to finished construction.

Decision by the government to build

a motorway between Stenungsund

and Uddevalla

Alternatives for a future E6 motor-

way are displayed at exhibitions in

Ljungskile, Uddevalla and Sten-

ungsund

0 January 1985

0 October 1985
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0 November 1985 In a memo, the Regional Road

Administration recommends the

West 1A alternative, i.e. the em-

bankment alternative , for the

future E6.

The Regional Road Administration

finishes a working plan for the West

1A alternative.

0 September 1987 The government approves the

working plan

0 1987-1990 The Road Administration and

Ljungskile municipalityreceive

protests against the West 1A

alternative and the working plan

A consulting agency ñnishes an

environmental impact assessment

The municipal council of Uddevalla

adopts a plan with sunken motor-

way and the Road Administration

incorporates this in the working

plan

0 September 1991 The motorway south of Ljungskile

(Stenungsund-Ljungskile) opens

for traffic

Construction of the motorway be-

gins

0 December 1994 The southern part of the motorway

in Ljungskile opens for traffic

- May 1987

0 March 1991

0 April 1991

0 August 1992

0 July 1995 The northern part of the motorway

in Ljungskile opens for traffic

0 April 1997 Construction ofthe motorway

north of Ljungskile (with, among

other things, the bridge over

Sunningesund, west of Uddevalla)

begins (see Figure 2.7)

The VTI°s ex ante study was carried out during sum-

mer and autumn 1986, and appeared as a VTI notat in

February 1987. This ex post study began in December

1997.



The ex ante study indicated a very high willingness

to pay. The options given in the questionnaire in this

respect were another route, for example east of the

town, instead of the road embankment alternative , or

no motorway at all. In addition, there were questions to

find the smallest acceptable compensation for deterio-

ration in the local environment due to the motorway.

The ex post study produced quite different results.

A majority of the respondents were satisfied with the

motorway as built and were unwilling to pay for another

motorway route if this had been possible.

A total change in attitude to the motorway has thus

occured between the time when the ex ante study was

carried out and the present date. This is due not only to

a different design of the motorway but perhaps also to

the fact that people are less negative when they see the

finished result. Furthermore, the most negative inhabi-

tants may have moved from the area.

The main conclusion is that the maj ority of the in-

habitants seem to be satisfied with the new motorway

after lowering ofthe section where it pas ses Ljungskile.

The increased cost of the project as a result of the en-

vironmentally much better alternative is probably well

motivated in socio-economic terms.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund: VTI:s forskningsinriktning på
miljövärderingsområdet

Såväl positiva som negativa miljöförändringar sker vid

vägbyggen. Ans atsen i VTI:s forskning inom detta pro-

blemområde är att utröna helhetsvärderingen hos de

berörda människorna av milj öförändringarna.

För att kunna generalisera helhetsvärderingar av de

milj öförändringar nya vägar kan ge upphov till måste ett

flertal fallstudier utföras, som förhoppningsvis kan ligga

till grund för en generell modell för sådana värderingar.

VTI har tidigare utfört ett antal sådana fallstudier, men

fler måste utföras för att miljöförändringama ska kunna

behandlas korrekt i vägplaneringen.

Det aktuella studieobjektet, motorvägen genom

Ljungskile, är ett mycket intressant fall, men också ett

mycket komplicerat. I detta meddelande presenteras och

diskuteras relevanta fakta i målet.

För tolv år sedan gjordes en ex ante-studie av intrångs-

kostnaden av en planerad nybyggnad av E6 genom

Ljungskile, som den var planerad i mitten av 1980-talet.

Därefter har mycket hänt. Den nya vägen finns nu se-

dan några år tillbaka, men den har fått en helt annan

utformning än vad som ursprungligen planerades.

1.2 Syfte och uppläggning

Det finns flera skäl till att studera fallet Ljungskile. Både

den nya (öppnad för trafik 1995) och den gamla Eözan,

ligger som en barriär mellan bebyggelsen och havet. Detta

är inte helt ovanligt, men knappast önskvärt. Människor

har i alla tider strävat efter att ha kontakt med vatten.

Städer har anlagts längs kuster, kring åar och älvar, kring

utlopp i hav och sjöar. Detta berodde på att förr i tiden

var vattnet den främsta transportleden. Men när bilismen
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gjort sitt intåg och vägtrafiken blivit mycket viktigare än

sj öfarten, har kontakten med vattnet ofta helt eller delvis

brutits genom leder för den växande biltrafiken. Så är

fallet i Ljungskile. Det finns anledning att återkomma till

fallet Ljungskile när denna typ av barriäreffekter kommer

att behandlas i vår framtida forskning.

I föreliggande studie är det den förändrade utform-

ningen av motorvägen under planeringsprocessen, som

kom till stånd p. g.a. opinionstrycket, som står i fokus.

Den utdragna beslutsprocessen beskrivs i historiken i

kapitlen 2-4. Ändringen av planerna gör att vi kan studera

hur den miljömässigt förbättrade utformningen har på-

verkat människors åsikter och attityder till vägen. En

bidragande orsak till valet av fallstudie är att det tidigare

gjorts en CVM-studie av motorvägen genom Ljungskile1

Denna studie gjordes som en ex ante-studie, dvs. som

en förestudie, och gällde den utformning som var aktuell

då. Eftersom den slutliga utformningen blev annorlunda

går det inte att göra enfullt jämförbar ex post-studie,

dvs. efterstudie, vilket annars hade varit intressant. Vi

har ändå gjort bedömningen att en CVM-fråga om miljö-

förändringen i dagens ex post-läge kan vara av värde.

Syftet med föreliggande studie är således, samman-

fattningsvis, att undersöka i vilken utsträckning den änd-

rade utformningen av motorvägen har förändrat Ljungs-

kilebornas inställning och attityd till densamma, som

framkom vid ex ante-studien från 1986, samt utröna om,

och i så fall hur, människors uppfattning om ett planerat

vägprojekt förändras efter vägens tillkomst. Dessutom

är det som sagt av intresse, inte minst för framtida

studier, att kartlägga beslutsprocessen i detta kompli-

cerade fall.

 

1 CVM står för Contingent Valuation Method och betyder
fritt översatt hypotetisk marknadsvärdering.
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2 E6 som motorväg genom Ljungskile - de första pla-

nerna

2.1 Beskrivning av Ljungskile

Ljungskile är beläget vid en havsvik mellan Stenungsund

och Uddevalla i södra Bohuslän. Samhällethar ca 3 000

invånare. Bebyggelsen består främst av fristående villor

och fritidshus, men också av ett mindre antal hyreshus.

Samhället utgör ett handelscentrum för den södra delen

av Uddevalla kommun och har post, bank, apotek och

övriga affärer, samt social service i form av distrikts-

läkarmottagning, skola, ålderdomshem, konvalescent-

hem mm.

Naturen kring Ljungskile utgörs av skogsklädd, ku-

perad terräng med stora höjdskillnader. Samhället är

uppbyggt kring Ljungskileviken och bebyggelsen kan i

någon mån liknas vid en grekisk amfiteater, där stora delar

av de boende har utsikt över viken.

Skilt ifrån övriga Ljungskile ligger villaområdet

Lyckorna. Det är beläget sydöst om Ljungkiles centrum.

Däremellan ligger Valåsberget. Lyckorna och Valåsberget

ligger väster om E62an, medan övriga Ljungskile ligger

öster därom.

2.2 Uddevallapaketet 1985

I början av 1980-talet lades Uddevallavarvet ned. Med

anledning av detta ansåg regeringen det vara nödvändigt

att vidtaga åtgärder för att förbättra arbetsmarknaden i

Uddevalla med omnejd. En sådan åtgärd var att skapa

det sk. Uddevallapaketet. I paketet, vilket regeringen tog

beslut om 1985-01-24, ingick att Vägverket skulle pro-

jektera en förlängning av motorvägen Göteborg-Sten-

ungsund upp till Uddevalla.

2.3 Trafiksituationen före motorvägens till-
komst

Innan motorvägen byggdes var E6zan en 13 meter bred

väg som bl.a. passerade genom Ljungskile och där tan-

gerade Ljungskileviken. Trafiken uppgick till 9 000 for-

don per årsmedeldygn. Sommartid ökade trafiken till

14 000 fordon. Den tillåtna hastigheten var sänkt från

14

90 till 70 km/h på en 1 200 meter lång sträcka genom

samhället. Traflkens olägenheter var stora i form av låg

trafiksäkerhet, buller, vibrationer, nedsmutsning etc.

Närmare 100 lägenheter var utsatta för bullernivåer på

över 55 dB(A) vid fasaden (Trouve' och Jansson 1987).

Följ ande bilder visar hur det såg ut.

 

Foto: Lasse Olsson

Figur 2.] Flygfoto Över Ljungskile, E6 och viken

innan motorvägen byggdes. Fotot taget

från norr.
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Foto: Bengt Edman

Figur 2.2 E6 längs strandlinjen innan motorvägen byggdes. Fotot tagetfrån norr

mot säden

 

Foto: Stefan Grudemo

Figur 2.3 E6 utifrån viken innan motorvägen byggdes. Fotot tagetfrän sydväst mot

nordost.
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2.4 De alternativa vägsträckningarna

Vägförvaltningen arbetade fram ett antal förslag till nya

vägkorridorer. Två alternativ skulle gå i Ljungskiles västra

del upp till Bratteröd söder om Uddevalla. Två andra

alternativ skulle gå omedelbart Öster om Ljungskile, och

tre alternativ på visst avstånd Öster om Ljungskile via

Ucklum genom Bredtjället upp till Ramseröd sydöst om

Uddevalla (se figur 2.7).

Alternativ Väst 1A (se figur 2.4) överensstämde med

det reservat som sedan mitten av l970-talet fanns i både

områdesplan och detaljplan för Ljungskile. Enligt plan-

erna skulle vägen passera Ljungskile på en tre meter hög

vägbank med en tre meter hög bullervall 40-60 meter

ut i viken. För att undvika de negativa konsekvenser det

alternativet skulle medföra genom Ljungskile, studerades

en variant enligt vilken vägen skulle dras i tunnel genom

Valåsberget syd-väst om centrum och därefter på en 18

meter hög bro över Ljungskileviken. Denna sträckning

skulle gå 500 meter från dåvarande E6. Detta alternativ

benämndes Väst 1B (se figur 2.5 och 2.7). Olika utform-
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ningar av en tunnel under vikens inre del studerades

också. Samtliga tunnelutformningar avfärdades dock av

kostnads-, säkerhets- och miljöskäl. Den billigaste

tunnelvarianten skulle kosta ca 250 mkr att bygga, vilket

skulle vara en fördyring med över 30%. Därtill skulle

komma höga driftskostnader för ventilation, underhåll,

renhållning etc. En tunnel skulle också innebära restrik-

tioner för fordonmed farlig last, som skulle behöva ledas

in på lokalvägnätet. Dessutom skulle stora koncentra-

tioner av avgaser samlas vid tunnelutfarterna och spridas

mot bebyggelsen (VBB, 1985).

Ett ytterligare alternativ som skulle gå nära Ljungskile

togs fram. Detta benämndes Väst 2 trots att det skulle

gå öster om centrala Ljungskile (se figur 2.6). Alterna-

tivet delades senare i två varianter; en variant i syfte att

skapa en attraktiv väg mot vilken Ljungskile kunde ex-

poneras (variant a i ñgur 2.6), samt en i syfte att minska

byggkostnadema (variant b i figur 2. 6). Västaltemativen

visas i skisserna nedan.
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\ ha?) LJ Tre rejält östliga°°u alternativ togs också fram, först
\ ' och främst alternativ Ost (se ñgur 2.7), samt dessutom

kombinationsalternativ benämnda Väst-Ö st/Öst och Öst/
' wa' j' Öst-Väst (se figur 2.7). De skulle dras flera kilometer

' ' Öster om Ljungskile över bl.a. Bredijället. Bredfj ället är

inte ett fjäll i norrländsk mening, utan ett högt beläget,

kuperat skogsområde av vildmarkskaraktär. Det utnytt-

. jas flitigt av Ljungskileboma för friluftsändamål. Dessa

YWANT en alternativ bedömdes ha flera negativa konsekvenser,
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vafåsmå 'hm M på 0 vägen skulle göra intrång i strövområden på Bred-

(A I WE "kr \.\ _ fjället,
Umm* 1' \\ 0 vägen skulle passera utan kontakt med Ljungskile

\\ och havet,

ll 0 norr om Ljungskile skulle vägen dras fram på hög

H nivå och på långa broaröver den starkt kuperade

j; terrängen (VBB, 1985).
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2.4.1 Motorvägsalternativens miljökonsekvenser

I detta avsnitt redovisas de konsekvenser de olika väg-

sträckorna bedömdes innebära för miljön i Ljungskile

med omgivningar enligt VBB, 1985.

Alternativ Väst 1A

Flera hus skulle behöva rivas, varav vissa med kultur-

historiskt värde. En gammal landsvägsmiljö mellan

Lyckorna och centrum skulle klyvas på ett ganska brutalt

sätt. Relativt stora ingrepp skulle göras i miljön kring

Ljungs gamla kyrka i Lyckorna.

Bullemivån skulle utan avskärmande åtgärder höj as

för bl.a. bostäder i och invid centrum. Med en bullervall

längs motorvägen bedömdes dock att bullernivån skulle

bli oförändrad. Utsikten mot viken skulle emellertid kom-

ma att skymmas. I Lyckorna skulle bullret öka något,

liksom vid golfbanan belägen söder om samhället.

Gång- och cykelvägama mellan Lyckorna och cent-

rum skulle störas. Det skulle vara nödvändigt att anlägga

långa tunnlar eller broar under eller över motorvägen.

Gång- och cykeltrafiken skulle dock bli betydligt trafik-

säkrare, eftersom denna inte längre skulle behöva blandas

med biltrafiken.

Hamnen i viken skulle drabbas av störningar. För

fisket skulle väsentliga delar av reproduktionsområdet

längst in i viken förstöras.

En campingplats vid Berg vid vikens norra del skulle

behöva flyttas.

För lokalvägnätet skulle dock fördelarna bli stora.

Dåvarande E6 skulle utnyttjas som lokalväg och ingen

konflikt mellan den långsamma lokaltrafiken och den

snabba genomfartsleden skulle längre förekomma. Den-

na positiva eñ'ekt skulle gälla för samtliga alternativ.

Alternativ Väst 18

En kraftigt sänkt bullernivå för bl.a. bostäder i centrum

och öster om Valåsberget skulle åstadkommas.

Lyckorna, Valåsbergets norra del samt stränderna be-

dömdes få ökade bullerstörningar.

Utsikten över viken skulle radikalt förändras i och

med att bron skulle komma i blickfånget. Detta kunde

uppfattas positivt av vissa och negativt av andra.

Ett bad vid Berg skulle störas kraftigt av bron, men

campingen vid samma plats skulle kunna vara kvar.

Liksom för Väst 1A, bedömdes bullret öka vid golf-

banan.

Vid Ljungs gamla kyrka måste ett kraftigt ingrepp i

miljön göras. Tunnelmynningen iValåsberget skulle kom-

ma att ligga ca 100 meter från kyrkan. De negativa in-

greppen borde dock kunna mildras genom omsorgsfull

landskapsplanering.

Gång- och cykelvägama mellan Lyckorna och cent-

rum måste passera motorvägen på en bro vid södra

18

tunnelmynningen vid Valåsberget.

Dåvarande E6, som skulle komma att bli lokalväg

efter motorvägens tillkomst, bedömdes kunna korsas

relativt tryggt i markplanet och attraktiva gångstråk kunde

komma att skapas mellan centrum och viken. Kontak-

ten mellan centrum och viken skulle förbättras.

Alternativ Väst 2

Variant a bedömdes innebära en viss höjning av buller-

nivån inom Ljungskiles östra bostadsområden. I övrigt

skulle samhället få minskade bullerstörningar.

En idrottsplats skulle påverkas. I variant a skulle id-

rottsplatsen komma att ligga öster om motorvägen, och

i variant b väster om. Idrottsplatsen bedömdes också

drabbas av bullerstörningar, främst i b-varianten.

En barriär skulle skapas mellan samhället och Bred-

fjällsområdet.

En ekskog vid Arödnorr om Ljungskile skulle komma

att genomkorsas.

Naturliga gångförbindelser mellan Ljungskiles östra

och västra delar, samt en attraktiv strandpromenad längs

centrum, kunde komma att skapas.

AlternativVäst-Öst
Områdena kring dåvarande E6 bedömdes få mycket

sänkta bullernivåer. Övriga områden skulle få marginella

sänkningar.

I och med att Ljungskile helt skulle fjärmas från E6

kunde lönsamhetsproblem förväntas för detaljhandel och

turistanläggningar.

Stor fördel skulle uppstå för lokaltrafiken, eftersom

den skulle skiljas från genomfartstrafiken.

Liksom för alternativ Väst 2, skulle naturliga gång-

förbindelser i Ljungskile kunna skapas.

Ingen barriär skulle finnas (som i Väst 2) mellan

Ljungskile och Bredij ället.

Alternativ Öst
Alternativet skulle dras helt utanför Ljungskile och därför

skulle det bli mindre buller i samhället. Inga som helst

ingrepp i milj ön i samhället skulle behöva göras. Vidare

bedömdes det ge bättre möjligheter att skapa gångför-

bindelser inom samhället, lokaltrafik och genomfarts-

trafik skulle kunna separeras och ingen barriär mellan

samhället och Bredij ället skulle uppstå.

Nackdelarna förväntades bli sämre lönsamhet för

detaljhandel och turism.

2.5 Beslutsprocessen

De alternativa sträckningarna för en framtida E6 som

motorväg redovisades på informationsutställningar i

Ljungskile, Uddevalla och Stenungsund under två veckor

i oktober 1985.
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De sju alternativen beräknades ha följ ande anlägg-

ningskostnader:

0 Alternativ Väst 1A 780 mkr

0 Alternativ Väst 1B 900 mkr

0 Alternativ Väst 2a 990 mkr

0 Alternativ Väst 2b 940 mkr

0 Alternativ Öst/Öst-Väst 860 mkr

- Alternativ Öst 900 mkr
o Alternativ Väst-Öst/Öst 950 mkr

Vägförvaltningen i Göteborgs- och Bohus län ut-

värderade de alternativa sträckorna i ett PM i november

1985. Alternativen Öst och Väst-Öst/Öst bedömdes ha

negativa konsekvenser för fortsättningen av E6 norrut

och för Uddevallas del eftersom en framtida västlig förbi-

fart, den sk. Sunningeleden, svårligen kunde komma till

stånd om något av dessa alternativ valdes. Därför föll

dessa alternativ bort.

Alternativ Väst lA befanns slutligen vara det bästa

alternativet och rekommenderades därför att ligga till

grund för fortsatt projektering. Det främsta argumentet

för denna bedömning var att dess anläggningskostnad

var lägst. Dessutom skulle detta alternativ innebära kor-

VTI MEDDELANDE 843

tast reslängd, bästa standard från plan- och proñlsyn-

punkt samt ge högst trafiksäkerhet. Man tillstod dock

att det var mindre lämpligt från miljösynpunkt, särskilt

för boende i Ljungskile.

Uddevallas kommunfullmäktige förordade både Väst

lA och Väst 1B. De övriga alternativen avfärdades. Poli-

tiska skiljelinjer fanns. Centerns, kds, miljöpartiets och

Vänsterpartiets representanter ville inte ha någon motor-

väg alls, de folkpartistiska ledamöterna ville ha Väst 2b,

moderaterna ville ha Väst 1A och socialdemokraterna

ville ha Väst 1B.

Länsstyrelsen förordade Väst lA, mycket tack vare

att detta alternativ var 120 mkr billigare än Väst 1B.

Vägförvaltningen arbetade därefter fram en arbetsplan

för Väst 1A. Denna plan var klar i maj 1987.

Motorvägsprojektet kritiserades tidigt av politiker,

näringsliv, experter, folkopinion samt diverse föreningar

och organisationer. Främst var det sträckningen vid

Ljungskile som blev föremål för en intensiv debatt. Kom-

munikationsdepartementet och regeringen fick ta emot

ungefär 320 protestskrivelser mot alternativ Väst lA

enligt arbetsplanen. I september 1987 fastställde emeller-

tid regeringen arbetsplanen.
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3 CVM-studie ex ante 1986 av intrångskostnaden

Under sommaren och hösten 1986 genomförde VTI en

CVM-studie om motorvägen (den utkom som ett VTI

notat i februari 1987).

Studien avgränsades till boende i Ljungskile, inklusive

Lyckorna, som är ett område som ligger lite avskilt från

Övriga Ljungskile. Lyckorna ligger väster om både den

nya och gamla E6zan, medan större delen av bebyggelsen

i Ljungskile ligger öster därom.

500 hushåll valdes slumpvis ut ur postens lantbrev-

bärarböcker. Hushållen blev fördelade på såväl villor som

lägenheter. De delades in i två grupper. Den första grup-

pen, köpa sig fri -gruppen, fick ange det maximala

belopp de var beredda att betala för att få en motorväg

enligt alternativ Öst istället för Väst 1A. Den andra grup-

pen, kompensationsgruppen , fick ange vilket belopp

som vore den minsta acceptabla kompensationen om en

motorväg byggdes i deras närmiljö. Detta belopp skulle

vara tillräckligt för att de skulle bo kvar, trots vissa

olägenheter.

20

3.1 Frågeformuläret

Frågeformuläret bestod av endast två sidor. På de föl-

jande sidorna presenteras ex ante-enkäten i sin helhet.

Första sidan var gemensam för de båda undersöknings-

grupperna, medan köpa sig fri -gruppen fick den andra

sidan och kompensationsgruppen den tredje sidan av

de sidor som följer.

Köpa sig fri -gruppen besvarade två (JVM-frågor

av WTP-typ (Willingness To Pay), dvs. betalningsvilje-

frågor, medan kompensationsgruppen besvarade en

WTA-fråga (Willingness To Accept), dvs. en fråga om

lägsta accepterat belopp som kompensation för en när-

milj öförsämring.
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3.1.1 Undersökningsgruppernas gemensamma förstasida
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3.1.2 "Köpa sig fri -gruppens andrasida
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3.1.3 Kompensationsgruppens andrasida
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3.2 Ex ante-studiens resultat

Frågeformulären skickades ut i slutet av sommaren

1986. Därefter genomfördes dörrknackning vid två olika

tillfällen for att erhålla fler svar. Slutresultatet blev att 332

personer besvarade enkäten, vilket utgör en svarsfre-

kvens på 66,4%.

Frågeformulärets första fråga var, som nämnts tidi-

gare, om respondenten ansåg att en motorväg på vägbank

genom Ljungskile, enligt alternativ Väst 1A, borde byg-

gas. På denna fråga svarade 4% ja och 96% nej.

De som svarat nej på den första frågan fick sedan

ange vad de istället föredrog för alternativ, inklusive al-

ternativet ingen motorväg alls. Svaren på dessa båda frå-

gor kan sammanfattas på följ ande sätt:

0 Vill inte ha någon motorväg alls 28%

0 Vill ha motorväg öster om Ljungskile 54%

0 Vill ha motorväg genom Ljungskile

(Väst 1A) 4%

0 Vill ha motorväg väster om Ljungskile

(Väst 1B) 11%

0 Vill ha annat alternativ 3%

Respondenterna i köpa sig fri -gruppen fick ange

sin maximala betalningsvilja (som ett engångsbelopp) för

att få en annan, dyrare sträckning än Väst 1A, exempel-

vis sträckning Öst. Det gav resultatet som visas i tabell
3.1.

             

Tabell 3.1 Köpa sigfri gruppens be-

talningsviljafor ättfå alt.

Ost iställetför Väst 1A.

Värde (kr) Antal svar

0 28

1-5 000 28

5 001-10 000 20

10 001-20 000 10

20 001-30 000 10

30 001-50 000 6

100 000 6

1 miljon 2

10 miljoner 1

1,5 miljarder 1

Ovärderligt 3

Totalt 1 15
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Respondenterna i köpa sig fri -gruppens maximala

betalningsvilja för att behålla den befintliga vägen istäl-

let för att bygga motorväg enligt alternativ Väst 1A fram-

går av tabellen nedan.

            

 

  

 

  

 

Tabell 3.2 Köpa sigfri gruppens be-

talningsvil/'afor att behålla

den befintliga vägen istället

för motorväg enligt alterna-

tiv Väst 1A.

Värde (kr) Antal svar

0 32

100 3

500 3

1 000 3

2 000 7

3 000 1

5 000 8

10 000 9

15 000 1

20 000 3

25 000 2

30 000 3

50 000 2

100 000 4

Husets värde 3

1 miljon 1

Ovärderligt 2

Totalt 87

 

  

 

Slutligen har vi ° kompensations -gruppens minsta

krav på kompensation för att kunna acceptera alterna-

tiv Väst 1A. Resultatet framgår av tabell 3 .3.
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Tabell 3.3 KompensationsJJ-gruppens

minsta krav på kompensa

tion för att acceptera motor-

va'g enligt alternativ Väst 1A.

Värde (kr) Antal svar

0 4

1-50 000 7

50 001-100 000 6

100 001-200 000 14

300 001-500 000 12

500 001-999 999 21

1 miljon 15

<1 miljon 5

Ovärderligt 38

    

I tabellerna 3.1-3.3 benämndes de kursiva

värdena som extremvärden i studien och var inte

medtagna i framräknade medelvärden och me-

dianvärden. De medelvärden som räknades fram

var 18 000 kr i båda WTF-frågorna och 300 000

kr i WTA-frågan.

3.2.1 Justering av resultatet

Betalningsvilja för köpa sig fri -gruppen

Att helt bortse från det, som i studien benämns

som extremvärden, vid uträknandet av medel-

värdena måste anses diskutabelt. Förmodligen är

vissa nollbud riktiga nollbud, trots att 96% var

emot alternativ 1A, medan andra är ett uttryck

för att respondenten inte velat spela med i spe-

let . De andra extremvärdena, z 1 mkr, kan rim-

ligtvis inte vara så höga; respondenterna har tro-

ligtvis inte beaktat sin budgetrestriktion. Att helt

utelämna dem verkar dock inte rimligt.
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Antag att samtliga med 0 kr som betalningsvilja verk-

ligen hade det, och att de som uppgett en betalningsvilja

2 1 mkr som sin betalningsvilja hade en verklig betal-

ningsvilja på 100 000 kr. Med dessa antaganden erhålls

ett medelvärde på 19 000 kr istället för 18 000 kr för ett

Östligt alternativ, och 17 000 kr istället för 18 000 kr för

att behålla beñntlig väg.

Kompensationskrav för kompensationsgruppen

Av erfarenhet vet man att kompensationskrav ofta är

högre än betalningsvin a, så låt oss anta att samtliga noll-

bud var verkliga, men sätta uppgivna kompensations-

krav z 1 mkr till 1 mkr. Det nya medelvärdet blir då

623 000 kr istället för 300 000 kr.
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4 Motorvägens nya utformning

Protesterna mot det fastställda förslaget till motorväg

genom Ljungskile fortsatte under slutet av 1980-talet.

Detta gjorde att Vägförvaltningen och Uddevalla kom-

mun lät utarbeta en ny detaljplan. Syftet med denna var

att mildra motorvägens negativa effekter genom Ljungs-

kile. Den nya planen innebar att vägen skulle dras i

strandkanten, och att en nedsänkning tre meter under

havsytan av endel av motorvägen skulle göras istället för

på vägbank 40-60 meter ut i viken, enligt den ursprung-

liga detaljplanen (VBB 1985).

Nedsänkningen skulle börja vid Valåsbergetoch be-

stå en km norrut. Detta nya vägalternativ redovisades för

allmänheten på ett välbesökt informationsmöte i no-vem-

ber 1990. Samma månad besökte Vägverkets råd för

kultur och skönhet Ljungskile och studerade väg-

alternativet med nedsänkt vägbana. Rådet fann att man

kunde stödja denna utformning.

Det ursprungliga Vägbanksaltemativet, dvs. alterna-

tiv Väst 1A, och det nya förslaget med nedsänkt väg ställ-

des mot varandra. Följande slutsatser drogs (GF Konsult,

1991)

0 Vägbanksaltemativet skulle bli billigare.

0 Det nedsänkta alternativet skulle ge utvecklingsmöj-

ligheter för Ljungskile centrum, inklusive hamn-

området.

 

Figur 4.1

0 Det nedsänkta altemativet skulle bättre tillgodose de

turistiska intressena.

0 Det nedsänkta alternativet skulle kräva mindre åtgär-

der mot vägtrañkbullret från motorvägen.

0 Det nedsänkta alternativet skulle imrebära att två

vattendrag måste sammanföras och omgrävas.

Sammantaget bedömdes det nedsänkta alternativet

vara att föredra framför Vägbanksaltemativet. Nedsänk-

ningen införlivades därför i detaljplan och arbetsplan, och

byggnadsarbetena, enligt den nya utformningen, påbör-

jades i augusti 1992. För att förbättra tillgängligheten till

havet för fotgängare och cyklister byggdes en 18 meter

bred parkbro i markplan över motorvägen.

Södra delen av motorvägsetappen förbi Ljungskile

öppnades för trafik i december 1994. Den återstående

delen öppnades för trafik i juni 1995 .

Etappen vid Ljungskile, 2,6 km lång, kostade totalt

212 mkr. Den extra kostnad som nedsänkningen imrebar

jämfört med det ursprungliga förslaget på vägbank beräk-

nas till 50 mkr.

Här följer några bilder från motorvägen vid

Ljungskile.

  

Foto: Stefn rudeo

Motorvägen sjunker under havsytan mot höger bildkant. Fotot

taget från sydväst mot nordost.
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Foto: Stefan Grudemo

Figur 4.2 Den nedsänkta delen av motorvägen. Gamla E6 syns till vänster 1'

markplanet löpa parallellt med den nya motorvägen. Fotot laget

från norr mot söder

Foto: Stefan Grudemo

Figur 4.3 Motorvägen förbi Valåsberget. Bilden tagen från norr mot söder.
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Foto: Stefan Grudemo

Figur 4.4 Den nedsänkta motorvägen ochfördämningsvallen mot havet.

Fotot tagetfrån sydost mot nordväst.

*

Foto: anGrudemo

 

Figur 4.5 Utsikt Över havsvtken från höjden. Motorvägen skymtas I' strand/can-

ten. Fotot tagetfrån Öster mot väster.
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4.1 Sammanfattande kronologi för nya E6
längs Ljungskileviken

Nedan följ er en Översikt från det att beslut togs att mo-

torvägen skulle byggas tills det att den stod färdig.

0 Januari 1985

0 Oktober 1985

Regeringsbeslut att motorväg ska

byggas mellan Stenungsund och

Uddevalla

Alternativa motorvägssträckningar

för en framtida E6 redovisas på

infonnationsutställningar i Ljungs-

kile, Uddevalla och Stenungsund

0 November 1985 I ett PM rekommenderar Väg-

- Maj 1987

förvaltningen alt. VästlA, väg-

banksaltemativet , som framtida

E6-sträokning.

Vägförvaltningen färdigställer en

arbetsplan för alternativ Väst 1A

0 September 1987 Regeringen fastställer arbetsplanen

0 1987-1990

0 Mars 1991

Vägverket och kommunen mottar

protester mot alternativ Väst 1A och

arbetsplanen

En konsultfirma färdigställer en

miljökonsekvensbeskrivning
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April 1991 Uddevalla kommunfullmäktige an-

tar detaljplan med nedsänkt motor-

väg och Vägverket införlivar denna

plan i arbetsplanen

September 1991 Motorvägen söder om Ljungskile

Augusti 1992

(Stenungsund-Ljungskile) öppnas

för trafik

Motorvägen börjar byggas

December 1994 Södra delen av motorvägen vid

Juli 1995

April 1997

Ljungskile öppnas för trafik

Norra delen av motorvägen vid

Ljungskile öppnas för trafik

Motorvägen norr om Ljungskile,

med bl.a. bron över Sunningesund

väster om Uddevalla, börjar byggas

(se figur 2.7)

VTI:s ex ante-studie genomfördes under sommaren

och hösten 1986 och utkom som ett VTI-notat i februari

1987. Föreliggande ex post-studie påbörjades i decem-

ber 1997. Den beskrivs i nästa kapitel.
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5 Ex post-studie 1997/98 av Ljungskilebornas attityder

till nya motorvägen

Av ex ante-studien från 1986/87 stod det således klart

att Ljungskileborna uppvisade ett närmast unisont mot-

stånd mot planerna att anlägga en motorväg på vägbank

i Ljungskileviken. Frågan är hur inställningen var drygt

tio år senare, när en nedsänkt motorväg var byggd (öpp-

nad för trafik 1995), istället för den upphöjda som ur-

sprungligen var planerad. En ex post-studie av invånarnas

attityder och åsikter skulle kunna besvara den frågan.

5.1 Enkätens utformning

I ex ante-studien från 1986/87 användes den Öppna

svarskonstruktionen vad gäller betalningsvinefrågan, dvs.

respondenten fick uppge sin maximala betalningsvina,

eller sitt minsta kompens ationskrav.

Numera anses den sk. binära WTP-frågan vara mest

gångbar. Fördelen med binär WTP är bl.a. att den val-

situation respondenten ställs inför liknar den man ställs

inför på marknader för privata varor. Det krävs mindre

av respondenten, vilket ökar svarsfrekvensen. Risken för

strategiskt beteende minskar i en ex ante-situation (Ive-

hammar, 1996). Enkäten i sin helhet visas i bilaga 1.
200 av de 600 respondenter som tillskiokades fråge-

formulär l i ex post-studien fick en fråga med en Öppen

WTF-fråga. Hälften av dessa, dvs. 100, flck dessutom

en fråga om deras hushålls sammanlagda årsinkomst.

Detta är en känslig fråga, som inte ställts tidigare i VTI-

undersökningar, eftersom den anses kunna påverka

svarsfrekvensen i negativ riktning. Denna hypotes ville

vi också testa.

En majoritet av de respondenter som tillskiokades

frågeformulär 1, 400 stycken, erhöll ett formulär med

en binär WTF-fråga. 100 respondenter vardera fick en

WTF-fråga med beloppen 100, 200, 500 respektive

1 000 kr.

200 respondenter i ex post-studien erhöll frågefor-

mulär 2. I detta formulär ställdes frågan vilken den minsta

summan var som kunde accepteras som kompensation

för den eventuella miljöförstöring motorvägen gett upp-

hov till. Ofta ger WTA-frågor högre summor än WTP-

frågor, vilket ju framgick av den ovan beskrivna ex ante-

studien. Detta beror till stor del på att budgetrestriktionen

är högst påtaglig för de allra flesta när det är fråga om

så höga belopp som i föreliggande fall, medan kom-

pensationskraven inte hämmas av detta. En psykologisk

förklaring till varför WTA ofta ger högre värden än WTP,

även när måttliga belopp är aktuella, kan vara att indivi-

der värderar en förlust högre än en identisk vinst

(Cummings et al, 1986).

Frågeformulär l skickades ut i början av december

30

1997 till 600 av personerna. 442 av de 596 enkätema

(fyra personer tillhörde inte målpopulationen) inkom

ifyllda. Detta innebär en svarsfrekvens på 74,2%.

Frågeformulär 2 skickades ut i början av januari 1998

till de resterande 200 personerna. Här var nettourvalet

196 personer. Denna enkät besvarades av 71,9%.

I bilaga 2 visas svars- och bortfallsredovisning och

i bilaga 3 de inkomna enkäternas andelar, medelvärden

etc. för olika bakgrundsvariabler.

I ex post-studien gjordes samma geografiska av-

gränsning som i ex ante-studien, dvs. boende i Ljungs-

kile, inklusive Lyckoma, ingick i urvalet. Denna avgräns-

ning gjordes för att få så stor jämförbarhet som möjligt

mellan ex post-studien och ex ante-studien.

I det följ ande visas resultatet av studien i anslutning

till dess frågor.

5.2 Resultat

När man ska tolka resultaten av Ljungskilebomas inställ-

ning till den nya motorvägen bör man hålla följ ande i

minnet, i synnerhet när man jämför denmed ex ante-

studien från 1986:

0 Det var tolv år sedan det ursprungliga alternativet

till uppgradering till motorväg av E6 förbi Ljungskile

presenterades för Ljungskileboma och debatterades

i lokalpress och andra media.

0 En helt ny utformning av motorvägen vid Ljungskile

gjordes när motorvägen slutligen byggdes 1992-95.

0 Ljungskileboma har nu några års erfarenhet av den

nya motorvägen, både som biltrafikanter och som bo-

ende i Ljungskile. De har upplevt betydande restids-

vinster t.ex. till Göteborg.

Huvudfrågan i nuläget är således om det kompakta

motståndet till motorvägen, enligt den ursprungliga ut-

formningen, Väst 1A, har ändrats tack vare den nya

utformningen och Ljungskilebomas erfarenheter av mo-

torvägen, eller om motståndet fortfarande består.

5.2.1 Bra att motorvägen byggdes?

I frågeformulär 1 fick respondenterna frågan om de

tyckte att det var bra att motorvägen byggdes. Det är

viktigt att komma ihåg att frågan gäller den 1995 får-

digställda, nedsänkta vägen jämfört med gamla E6. I ex

ante-frågan gällde motsvarande fråga den då aktuella

utformningen med motorväg på vägbank. Frågan i ex

post-formuläret såg ut på följ ande sätt.
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Tycker Du att det var bra att motorvägen byggdes? (kryssa i en eller flera rutor)

EI Ja, därför att trafiksäkerheten har blivit bättre

EI Ja, därför att trafikbullret har minskat

EI Ja, därför att avgaserna har minskat
EI Ja, därför att restiden har minskat

EI Ja, därför att ..................................................................................... ..

EI Nej, därför att den stör utsikten mot havet

EI Nej, därför att det blivit svårare att nå havet
ü Nej, därför att trafikbullret har ökat
EI Nej, därför att avgaserna har ökat

EI Nej, därför att .............. .. 0 0 0 o o o 0 o l 0 o o 0 0 0 0 0 o 0 0 i O 0 o 0 0 0 c 0 o u 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 I o c a 0 c c o 0 0 0 o 0 0 0 c 0 0 0 o o 0 00

EI Vet ej/Bodde inte i Ljungskile då

  

Av de inkomna formulären hade 74% endast ja-ru-

tor ifyllda, 6% enbart nej-rutor och 20% båda ja- och

nej -rutor ifyllda. En majoritet av Ljungskileboma tycks

således vara nöjda med motorvägen.

De boende i Lyokorna har inte, på samma sätt som

en stor del av övriga Ljungskilebor, en vy över havet. I

konsekvensbeskrivningen innan vägen byggdes gjordes

bedömningen att den skulle medföra ökat trafikbuller

Över Lyckoma (VBB, 1985). Har detta inneburit att de

boende i Lyckorna har andra åsikter om motorvägen än

övriga Ljungskilebor? I tabell 5.1 redovisas åsikterna för

boende i Lyckoma , vid sidan av resultatet för samtliga

respektive övriga Ljungskile.

Tabell 5.1

Motorvägens överlägset största förtjänst, enligt re-

spondenterna, är att trafiksäkerheten har blivit bättre.

Detta är knappast överraskande. Säkerligen måste det

ha känts otryggt att bo i ett samhälle där en europaväg

utan planskilda passager ligger mellan samhället och vi-

ken. Man måste dock ha i åtanke att ett östligt alternativ

hade i en ex post-studie troligen fått minst lika stor po-

sitiv respons vad gäller trafiksäkerheten. En sådan väg

hade ju flyttat bort europavägstrafiken från Ljungskile

helt och hållet.

Av stor betydelse är också att restiden minskat. Det

kan nämnas att många Ljungskilebor arbetar i Göteborg

och har tack vare motorvägen fått en snabbare pend-

Svarpå om och varför det var bra eller dåligt att motorvägen byggdesjäm-

fort med att gamla E6funnits kvar.

  

Samtliga Lyckorna Övr.
Ljungskile

Ja, därför att trafiksäkerheten blivit bättre 85% 84% 86%
Ja, därför att trafikbullret minskat 18% 8% 22%

Ja, därför att avgaserna har minskat 16% 11% 18%
Ja, därför att restiden har minskat 45% 58% 40%

Ja, annat skäl 16% 7% 20%

Nej, därför att den stör utsikten mot havet 9% 6% 10%
Nej, därför att det blivit svårare att nå havet 6% 5% 6%
Nej, därför att trafikbullret ökat 10% 19% 7%

Nej, därför att avgaserna ökat 6% 4% 6%
Nej, annat skäl 12% 11% 13%

Vet ej/Bodde inte i Ljungskile då 5% 8% 4%
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lingsväg mellan bostaden och arbetsplatsen.

Bakom den största negativa faktorn, annat skäl ,

döljer sig en stor andel respondenter som anser att mo-

torvägen på ett oönskat sätt delar samhället. Utsikten mot

havet anses inte i så stor utsträckning ha påverkats ne-

gativt; endast 9% (10% om man räknar bort Lyckorna)

är kritiska på den punkten. Förmodligen är det den änd-

rade utformningen, med bl.a. nedsänkningen under havs-

nivån, som gör att farhågorna som fanns hos Ljungs-

kileborna i mitten av 1980-talet inte slagit in och att miss-

nöjet nu är högst begränsat.

Nästan en av fem av de respondenter som bor i

Lyckorna anser att trafikbullret har ökat. Det är nästa

tre gånger så stor andel som för övriga Ljungskilebor.

Endast 8% av de boende i Lyckorna anser att trafikbullret

minskat, medan 22% i övriga Ljungskile anser att så har

skett.

Sammanfattningsvis kan sägas att av de respondenter

som besvarade frågeformulär 1 hade mer än tre fjärde-

delar en i huvudsak positiv inställning till vägen idag, en

åttondel hade en i huvudsak negativ inställning och en

knapp åttondel tyckte att för- och nackdelarna vägde

ganskajämnt. Dessa andelar är inte beräknade på basis

av en enskild fråga, utan harerhållits genom en subjek-

tiv granskning av enkäterna, varvid även svaren på frå-

gan om betalningsvilja och respondenternas egna kom-

mentarer har beaktats.

Nedan följer en tabell (5 .2) där mankan se mäns och

kvinnors, respektive olika åldersklassers, inställning till

vägen.

Huruvida respondenternas inställning till vägen var

annorlunda före dess tillkomst, dvs. tidigt 1990-tal, fram-

går av tabell 5.3 nedan.

        

Tabell 5.2 Män och kvinnors och olika äldersgruppers inställning

till vägen (%).

Positiv Negativ Varken
inställning till inställning till positiv eller
motorvägen motorvägen negativ

Män 78,6 12,9 8,5
(201 personer)

Kvinnor 74,7 12,0 13,3
(241 personer)

18 - 35 år 65,5 15,1 19,3
(119 personer)

36 - 50 år 74,5 16,1 9,5
(137 personer)

51 - 65 år 89,1 5,5 5,5
(128 personer)

66 - 75 år 75,9 13,8 10,3
(58 personer)

Tabell 5.3 Inställning till motorvägen före, respektive efter, dess tillkomst

(antal svar).

     

Samma Ej samma Ej svar på
inställning inställning frågan
före som efter före som efter

Positiv idag 211 64 35 310

Negativ idag 35 5 8 48

Varken
positiv eller 20 4 16 40
negativ idag

266 73 59 398
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5.2.2 Bättre ellersämre närmiljö sedan motor- byggdes genom samhället, tycktetotalt sett 80% att

vägen byggdes? närmiljön blivit bättre och 20% tyckte att den blivit sämre

Frågeformulär 2 innehöll följ ande fråga; än innan motorvägen byggdes, dvs. tidigt 1990-tal. Om

 

Anser Du att Din närmiljö blivit bättre eller sämre jämfört hur det var innan motorvägen fanns?

EI Jag anser att min närmiljö blivit bättre jämfört med hur det var innan motorvägen fanns

EI Jag anser att min närmiljö blivit sämre jämfört med hur det var innan motorvägen fanns

EI Jag bodde inte i Ljungskile innan motorvägen fanns

   

Svaren på dessa frågor redovisas i tabell 5.4 där det förändringen av närmiljön blev som de trodde innan

framgår att män och kvinnor har något olika uppfatt- vägen byggdes visas i tabell 5.5 nedan. Tio personer

ningar om huruvida närmiljön blivit bättre eller sämre efter svarade inte på en eller båda dessa frågor och är därför

motorvägens tillkomst. inte inräknade i tabellen.

Av de respondenter som besvarade frågeformulär 2,

och som bodde i Ljungskile även innan motorvägen

Tabell 5.4 Mått och kvinnors åsikt om närmiljöns förändring (i %).

   

Bättre efter motor- Sämre efter motor-
vägens tillkomst vägens tillkomst

Män 84,9 15,1
(53 personer)

Kvinnor 76,3 23,7

(59 personer)

 

Tabell 5.5 Har närmiljönförändrats som förväntat? (antal svar).

 

Motorvägen har Motorvägen ej

 

förändrat när- förändrat när-
miljön som för- miljön som för-
väntat väntat Vet ej

Närmiljön har 70 14 4
blivit bättre
(88 personer)

Närmiljön har 18 1 1
blivit sämre
(20 personer)
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Man ska ha i åtanke att de som i ex ante-studien, dvs.

1986, var emot motorvägen var emot en planerad mo-

torväg på vägbank med en tre meter hög bullervall, inte

den nedsänkta motorväg som sedermera blev byggd

1992-95. När beslut togs att bygga den nedsänkta vari-

anten av vägen tycks de flesta haft förväntningarna att

närmiljön skulle förändras på ett positivt sett. Dessa

förväntningar tycks sedan i stort sett ha infriats.

5.2.3 Betalningsviljan - styrkan i negativa
preferenser

Från det att ex ante-studien genomfördes till dags dato

har det skett en total förändring av inställning till motor-

vägen p. ga. annan utformning av vägen, och av att när

människor väl ser resultatet och upplever fördelarna som

trafikanter är de ej längre lika negativa. Dessutom kan

de mest negativa ha flyttat från orten.

När frågorna i denna studie formulerades anade vi

inte att attitydförändringen var så radikal. Hade vi vetat

det hade vi även frågat om styrkan i de positiva pre-

ferenserna, dvs. betalningsviljan, för att få den väg som

nu är byggd. Detta kan man nu inte säga något om, utan

endast om de negativa preferenserna.

Resultatet av frågeformulär 1

Binära enkätens resultat

Den binära betalningsvinefrågan ses i rutan längst ned.

X står för ett visst belopp; 100, 200, 500 eller 1000 kr.

Observera attjämförelsen i frågan nedan gäller den

byggda nedsänkta motorvägen och en motorväg öster

om samhället, medan det i ex ante-studien gälldeden pla-

nerade motorvägen på vägbank jämfört med en motor-

väg öster om samhället.

Andelen respondenter som antog respektive bud i den

binära varianten på WTF-fråga i frågeformulär l, dvs.

svarade ja på frågan nedan, blev enligt tabell 5.6 nedan.

     

Tabell 5. 6 De olika budens

jer-andelar.

Bud (kr) Andel ja-svar

100 3 l%

200 29%

500 24%

1000 1 l%

     

DJa

 

Antag att den dyrare, östligare, sträckningen av motorvägen kunnat blivit verklighet om kommunen hjälpt

till med finansieringen. För att kunna göra detta var emellertid kommunalskatten tvungen att höj as.

Skulle Du varit beredd att betala en kommunalskattehöjning motsvarande X kr per år under tio år mot att en
motorväg öster om samhället byggts istället för den nuvarande?
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Andelama ger en kurva som i figur 5.1 nedan.
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Figur 5.]

I figuren ovan visas andelen ja-svar vid olika värden

på budet. Ytan under kurvan representerar medelbe-

talningsvilj an per person. Vi gör det försiktiga antagan-

det att samma andel, dvs. 31%, som antog budet 100

kr skulle anta budet 0 kr, dvs. inte ha någon betalnings-

vilja. Vidare klipper vi kurvan vid 1 000 kr, vilket inne-

bär att vi antar att det inte finns någon med betalnings-

vilja på bud över 1 000 kr. Med denna beräkningsmetod

erhålls medelvärdet 228 kr. Hur detta räknas ut visas i

bilaga 6.

Det bör betonas att även den som är positiv till nu-

varande motorväg kan tycka att en sträckning Öster om

Andelja-svar på olika bud.

samhället är ännu bättre, och därför ha betalningsvilja

för ett sådant östligt alternativ. En sådan person tycker

att ett östligt alternativ är bäst, följt av den nuvarande

motorvägen, och sämst tycker han att den gamla vägen

ar.

Öppna enkätens resultat

I den öppna enkäten fick respondenten uppge sin maxi-

mala betalningsvilja för att få en motorväg öster om

Ljungskile istället för det nedsänkta alternativ som bygg-

des längs viken. Frågan såg ut som följer.

 

...................... .. kr/år under tio år

Vilken är den största kommunalskattehöjning, uttryckt i totalbelopp per år, Du skulle varit beredd att
acceptera per år under tio år mot att en motorväg öster om samhället byggts istället för den nuvarande?
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Totalt besvarades den Öppna enkäten av 147 perso-

ner. Av dessa var det 97 stycken, dvs. 66%, som be-

svarade WTF-frågan. Av dessa 97 personer var det 82,

dvs. 84%, som inte hade någon betalningsvilja för att få

en östlig sträckning av motorvägen, dvs. de var nollbuds-

givare. Den betalningsvilja som uttrycktes visas i tabellen

nedan.

           

Tabell 5. 7 Fördelning av betalnings-

viljan fÖr en Östlig sträck-

ning av motorvägen.

Värde (kr) Antal
0 82

1 1

50 1

100 3

150 1

500 3

1 000 4

2 000 1

10 000 1

Totalt 97

    

Detta ger de resultat som redovisas i tabell 5.8 nedan.

      

Tabell 5.8 Betalningsvan enligt den, Öppna enkäten.

Typ av värde Kronor per år för

ett östligt alternativ

Medelvärde inklusive nollbud 186

Medelvärde exklusive nollbud 1 200

Medianvärde inklusive nollbud 0

Medianvärde exklusive nollbud 500

Högsta bud 10 000

    

För att få riktigt rättvis resultatj ämförelse med den

binära enkäten måste de två högsta buden i den öppna

enkäten, 2 000 och 10 000 kr, uteslutas eftersom det

högsta budet i den binära enkäten var 1 000 kr, vilket då

blir det högsta budet även i den öppna enkäten. Detta

ger ett resultat som visas i tabell 5.9 nedan.

      

Tabell 5.9 Alternativ betalningsvilja enligt den Öppna

enkäten.

Typ av värde Kronor per år för
ett östligt alternativ

Medelvärde inklusive nollbud 63

Medelvärde exklusive nollbud 461

Medianvärde inklusive nollbud 0

Medianvärde exklusive nollbud 500

Högsta bud 1 000
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Medelvärdet i tabell 5.9, 63 kr, skajämföras med med-

elvärdet för den binära enkäten, 228 kr. Som förväntat

gav således den öppna svarskonstruktionen lägre med-

elvärde än den binära svarskonstruktionen.

Resultat av frågeformulär 2

Kompensationskrav

Av de 141 personer som besvarade frågeformulär 2, var

det 23 som inte bodde i Ljungskile innan motorvägen

byggdes. Dessa personer kunde naturligtvis inte yrka på

någon kompensation, och ingår följaktligen inte i mate-

rialet när de olika värdena räknas fram.

Frågan som ställdes var enligt nedan.

 

Antag att Vägverket hade beslutat sig för att om mo-

torvägen genom Ljungskile skulle byggas måste de

som får sin närmiljö försämrad på grund av den kom-
penseras för detta.

Vilket skattefritt belopp är den minsta kompensation

Du hade kunnat tänka Dig acceptera för att vägen

byggdes?

 

 

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

 

Av de som ingår i studien, och som besvarade frå-

gan om de tyckte att närmiljön blivit bättre eller sämre,

tyckte 79,6% att den blivit bättre, 19,5% (motsvarande

15 personer) tyckte att den blivit sämre och 0,9% vis-

ste inte. Av de som tyckte att närminön blivit sämre var

det åtta som inte uppgav något kompensationskrav. Om

dessa hade 0 kr som kompensationskrav, eller ett kom-

pensationskrav som de inte kunde eller ville uppge går

inte att avgöra. De kompensationskrav som gavs visas

i tabell 5.10 nedan.

Tabell 5.10 Fördelning av hypotetiska

kompensationskrav.

 

Kompensationskrav Antal

(kr)
8 000

20 000

50 000

75 000
100 000

250 000

300 000

500 000

Totalt
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Medelvärdet för kompensationskravet, då de femton

respondenter som bodde i Ljungskile även innan motor-

vägen byggdes, och som tyckte närmin ön blivit sämre,

blir 160 200 kr.

5.2.4 Övriga resultat

Inkomstfrågan

Som tidigare nämnts fick 100 respondenter (hälften av

de som erhöll en enkät med Öppen WTF-fråga) frågan

om hur stor deras hushålls sammanlagda årsinkomst är.

Respondenten hade att ringa in ett av sju inkomstinter-

vall.

Resultatet blev att 70% (70 av 100) besvarade enkä-

ten. Av dessa var det dock nio stycken som inte besva-

rade inkomstfrågan. Om denna fråga ses som huvud-

fråga sjunker således svarsfrekvensen till 61%.

Som jämförelse kan nämnas att av de respondenter

som erhöll en enkät med öppen WTF-fråga utan in-

komstfråga besvarade 78,6% (77 av 98) enkäten.

I föreliggande fall innebär inkomstfrågan, dels att

några respondenter lämnar denna fråga obesvarad, dels
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att denna enkät får en lägre svarsfrekvens jämfört med

motsvarande enkät utan inkomstfråga.

Förekomsten av inkomstfråga i frågeformuläret på-

verkar inte nämnvärt viljan att besvara betalningsvine-

frågan, något som man annars kunde tänka sig. Av de

inkomna enkäter som innehöll en inkomstfråga besva-

rade 64,3% (45 av 70) betalningsviljefrågan. För de in-

komna enkäter som saknade inkomstfråga var motsva-

rande andel 66,2% (51 av 77).

Öppen kontra binär CVM

Ett vanligt argument för den binära varianten är att den

oftast ger högre svarsfrekvens än den öppna. I förelig-

gande studie uppvisade den binära varianten av fråge-

formulär 1 en svarsfrekvens av 74,1% och den öppna

74,2%, men om vi endast medräknar de inkomna enkä-

ter som har WTF-frågan besvarad blev resultatet istäl-

let 68,8% respektive 48,5%. De svarsfrekvenser som

erhölls i denna studie stöder således vad som iakttagits

i tidigare studier; binär CVM (WTP) ger högre svars-

frekvens än öppen CVM (WTP).
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6 Tolkning av resultaten av ex ante-studien och ex post-

studien

6.1 Teoretisk utgångspunkt

När en ny väg byggs genom en tätort påverkas invånarna

mer eller mindre starkt, dels i egenskap av boende och

som personer som rör sig lokalt som fotgängare och

cyklister, dels i egenskap av bilister som kör till och från

andra orter.

Tanken med de båda studiernas värderingsfrågor är

att respondenten ska ge uttryck för en värdering av en

milj öförändring i form av betalningsvilja eller kompen-

sationskrav. Som frågorna ställdes är det dock risk för

att svaren inte speglar ett renodlat miljövärde. Risken

finns att även trafikantvärdet av den nya motorvägen

jämfört med den gamla E6:an vägs in i svaret. Följande

nyttofunktion kan ställas upp

U = f(X, z, Y),

där X står för närmiljövärde, Z för trafikantvärde

(trafiksäkerhet, restid, fordonskostnad) och Y för vär-

det av Övriga nyttigheter (konsumtion av Övriga varor

och tjänster).

6.1.1 Frågeställningen i ex ante-studien

I ex ante-studien tillfrågades köpa sig fri -gruppen om

maximal betalningsvilja, som ett engångsbelopp, för att

få la) en annan motorvägssträckning, exempelvis Öst,

istället för det ursprungligen planerade vägbanksalter-

nativet, och lb) slippa motorväg och istället behålla ex-

isterande gamla E6. I det första fallet är det troligt att

trafikantvärdet Z konstanthölls och avvägningen för in-

differens endast omfattade milj övärdet X och Övriga

nyttigheter Y. Detta är rimligt eftersom trafikantema kan

antas ha uppfattat de två motorvägsalternativen som lik-

värdiga vad gäller trafikantkostnader och trafikantnytta.

Stämmer denna hypotes har vi här en renodlad miljö-

värdering. Ytterligare stöd för denna hypotes är att när

ex ante-studien genomfördes, var debatten intensiv om

den planerade motorvägens negativa miljöeffekter, vil-

ket gjorde att detaljerna beträffande biltrafikanteffektema

kom i skymundan.

När köpa sig fri -gruppen fick ange maximal be-

talningsvilja för att slippa motorväg (lb) överhuvudta-

get, är det dock mindre troligt att trafikantvärdet Z kimde

uppfattas som konstant. Den uppgivna betalningsvinan

är lägre i fall lb) än i fall la) - medianvärdet är 2 000 kr

jämfört med 5 000 kr - och kan antas utgöra skillnaden

mellan X och Z. Om denna hypotes är riktig, innebär

det att respondenterna i sin värdering tog viss hänsyn

till ökad trafiksäkerhet, kortare restid mm. som en ny

motorväg skulle medföra.
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Ifall 2) i ex ante-studien, kompensationsgruppen ,

uppgav respondenterna sitt minsta kompensationskrav,

som ett engångsbelopp, för att acceptera det då plane-

rade vägbanks alternativet. I det här fallet representerar

själva frågan skilhiaden mellan miljöförlust och trafikant-

vinst. Att kompensationskraven blev mycket högre än

betalningsviljan är inte förvånande. Det är ett välkänt

faktum att så oftast blir fallet. Den främsta orsaken till

detta torde vara att respondenten inte har någon budget-

restriktion att ta hänsyn till när han uppger sitt kompen-

sationskrav. När det är fråga om en så kraftig miljö-

försämring, som gjordes gällande i debatten vid denna

tidpunkt, är det inte förvånande att kompensationskraven

blev mycket höga.

Ex ante-studiens resultat illustreras med hjälp av in-

differenskurvor i figur 6.1 på motstående sida.

En indifferenskurva visar olika kombinationer av

miljövärde X och alla övriga nyttigheter Y som innebär

samma nytta för individen. Nyttan är alltså konstant

utmed en indifferenskurva.

Ifall la) antas att, som nämnts, trafikantvärdet Z hålls

konstant. Därför väger respondenten i detta fall miljö-

värdet X mot övriga nyttigheter i Y. I fall lb) och 2),

där trafikantvärdet Z inte är konstant, vägs däremot

nettoeffekten av miljÖvärdet X och trafikantvärdet Z mot

Övriga nyttigheter Y. I figur 6.1 ingår därför Z i X på X-

axeln i de sistnämnda fallen.

Ju längre från origo indifferenskurvan befinner sig,

desto högre nytta. Pilarna nedåt i figuren visar betalnings-

vilja och pilen uppåt visar kompensationskrav.

Ifall 1a) antas respondenten befinna sig i punkten B

och konsumera Yo av övriga nyttigheter. Han ska där-

efter ta ställning till hur stor del av konsumtionen Yo han

kan uppoffra för att erhålla Öst istället för att hamna i

A, dvs. erhålla vägbanksalternativet. Erhålles Öst utan

betalning hamnar han i punkten C, men efter att betal-

ningen gjorts i punkten E. Sträckan C-E motsvarar

5 000 kr/år under tio år.

1 fall lb) ska han ta ställning till vad han kan upp-

offra av Yo för att behålla den gamla vägen istället för

att få vägb anks alternativet. Efter betalningen befinner

han sig i punkten D. Denna sträcka, B-D, motsvarar

2 000 kr/år under tio år.

I fall 2) ska individen kräva minsta kompensation för

att acceptera vägbanksalternativet istället för den gamla

vägen. Han befinner sig i utgångsläget i punkten B. Han

hamnar i punkten A innan kompensationen erhållits och

i F efter. Han kräver kompensation motsvarande sträckan

A-F, 300 000 kr som ett engångsbelopp.
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Gamla E6

C-E, 5 000 kr: Betalningsvilja (median) för att få Öst istället för Vägbanksalternativet (fall 1a)
B-D, 2 000 kr: Betalningsvilja (median) för att behålla Gamla istället för att få Vägbanksalternativet (fall 1b)

A-F, 300 000 kr: Kompens.krav (median) för att acceptera Vägbanksalternativet istället för Gamla E6 (fall 2)

> Miljövärde X

  

Figur 6.]

6.1.2 Frågeställningen i ex post-studien

I ex post-studien tillfrågas respondenterna som erhöll

frågeformulär 1 om a) maximal årlig betalningsvilja un-

der tio år (öppna frågan) för att få ett östligt alternativ

istället för det byggda nedsänkta trågalternativet, eller b)

om respondenten varit beredd att betala ett visst årligt

belopp under tio år (binära frågan) för att få ett östligt

alternativ istället för det byggda nedsänkta trågalter-

nativet. I frågeformulär 2 tillfrågas respondenten om sitt

minsta kompensationskrav, som ett engångsbelopp, för

att acceptera den (förmodat) försämrade närmiljön p.ga.

motorvägens tillkomst. Det är viktigt att notera att det

alternativ som respondenten uppger betalningsvilja för

att slippa, är ett helt annat i ex post-studien än i ex ante-

studien. I ex post-studien är alternativet det nedsänkta

VTl MEDDELANDE 843

Grafisk beskrivning av ex ante-studiens resultat, medianvärden.

trågalternativet och i ex ante-studien det upphöjda väg-

banksalternativet Väst la.

Idag förekommer ingen debatt om negativa miljö-

effekter från motorvägen. Tvärtom är en klar majoritet

av respondenterna i ex post-studien nöjda med det bygg-

da nedsänkta alternativet; trafikantvärdena Z (trafiksä-

kerhet, restid, fordonskostnad mm.) har ökat starkt till

ett måttligt pris av ett visst miljöintrång.

Vad respondenten däremot troligen inte tänker på är

hur mycket bättre milj ön vid viken skulle ha kunnat bli

med ett östligt motorvägsalternativ, om man i så fall

dessutom hade rustat upp strandområdet, smalat av den

gamla E6:an i enlighet med den lågt traflkerade lokalväg

den skulle ha blivit som utan problem kunde korsas av

fotgängare och cyklister.
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7 Slutsatser

Huvudsluts atsen är att nedsänkningen av motorvägen där

E6 passerar Ljungskile, som genomfördes efter den pro-

teststorm som uppkom mot det ursprungliga förslaget,

har inneburit att en majoritet av Ljungskileborna tycks

vara nöjda med den nya vägen. Den fördyring av pro-

jektet, som det valda, miljömässigt betydligt bättre al-

ternativet medförde, är förmodligen samhällsekonomiskt

väl motiverat. Fortfarande återstår dock frågan hur miljö-

förändringar av det slag som Ljungskileproj ektet repre-

senterar ska värderas. För att kunna få svar på den frå-

gan måste ytterligare fallstudier göras. Det stora proble-

met, som denna studie påtagligt illustrerar, är att det är

vanskligt att tolka resultat av ex ante-studier, och det

måste noga övervägas när och hur sådana CVM-studier

kan utföras. Stämningsläget är ofta mycket upprört in-

nan en kontroversiell väg ska byggas. Risken är stor att

motståndare till vägen agerar strategiskt och överskat-

tar sin sanna betalningsvilja i en CVM-studie ex ante.

Eventuellt kan det vara lämpligt att genomföra ex

ante-studier på skrinlagda vägproj ekt, eftersom man då

inte har så stora problem med strategiskt beteende.

En mindre riskabel ansats är att rikta in sig på att

genomföra ex post-studier. Ett relativt stort antal ex post-

studier krävs emellertid för att komma fram till använd-

bara helhetsvärden och den 5anna betalningsviljan (för

att t.ex. få en annan sträckning) underskattas också ofta,

eftersom engagemanget för vägfrågan ofta är svagt i ex

post-studier. Det svaga engagemanget kan också med-

föra att svarsfrekvensen blir låg.

Ex ante-studier är vanskliga beträffande den vanli-

gaste typen av negativa miljöförändringar, dvs. intrång

som främst berör boende i närområdet. E6 enligt alter-

nativ Väst 1A är ett exempel på ett sådant intrång. Så-

dana effekter representerar ett slags negativt användar-

värde. Så kallade existensvärden kan däremot lämpa sig

för ex ante-studier. I sådana fall är det fråga om väg-

intrång i miljöer som är kända av en majoritet av allmän-

heten i riket. Även människor som inte har besökt den

aktuella platsen, eller planerar att göra det, har visat sig

ha en avsevärd betalningsvilja för att ett intrång ska

undvikas, när det är fråga om en välkänd mer eller min-

dre unik miljötillgång. I ett sådant fall är strategiskt be-

teende ett mindre problem eftersom respondenten inte

är direkt berörda.

Ett exempel på ett unikt område med ett existensvärde

som troligen är betydande är Tåkern-Omberg-området,

där en utbyggnad av riksväg 50 planeras (Hanna Jans-

son och Eva Rehnström, 1998).
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7.1 Framtida forskning

Målet med vidare forskning borde i första hand vara att

hitta användarvärden som går att överföra mellan olika

vägprojekt. Ett betydande antal fallstudier ex post borde

därför genomföras av betalningsviljan för miljöföränd-

ringar (fysiskt intrång, visuell påverkan, barriär etc.)

som hypotetiskt skulle kunna göras ogjorda. Därefter

skulle någon form av klassificeringssystem av sådana

miljöförändringar utarbetas och en beräkningsmodell för

helhetsvärdet som funktion av olika miljöegenskaper tas

fram. Strävan är att klassificeringssystemet ska kunna

ge monetära värden att använda i EVA-modellen för sam-

hällsekonomiska lönsamhetsberäkningar. Mycket talar

för att behovet av vidare forskning är störst vad gäller

tätortsnära objekt. Framtida forskning vid VTI beträf-

fande helhetsvärdering av miljö kommer därför att kon-

centreras till det problemområdet.

Forskningen har hittills fokuserats på värdering av

miljöintrång, dvs. negativa förändringar av väginve-

steringar. I framtiden är det önskvärt att också värdera

miljöförbättringar, dvs. positiva förändringar av närminön

till följd av en väginvestering. Detta kan t.ex. innebära

att bygga bort intrång som gjorts, när mindre miljö-

hänsyn togs än vad som är vanligt idag.

I syfte att klarlägga hur stort det potentiella intrångs-

problemet är, kan det vara lämpligt att utgå från de in-

venteringar av problemområdet som redan gjorts. Väg-

verket genomförde 1993 en analys av det fysiska in-

trånget av det inriktningsförslag som då förelåg för byg-

gande av stamvägar 1994-2003 (Vägverket, 1993). I

denna analys delades miljöintressena in i följ ande kate-

gorier:

0 naturmiljöintressen

o friluftsliv

0 kulturmiljöintressen

0 tätorter

0 naturresurser

Vägobjekten delades in i grupper efter risken för

konflikt, om det fanns möjlighet att förbättra nuvarande

situation miljömässigt genom en ny väg. Analysen visade

att många konfliktsituationer förelåg, särskilt mellan

natunniljö och andra intressen, t.ex. trafiksäkerhet.

Arbetsgruppen Samplan bistod i den därpå följ ande

planeringsomgången Kommunikationskommitte'n (Kom-

Kom) med underlagsmaterial av olika slag. I det sam-

manhanget gjordes en ännu mer ambitiös konfliktanalys
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för intressanta väg- och järnvägsinvesteringar. Detta utvecklas som ett första steg i VTI:s framtida forskning

gjordes bl.a. med hjälp av ett rikt kartmaterial (Samplan, om helhetsvärdering av milj Öförbättringar av investe-

1996). ringar i transportinñrastrukturen för att se till att relevans-

Denna form av inventering och kartläggning av pro- kravet uppfylls.

blem och möjligheter till milj öförb ättringar bör vidare-
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Bilaga 1

Sida 1 (10)

Ex post-studiens frågeformulär

VTI

Väg- och transport-
'forskningsinstitutet

Bästa Ljungskile-bo!

Statens Väg- Och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping arbetar bl.a. med
hur man ska beakta milj öfrågoma i vägplaneringen. Miljö innefattar i detta fall väl-
digt mycket; vägens markintrång, trafikbuller, avgaser, landskapsbild etc. Vi arbe-
tar ofta med fallstudier av olika vägar, både planerade och byggda. Dessa fallstudier
kan bidra till att förbättra de samhällsekonomiska kalkyler som ligger till grund för
beslut av vägnätets utveckling.

År 1986-87, dvs. innan motorvägen genom Ljungskile byggdes, gjorde VTI en studie
och vi gör nu en uppföljning av den studien. Det är med anledning av detta Du nu
har fått denna enkät. Genom att besvara enkäten kan Du hjälpa oss i vår forsk-
ningsuppgift.

Du har fått enkäten genom ett slumpmässigt urval bland personer boende i Ljungskile.
Adresserna är hämtade ur Sema Group InfoData AB:s adressregister.

Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara enkäten men varje uteblivet svar mins-
kar tyvärr undersökningens värde. Därför vore vi mycket tacksamma om Du ville
besvara enkäten och skicka in den i det portofria svarskuvertet, helst inom en vecka.
Allt Du behöver göra är att svara på frågeformulärets frågor, oftast endast genom
att fylla i ett kryss. Det påskrivna numret på svarskuvertet används endast för att
pricka av de inkomna enkäterna så att påminnelse inte skickas till dem som redan
svarat.

Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i form av tabeller och figurer.
Det kommer därför att vara omöjligt att se vad en enskild person har svarat. Om
Du trots detta av någon anledning ändå inte vill deltaga i undersökningen vore det
bra om Du skickar in enkäten blank.

Ring gärna om något är oklart. Tack på förhand.

Med vänliga hälsningar

Marina Johansson

Tel. VTI (direkt): 013-20 41 39
Stefan Grudemo

Tel. VTI (direkt): 013-20 42 93
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Sida 2 (10)

Frågeformulär (1)

l. Bodde Du i Ljungskile innan motorvägen genom samhället byggdes?

'3 Ja, i samma bostad som nu

'3 Ja, men i en annan bostad

'3 Nej, då bodde jag i (ange ort) ................................................... ..

2. Var Du med i den enkätundersökning som VTI genomförde 1986 om

motorvägen?

'3 Nej

'3 Jag minns inte

3. Tycker Du att det var bra att motorvägen byggdes? (kryssa i en eller flera rutor)

Ja, därför att trafiksäkerheten har blivit bättre

Ja, därför att trañkbullret har minskat

Ja, därför att avgaserna har minskat

Ja, därför att restiden har minskat

Ja, därför att ......................................................................... ..

Nej, därför att den stör utsikten mot havet

Nej, därför att det blivit svårare att nå havet

Nej, därför att trañkbullret har ökat

Nej, därför att avgaserna har ökat

Nej, därför att .......................................................................... ..

EJ
EJ

EJ
EI

EJ
EJ

EJ
EI

EJ
DD

Vet ej/Bodde inte i Ljungskile då

4. Hade Du samma uppfattning om motorvägen som Du uppgivit i fråga 3, innan

den byggdes?

'3 Ja

'3 Nej, då tyckte jag ..................................................................... ..

o 0 u 0 0 c ou o c o o o a . o 0 o o 0 n 0 0 o 0 n u a u u nn u c 0 u 0 n 0 o o 0 c u n a c n a n o o n c 0 o 0 o 0 0 o n o u o a o n c o o o 0 c o o 0 o o n a u a o o o n u c0 0 u o o o 0 n o o o u o o-

'3 Vet ej/Bodde inte i Ljungskile då
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Sida 3 (10)

5 a. Ser Du motorvägen från Din bostad?

EI Ja EI Nej

5b. Om Du svarat ja på 5a, störs Du av detta?

:I Ja EI Nej

 

Vi ber Dig nu tänka tillbaka hur det var imian motorvägen byggdes. På fotot nedan

ser Du hur det såg ut då.

Antag att kommunen då kunnat förmått Vägverket att bygga en annan, dyrare,

motorvägssträckning som gått öster om samhället (tänkbara alternativ visas på

kartan sist i denna enkät), genom att bidra till finansieringen av denna sträcka.

Den gamla E62an skulle då, precis som nu, fungerat som lokalväg men med den

skillnaden att ingen parallell motorväg skulle finnas.

    

Foto: Bengt Edman
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Sida 4 (10)

6a. Antag att den dyrare, östligare, sträckningen av motorvägen kunnat blivit verk-

lighet om kommunen hjälpt till med finansieringen. För att kunna göra detta var

emellertid kommunalskatten tvungen att höjas.

Skulle Du varit beredd att betala en kommunalskattehöjning motsvarande 100 kr

per år under tio år mot att en motorväg öster om samhället byggts istället för den

nuvarande?

EI Ja EI Nej

6b. Varför svarade Du som Du gjorde på 6a? .............................................. ..

c u u o u n n cn u n o s c p o a 0 a u 0 n a o u 0 c o n 0 o 0 o 0 o 0 0 0 0 c c 0 o o a 0 0 n o 0 0 o o u u o0 u oo o o o c c o c o c o n c o o u n u o o n o 0 u c c o i o o o I 0 o o c n o 0 0 r o n 0 0 u c u0 0 o o u c 0 oo 0 s u 0 0 a c c u o o o 0 o 0.

o o n a u o u o oo n n o n o n u un 0 o u o o o o n c u n o 0 u o c 0 n 0 o 0 0 o o o 0 o o c 0 o o 0 o u 0 o o 0 o 0 a n u o a u o n n o n o n o c u a c o o c a o n o o a 0 n o o o o o n a n o o o o a 0 o o u o o o o n n o c n o c o 0 o o 0 o o o 0 n c 0 0 oo

o o u o o u n 00 0 0 o o o o o o n 0 0 o 0 a o 0 0 o c o o o o c n s a u o u o 0 o 0 n o o o 0 o 0 n o I 0 o n c o I o n o o o c o o o n 0 0 u a n 0 o o n n o o o o o c o n o s n 0 c o o o o o 0 0 o n a o 0 n o o 0 o 0 o n o s o o o o 0 c c n 0 0 o c o n o o 00

 

Slutligen vill vi ställa några frågor om Dig och Ditt hushåll. Detta är för att se om

svaren skiljer sig åt när de delas in i olika grupper, tex. män och kvinnor, bil-
innehavare och icke bilinnehavare

   

'3 Man '3 Kvinna7. Är Du.....?

8. Vilken är Din ålder? ........... ..år

[3 Nej

10. Äger Du eller har Du tillgång till bil för privat bruk?

EI Ja EI Nej

9. Har Du körkort för bil? '3 Ja

11. Om Du svarat Ja på fråga 9, ungefär hur många mil kör Du omåret?

...................... . .mil/år
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Sida 5 (10)

12. Hur bor Du?

D I egen villa/parhus/radhus

I: I bostadsrättshus

E' I bostadsrättslägenhet

I: I hyreslägenhet

I: I annat boende, nämligen ......................................... ..

13. Hur många personer består Ditt hushåll av?

........ ..personer, varav ............personer är barn under 16 år

 

Det var alla fråger. På nästa sida ser Du en karta med de alternativa sträckningar

Vägverket studerade innan man beslöt sig för att bygga den sträckning som nu

   

finns, 1 A.

Har Du några synpunkter Du vill framföra går det bra att göra det här nedan

eller på baksidan.

Synpunkter

. . . . . a . a u u .. 0 . a . . u .. u o o o o . u aa o . a a o o . a o a o u o c o 0 g a u o c o o a o a u a oo a c a u o 0u uo u o c o 0 o . o o a c c - 0 u u u u c n o - o 0 o a o c a a - o a u . a u - . u o o o o a . o n o n o a a o n u n u u o n u .o

. . . . . . . u . . . . . . . . o u .. . . . . c . . a o o . . a c . o . u . u . u . a u s . . . c . o . u . . u . . o a . o o o c c . . . c . o o . . . a 0 c u o o a u a o a. o o a o o . u . . o o . . o . . o o o . o . . . . . . . . o n . . . . . . o o . . ..

o a o a o a u . au u u o o o uo o u u o a a . a u o o n o o . . c a 0 c o a c o a a o o o o c o n u . o a o u . o o a g a n o o a . o a a n o ø .u a . o o u o o n 0 a . u o o . u n . u c a o o o o o . u oo u c a a o . a c . . o . . . . o . o . o n o . . a ..

. . . . . . . . . . . . o . . . o o . . . u . . . u a c u . oo o o o - o n 0 a o a o o u o n - a o 0 o a o . . o c u n o o . u u o a u o o . o o - o o o o c n . . . u u n no o o u .o o . o o u oo . n o 0 o o n . c . n n . a . . . o . . o . . . a u g o . n ..

a o u u . c o a a u o oø .o o o o c a o o o 0 0 c o o . a c o c o c c n c o c . o a . o c o a o . u . o o a n o o o n . a . . o a a . c u . c . a a a o . . 0 g u a n oo . n u un . . u . a .. . u . o o .. . . . . . c c . . . . c . . . . . . . . . . c o o ..

o u q o a o u o o 0 0 o u o a n u n 0o o 0 o o u u0 o u o u u u 0 0o o u 0 o o 0 0 0 u 0 o 0 u 0o o o 0 u 0 0 n o u I u g o o 0 c oa o c o o n u no c c o o o o 0 o o n c u n u o o c o u u o g c o c o o o u c o a c u o u n o g o o c 0 0 0 o 0 o a o o 0 0 00

Tack för Din medverkan. Posta frågeformuläret i det portofria svarskuvertet
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Bilaga 1

Sida 6 (10)

(14,. ' " '
-

7 . Ljungskile - I

' I

mun 1 1,/ s . '

Alternativa x_x \_ ek_ , UST ,5 .
motorvügkorridorer . s I.) g
för E6 mellan - Vatten xi§$.;w x; g.

St. Höga (Stenungsund.) WH* Bebyggelse Rx" 4 's
OCh Uddevalla 7///I///A _. .._ análld bud) X. .'41 x 5. FL .-

Alternativa frågeställningar

Alternativ WTP-frågeställning i fråga 6a (i öppna enkäten)

Vilken är den största kommunalskattehöjning, uttryckt i totalbelopp per år, Du skulle
varit beredd att acceptera per år under tio är mot att en motorväg öster om samhäl-
let byggts istället för den nuvarande?

...................... .. kr/år under tio år

Tillkommande fråga till hälften som erhöll den öppna enkäten

14. Vilken är Ditt hushålls sammanlagda årsinkomst före skatt? (Ringa in rätt
intervall)

0-50 000 kr 50 001-150 000 kr 150 001-250 000 kr 250 001-350 000 kr

350 001-450 000 kr 450 001-550 000 kr över 550 000 kr

VTI MEDDELANDE 843



Bilaga 1

Sida 7 (10)

Frågeformulär (2)

1. Bodde Du i Ljungskile innan motorvägen genom samhället byggdes?

B Ja, i samma bostad som nu

'1:' Ja, men i en annan bostad

'3 Nej, då bodde jag i (ange ort) .............................................. ..

2. Var Du med i den enkätundersökning som VTI genomförde 1986 om motor-

vägen?

'3 Ja

'3 Nej

[3 Jag minns inte

 

Nu följ er några frågor om vad Du anser om motorvägen. För att påminna Dig visar

vi en bild av hur E6:an såg ut genom Ljungskile innan motorvägen byggdes.

    

Foto: Bengt Edman
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Sida 8 (10)

3. Anser Du att Din närmiljö blivit bättre eller sämre jämfört hur det var innan

motorvägen fanns?

D Jag anser att min närmiljö blivit bättre jämfört med hur det var

innan motorvägen fanns

'3 Jag anser att min närmiljö blivit sämre jämfört med hur det var

innan motorvägen fanns

D Jag bodde inte i Ljungskile innan motorvägen fanns

4. Har motorvägen förändrat Din närmiljö som Du trodde, innan vägen byggdes?

:ha
'3 Nej, då tyckte jag ................................................................ ..

o a u g c o o nc n o a o n 0 o u u o c 0o o 0 c o c o 0 c n a t 0 0 c 0 0 u 0 0 0 u o o o c o c n n c n a o o 0 o c 0 o 0 0 o 0 o 0 0 o 0 c c o a o o o o n o a o o n 0 o c o o c n n u o n o a o a o o o o .0

'3 Vet ej/Bodde inte i Ljungskile då

 

Följande fråga (fråga 5) besvaras endast om Du på fråga 3 svarat att Din när-

miljö blivit sämre jämfört med hur det var innan motorvägen fanns.

Vi är medvetna om att frågan kan vara svår att besvara. Vi ber Dig ändå besvara

den som om det gällde en verklig situation.

   

5. Antag att Vägverket hade beslutat sig för att om motorvägen genom Ljungs-

kile skulle byggas måste de som får sin närmiljö försämrad på grund av den

kompenseras för detta.

Vilket skattefritt belopp är den minsta kompensation Du hade kunnat tänka

Dig acceptera för att vägen byggdes?

.................................... ..kr
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Sida 9 (10)

6. På vilket sätt har Din närmiljö försämrats genom att motorvägen byggts? (kryssa
i en eller flera rutor endast om Du svarat på fråga 5.)

I: Därför att motorvägen stör utsikten mot havet

'3 Därför att motorvägen innebär att det blivit svårare att nå havet

ü Därför att motorvägen innebär att bullret ökat

ü Därför att motorvägen innebär att avgaserna ökat

I: Därför att .......................................................................... ..

 

Slutligen vill vi ställa några frågor om Dig och Ditt hushåll. Detta är för att se

om svaren skiljer sig åt när de delas in i olika grupper, tex. män och kvinnor,

bilinnehavare och icke bilinnehavare.

   

7. Är Du.....? '3 Man '3 Kvinna

8. Vilken är Din ålder? ........... ..år

9. Har Du körkort för bil? '3 Ja I: Nej

10. Äger Du eller har Du tillgång till bil för privat bruk?

El Ja EI Nej

11. Om Du svarat Ja på fråga 9, ungefär hur många mil kör Du om året?

...................... .mil/år

12. Hur bor Du?

D I egen villa/parhus/radhus

:I I bostadsrättshus

D I bostadsrättslägenhet

I: I hyreslägenhet

I: I annat boende, nämligen ......................................... ..

VTl MEDDELANDE 843



Bilaga 1
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13. Hur många personer består Ditt hushåll av?

........ ..personer, varav ............personer är barn under 16 år

 

Det var alla frågor. Har Du några synpunkter Du Vill framföra går det bra att

göra det här nedan.

   

a . . . . . . . . a . . . . . o n . u . a o o o a o o a . c u o o a . o c o o u n n a o a n n o a u o o g o . o c a u n . . o a a a a a u o n o . u . . u o o n a oø g .o o 0 o u a . a . a . g o o n o o . o u o a n . n . . o a o a a o a g . o . a o o o a o u oo

. o . o o . . . o o o . o n o n . n u c . 0 a a o 0 . c a a o u ac o 0 o u o o a u a o o c n c o n o - u a - a ø c a s o n 0 o o . . . o o . . . . o . . . . . . o o . a a . . o . . o . . o . . . . a . . o o . . . a . . o c . . . o . . . . . . . o . . . c o . .o

u . oo . . . . . o c . . a o a 0 a . . o a a o n a c o o n o c n o a a o . o . . . . . . . . . . . . . . a . . c . . . . o . . . c . . o . . . . . . . . . . c 0 . c o u c u a . o o o o o n o o . . o a . o o a a c u c o o o o . . a u o c. . o . . a o . . o o 00

o a o c o u a a o . n n . . . u . c . . c o a c o . . o o . o . o o a n n o a . 0 o o a o o o a . . . . . o . . . o o u o a o o n . . . o . . . . . . . . . o n . . . . . a o o u . u a o o u o . a u . . . . o o . . o . n u n co a o n o u nc o u u u o o u o o o.

n a o 0 o o u . . . . . o o a o a o a a u o n o 0 n . o n u 0 . u o o . . o . n o . . . o o . o o o u a o o a a . 0 o o o o a o o a c o a a o o o u o o o u o o a o - o o o e u o n 0 . . . . o . . . . o n a . o a o o o . o o o o a . a . . a a c . o . o n . o o 0.

. a a o n . . . o o u cn c a . . . . a o u c u . . . . oo o o o u o a nn . o o . o . . o a c . . u . . . . o a . . . o o . . c o o . o u a . a . o o n o c o . o a u o o u - u s uc u - u . o a o c c . . . . o . . o . . o . . o . o . . . o . . o a . o . o o no

a o . . . o o o o u . 0 a o n a n c o n o a n u o oa . c . o . . o o a . o u . .. . o o a o a o o o c a o . a o o . o . a u o o a o o o a . . . g . . . . . . . . . u o. . u a g a a a a o. o u u a a u o o ao . a u o . o a a a a a c o a n o o u o o n a . ..

o o o a o n n o o o o a 0 o a n o 0 0 c o o 0 u c o u s o u c c c u u o o n o o o o o 0 u o o o u o a o aa c u c 0 n o o o 0 0 0 o I a u 0 0 o0 0 o o o n a o o c o a o n c o u o a o u n uo n o o c u u o c o n o u o 0 o o 0 o n 0 n 0 o n 0 0 o 0 u o t 0 o o .-

Tack för Din medverkan. Posta frågeformuläret i det portofria svarskuvertet
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Bilaga 2a

Sida 1 (l)

Svars- och bortfallsredovisning, ex post-studien, fråge-

formulär 1

            

 

 

    

 

Binär WTF-fråga

Antal Procent

Bruttourval 400

Tillhör ej målpopulationen 2

Flyttat 2
Nettourval 398 100,00

Individbortfall 103 25,9

Ej svar, blank 89 22,4

Svarfel person 14 3, 5

Svarande 295 74, 1

varav WTF-svar 274 68, 8

Öppen WTF-fråga

Antal Procent

Bruttourval 200

Tillhör ej målpopulatiønen 2

Flyttat 1

Utomlands 1

Nettourval 198 100,00

Individbortfall 5 1 25 ,7

Ej svar, blank 44 22,2
Svarfel person 7 3,5

Svarande 147 74,2

varav WTP-svar 96 48, 5

       
VTI MEDDELANDE 843



Bilaga 2b

Sida 1 (l)

Svars- och bortfallsredovisning, ex post-studien, frågefor-

mulär 2

       

Antal Procent

Bruttourval 200

Tillhör ej målpopulationen 4

Flyttat 1

Utomlands 1

På sjukhem 5

Avliden

Nettourval 196 100,00

Individbortfall 55 28,1

Ej svar, blank 50 25, 5

Svarfel person 5 2,6

Svarande 141 71,9
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Bilaga 3a

Sida 1 (1)

Olika bakgrundsvariablers andelar etc., ex post studiens

frågeformulär 1

Kön

Män (%) Kvinnor (%)

   

45,5 54,5

Ålder

18-35 år (%) 36-50 år (%) 51-65 år (%) 66-75 år (%)

27,1 30,6 29,4 12,9

Medelålder: 46,6år Medianålder: 47,0 år

Körkortsinnehav

Ja (%) Nej (%)

89,4 10,6

Biltillgång

Ja (%) Nej (%)

89,0 11,0

Körda mil per år (för körkortsinnehavare)

 

Medelstr'acka: 1 981 mil Mediansträcka: 1 500 mil

Boendetyp

Egen Bostadsrätts- Bostadsrätts- Hyres- Annat

villa (%) hus (%) lägenhet (%) lgh (%) boende (%)
70,4 2,7 1,6 21,3 4,1

Personer per hushåll

1 (%) 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) 6 el. fler (70)
12,2 39,3 14,1 20,5 10,2 3,6

Genomsnitt: 2,9

Barn per hushåll

0(%) 1(%) 2(%) 3(%) 4el. fler (%)
60,1 15,2 14,5 7,7 2,5

Genomsnitt: 0,8
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Bilaga 3b

Sida 1 (1)

Olika bakgrundsvariablers andelar etc., ex post studiens

frågeformulär 2

Kön

Män (%) Kvinnor (%)

  

46,6 53,4

Ålder

18-35 år (%) 36-50 år (%) 51-65 år (%) 66-75 år (%)

23,7 31,4 29,7 15,2

Medelålder: 47,9 år Medianålder: 50,0 år

Körkortsinnehav

Ja (%) Nej (%)

90,7 9,3

Biltillgång

Ja (%) Nej (%)
88,9 11,1

Körda mil per år (för körkortsinnehavare)

 

Medelsträcka: 1 686 mil Mediansträcka: 1 500 mil

Boendetyp

Egen Bostadsrätts- Bostadsrätts- Hyres- Annat
Villa ((70) hus (%) lägenhet (%) lgh (%) boende (%)

74,6 0,0 2,5 20,3 2,5

Personer per hushåll

1 (%) 2 (%) 3(%) 4(%) 5(%) 6 el. fler (%)
10,2 44,9 16,9 16,9 10,2 0,8

Genomsnitt: 2,7

Barn per hushåll

0(%) l(%) 2(%) 3(%) 4el. fler (%)

66,9 15,3 11,0 5,9 0,8

Genomsnitt: 0,6
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Sida 1 (1)

Positiv eller negativ inställning till motorvägen? Indelning

efter olika faktorer

Tabell 4:] Körkortsinnehavare och icke kärkortsinnehavares inställning till

vägen (i %).

   

Positiv inställ- Negativ inställ- Varken positiv
ning till motor- ning till motor- eller negativ
vägen vägen

Har körkort 78,2 11,6 10,1
(395 personer)

Har ej körkort 61,7 19,1 19,1

(47 personer)

 

Tabell 4:2 Inställning till vägen indelat efter boendeform (i %).

 

Positiv inställ- Negativ inställ- Varken positiv
ning till motor- ning till motor- eller negativ

  

vägen vägen

Boende i villa 75,2 13,9 10,8

(323 personer)

Boende i lägen- 86,1 4,0 9,9
het
(101 personer)

18 personer med annan boendeform (elthem, servicehem) ej medtagna i tabellen

Tabell 4:3 Inställning till vägen indelat efter barn i hushållet eller ej (i %).

 

Positiv inställ- Negativ inställ- Varken positiv
ning till motor- ning till motor- eller negativ

  

vägen vägen

Barn i hushållet 73,3 17,0 9,7
(176 personer)

Ej barn i hus- 78,5 9,4 12,1
hållet
(266 personer)

 

Tabell 4:4 Inställning till vägen indelat efter boendeomräde (i %).

   

Positiv Negativ inställ- Varken positiv
inställning till ning till motor- eller negativ
motorvägen vägen

Boende i 71,2 16,1 12,7

Lyckorna
(1 18 personer)

Boende i övriga 78,4 11,1 10,5

Ljungskile
(324 personer)
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Bilaga5

Sida 1 (l)

Bättre eller sämre närmiljö sedan motorvägen byggdes.

Indelning efter olika faktorer

Tabell 5:] Barnhushåll/icke barnhushållsåsikt om närmiljöns förändring

    

(i %).

Bättre efter motor- Sämre efter motor-
vägens tillkomst vägens tillkomst

Barn i hushållet 70,3 29,7

(37 personer)

Ej barn i hushållet 85,3 14,7
(75 personer)

Tabell 5:2 Lyckornaboendes och Övriga Ljungskilebors åsikt om närmiljöns

förändring (i %).

   

Bättre efter motor- Sämre efter motor-
vägens tillkomst vägens tillkomst

Boende i Lyckorna 60,9 39,1
(23 personer)

Boende i övriga 85,4 14,6
Ljungskile
(89 personer)
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Bilaga 6

Sida 1 (l)

Uträkning av ex post-studiens medelvärde och total miljö-
kostnad

 

andel ja-svar

(°/o)

70

60
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40
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20

 

0 200 400 600 800 1000 1200

bud (kr)

   

Figur 6:1 Andelen ja-svar vid Olika värden'

I ñguren ovan Visas andelen ja-svar Vid olika Vården. Ytan under kurvan represen-

terar medelbetalningsvilj an . Vi gör ett försiktigt antagande och antar att 31 % skulle

anta budet 0 kr., dvs. de har inte någon betalningsvilja alls. Vidare klipper Vi kur-

van Vid 1 000 kr, Vilket imiebår att Vi antar att det inte finns någon betalningsvilja på

bud över 1 000 kr.

Ytan kan Vi räkna ut genom att beräkna de rektanglar och trianglar som finns

under kurvan. Utråkningen Visas nedan.

 

Rektanglar Trianglar

100 * 0,31 = 31

100 * 0,29 = 29 100 * 0,02/2 = 1

300 * 0,24 = 72 300 * 0,05/2 = 7,5

500 * 0,11 = 55 500 * 0,13/2 = 32,5

Medelvärdet blir således (avrundat till heltal) 228 kr. Den totala årliga miljö-

kostnaden får Vi genom att multiplicera 228 med antalet personer i populationen

(2 100), Vilket blir 478 800 kr.
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Bilaga7

Sida 1 (4)

Urval av respondenternas kommentarer

Kvinna, 57 år

Jag pendlar mellan Ljungskile och Uddevalla varje dag.
För mig har motorvägen betytt en betydligt Ökad trafik-
säkerhet och en lugnare resa till och från jobbet. Oer-
hört stressande förut att försöka köra om på de få stäl-
len som fanns på den gamla vägen med den täta trafi-
ken.

Man, 49 år

Väst 1B: Meningslöst med en bro över en vik

Väst 1A: Följ er bara gamla motorvägsreservatet

Väst 2: Attraktivt för halva samhället
Väst-Öst: Bästa alternativet, med en anslutning öster om
Uddevalla och med en anslutningspunkt längre norruttill
E6.
Motorvägar ska gå utanför samhällen.
Nuvarande E6 Varberg-Uddevalla: Motorvägen fungerar
utmärkt till Lindome och Kållered, där den övergår till
en lokalgata genom Mölndal-Göteborg och en enorm
flaskhals i Tingstadstunneln och omgivande mot. Göte-
borgs lokalgata slutar först i Kungälv.

Om Bohuslän hade varit Västra Götalands län för tio år
sedan hade man sett till att lösa trafikströmmarna från
omgivande vägar 45 och 44, dvs. en väg som betjänar
hela regionen, och med en sträckning öster om Udde-
valla.

Kvinna, 50 år

Motorvägen delar Ljungskile i två delar, Öst och Väst.
Motorvägar skall inte gå igenom samhällen. Än så länge
är trafiken inte så tät, då kan man stå ut. Blir trafiken
intensivare - då blir det otrevligt. Jag hade föreslagit
sträckningen Väst 2 , då jag anser att man skall ta hän-
syn till kustbandet, dvs. låta det vara så ostört som
möjligt.

Kvinna, 47 år

Tycker det är bra nu. Med den dåliga snöröjning som är
här i trakten hade det varit katastrofalt med vägen på den
högre höjden. Jag ville då ha ett östligt alternativ.

Man, 39 år

Den lösning man valde blev väldigt bra. Det bästa var
den ändring man gjorde från de första förslagen. Näm-
ligen nedsänkningen av vägbanan i den södra delen av
viken. Om man realiserat den ursprungliga planen, som
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innebar vägbank genom hela viken, hade jag inte varit
lika positiv.

Kvinna, 38 år

Den intensiva och tunga trafiken går inte igenom sam-
hället och delar av centrum från Lyckorna, men är ända
nära för pendlare. Väst 1B hade inkräktat mer på viken
och utmärkt sig mer än 1A. Övriga sträckningar hade
inkräktat mer på naturområden och medfört extra mil i
onödan.

Man, 31 år

Idag finns det för mycket vägar genom Ljungskile. Från
väster finns först en gångväg, en motorväg, en lokal-
väg (gamla E6), ytterligare en gångväg och bygatan.
Dessutom ligger två stora motorvägsmot söder och norr
om samhället.
Tillgängligheten till havet har blivit bättre, dock har
betonggrisarna på gångbronöver motorvägen gjorts så
att bilarna kör över barnvagnen eftersom det finns för
lite plats att stå och vänta på.

Man, 19 år

Det är väl självklart att man betalar 100 kr per år för att
slippa ha en motorväg rakt genom Ljungskile! Dum
fråga!

Man, 75 år

Alt. 2 Väst och de östliga alternativen hade blivit billi-
gare, bättre för miljön i Ljungskile samhälle och i övrigt
ej medfört någon nackdel för samhället. Det som nu skett
är ett konkret bevis för en felaktig sträckning av motor-
väg. Inte på någon annan plats har eller kommer motor-
vägen Malmö - norska gränsen att dela ett samhälle
såsom skett i Ljungskile.

Kvinna, 65 år

Den färdiga motorvägen blev mycket bättre än jag be-
farade, mest beroende på den nedsänkta vägen med tre
olika broar i centrum och ytterligare två vid resp. mot.

Man, 61 år

Motorvägen och iordningställandet av området runt den
är toppen. Det bästa som hänt i Ljungskile. Leve Väg-
verket!



Bilaga 7

Sida 2 (4)

Kvinna, 60 år

Motorväg Öster om Ljungskile hade varit helt galet. Dels
p. ga. förstöring och störning av vår Bredfj ällsnatur .
Trafiken skulle fortfarande vara tät på gamla E6:an.
Passering av vägen till Lyckorna och hamnen nästan lika
svår som tidigare.
Det fungerar utmärkt. Lätt att ta sig till Lyckorna, Ulve-
sund och hamnen. Korsningen vid Shell, där hände ofta
olyckor. Jag är mycket nöjd och flera med mig.

Man, 57 år

Jag anser att det värdefulla markområdet Bredfj ället-
Hj ärtum-Öresjö skall lämnas så orört som det går. Även
kommande generationer skall ha tillgång till relativt orörda
ströv- och friluftsområden. Den nuvarande sträckningen
var den enda rätta. En åsikt jag hade även före bygget.

Kvinna, 53 år

Jag tycker det har blivit bra i och med att vägen sänktes
ner. Omgivningen kring motorvägen har rustats upp på
ett positivt sätt. Fin promenadväg efter viken och en
trevlig rastplats.

Kvinna, 52 år

Tack Vägverket för ett utmärkt jobb. Motorvägen är

viktig för hela bygden och har fört oss närmare både

Uddevalla och Göteborg. En massa fula hus vid infar-

ten till Ljungskile har försvunnit (södra infarten). En

högljudd minoritet var emot bygget men de hördes de-

sto mera i massmedia. Jag tänker fortfarande med av-

sky på de metoder de använde.

En väl fungerande infrastruktur är nödvändig i da-

gens samhälle. Fortsätt utbyggnaden i Bohuslän norrut.

Nuvarande kostig är en förolämpning mot alla som hyl-

lar trafiksäkerhet.

Kvinna, 50 år

Vårt fina kustsamhälle ska ej förfulas av en stor väg som
delar av samhället. Känslan är att vägen isolerar oss från
havet och motorvägen är förskräckligt ful. Motorvä-
gar skall ej dras genom samhällen. Lägg aldrig en väg

vid en vacker vik el. dyl. Låt människan vara nr.l.
Första plats till det som är vackert. Ha bilarna någon
annanstans.

Man, 43 år

En motorväg befäster en infrastruktur för samhället i
minst 50 år. Eftersom det är min uppfattning att stora
vågar inte skall gå igenom samhällen är motorvägen fel,

lika fel som den gamla E6:an var.

Bullret från_ vägen är väldigt störande, speciellt på vår

och försommar då inte bladen dämpar. Man borde gjort

vallarna runt vägen mycket högre för att hindra och

dämpa ljudet. Nu går ljudet ända rakt upp mot sluttningen

på Hälle och stör.

Kvinna, 26 år

Jag tycker motorvägen ligger bra. För Ljungskile är det
väldigt bra att den går där den går annars hade de förlo-
rat många långkörare som stannar och fikar och tankar
tex.

Kvinna, 23 år

Det alternativet jag tycker varit bäst är öst.
- Färre människor hade fått flytta från sina hus
- Vägen hade inte gått genom Ljungskile
- Nu har det diskuterats att bygga ut 45 :an (Göteborg-
Trollhättan) till motorväg, det måste ha blivit billigare att
bygga en väg någonstans mitt emellan än att ha två
motorvägar som ligger parallellt.

Man, 20 är

Se till att bygga motorväg ända upp till Svinesund så fort
som möjligt. Det sparar liv, miljön och tid.

Motorvägen genom Ljungskile är snygg och stör

ingen.

Man, 65 år

Fanns ingen motivering för östliga sträckningen, för stort
ingrepp i naturen. Närheten och kontakten med havet
försämrades, därmed ändrade samhället struktur, priset
för trañkförbättring.

Man, 58 år

Det hade gått att göra en tunnel, vilket med dagens tek-
nik inte är speciellt mycket dyrare. Alternativet är/var en
väg som gynnade Trestads-området bättre.

Kvinna, 55 år

Med denna vägen får ju alla turister se vårt vackra
Ljungskile med Lyckorna och med den vackra havs-
viken. Det har också blivit en trevlig strandpromenad.

Kvinna, 59 år

Jag tycker nuvarande sträckning är det bästa alternati-
vet. Ville inte ha en väg genom vår fina fjällnatur.

Man, 53 år

Det har blivit en mycket vacker väg genom Ljungskile.

Tveksamt dock om nedsänkningen under vatteny-

tan var nödvändig.

Snyggt och varsamt jobbat av de som byggde vä-

gen.
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Man, 47 år

Östliga alternativ skulle ha förstört fjället och snön skulle
legat längre på vägen vintertid + längre vägsträcka. Al-
ternativet med nedsänkt väg har blivit mycket bra för
samhället.

Man, 44 år

Det östliga alternativet tycker jag var det sämsta. Det
skulle ha förstört mycket av den fina skog vi har öst-
erut.

Jag tyckte inte motorvägen skulle byggas. När den

ändå blev till tycker jag det blev det bästa alternativet.

Jag tycker det blev fult med sprängningen av berget. Det

kunde lösts på bättre sätt. Cykel- och gångvägar har blivit

bra tycker jag. Fisket har inte hämmats som befarades.

Kvinna, 36 år
Jag tycker att motorvägsförbindelsen tex. till Göteborg
är mycket bra, men det är olyckligt att dra den genom
samhället - därför hade det varit värt en höjning av kom-
munalskatten.

Våra barn kommer förmodligen inte att tacka oss

för denna bit av motorvägen, de kommer att få svårare

att köra bil (körkort), få arbete mm.

Kanske hade det varit bättre att tänka lite ur deras

synvinkel. Det blir ju ändå de som får dras med 80- och

90-talens överdrifter.

Man, 25 år

I sin helhet har motorvägen bara inneburit positivt för
Ljungskile men man kanju alltid utföra bättre bullerskydd
mot angränsande bostadsområden, Lyckorna t.eX.

Hoppas man tar tillvara på områden runt turistbyrån

med en ny serviceanläggning/camping.

Kvinna, 21 år

Bra med motorväg parallellt med gamla E6. Turister
svänger nu av motorvägen och handlat i Ljungskile cen-
trum. Gör centrum levande, ger butikerna chans att
överleva.

Man, 44 år

Motorvägar skall inte dras in i bebyggt område, utan i
dess utkanter av bl.a. miljöskäl. Dess - dvs. motorväg-
ens - anspråk på mark har satt djupa spår i landskaps-
bilden och skövlat bebyggelse av historiskt Värde (invid
Valåsberget).
Vägar skall vara statens angelägenhet och finansieras den

vägen, via direkt skatt, fordonsskatt, drivmedel. Varför

inte vägtullar. Principen brukaren av väg skall betala bör
hyllas.

Det är för mig obegripligt att man inte valde att bygga

motorvägen i inlandet - alternativ Öst med fortsättning
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norrut frånUddevalla med anslutningar till samhällen.

Nu övervägs bygge av motorväg Göteborg-Trollhättan/

Vänersborg-norrut, dvs. en parallellgående till ofantliga

kostnader. Hur tänks?

Trots min negativa inställning måste jag ge Vägverket

eloge för sitt arbete med att få motorvägs°°klunsen°° att

smälta in i milj ön.

Ni bör notera att motorvägsbygget mellan Ljungskile-

Lerbo inte har medfört tidsbesparing i resandet utan tvärt

om - en förlängning. Snart sagt alla kör den gamla vä-

gen!

Kvinna, 29 år

Jag anser att en östligare sträckning skulle varit förö-
dande för samhället i allmänhet och friluftslivet i syn-
nerhet, då det skulle skurit av närkontakten med sko-
gen totalt. Nere vid Viken gick redan en väg och plan-
lösningen av motorvägen är mycket bra.

Man, 37 år

Väldigt många var positiva till motorvägen. Tyvärr var
det bara nej-sidan och trädkramama som kom till tals,
Nu, efteråt, är nog de allra flesta nöjda. Till exempel så
har överfarten till Ljungskile småbåtshamn och även till
Lyckorna blivit mycket bättre, speciellt sommartid.

Man, 48 år

Bullerfrågan är ej löst. Mycket mer buller än med
gamla E6. Detta borde åtgärdas omedelbart. Totala

miljöeffekten i och kring Ljungskile kan väl närmast
betecknas som våldtäkt på den tidigare milj ön.

Samhället Ljungskiles signum har varit att boende-

och närmiljön var osedvanligt bra. Efter motorvägs-

bygget är stora områden kring motorvägen (upp till 1

km) mycket försämrade genom framförallt buller. Es-

tetiskt har området försämrats kraftigt genom den stora

yta som idag består av asfaltbanor, betongbroar, galva-

niserade vägräcken och lyktstolpar (gud vet hur många)

omedelbart i anslutning till tätorten.

För framtida motorvägsbyggen bör miljöhänsyn väga

mycket tyngre än idag (t.ex. vid fortsatt utbyggnad av

E6). Att bygga rakt igenom en tätort är att begå våldtäkt

på boendemiljön.

De miljöskador som uppstått i samband med byg-

gandet av den befintliga motorvägen genom Ljungskile

bör självfallet rättas till. Främst bullerproblemen och

kalhuggning av den galvaniserade stålskogen.
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Man, 44 år

Personligen önskar jag att motorvägen fått en sträck-

ning utanför Ljungskile, Östligt alternativ. Samhället
präglas nu av ett vägsystem , knappast bra för när-
miljön. Väst-Öst hade varit ett vettigt alternativ, hade då
sluppit Sunningeleden och anslutit till trafik från Vän-
ersborgsregionen.

Kvinna, 37 år

Vårt hus ligger alldeles intill gamla E6, alltså var motor-
vägen en enorm förbättring vad gäller buller och avga-
ser. Vi hade dock föredragit det Östra alternativet då
Ljungskile nu tycks bestå av väg på väg. . ..

Man, 19 år

Den nuvarande sträckningen är nog bäst eftersom det
är en kortare sträckning än vad den Östliga sträckningen
skulle ha varit. Motorvägen har aldrig besvärat mig. Jag
tycker det är bra med säkrare vägar.

Kvinna, 75 år

Lättare komma till Lyckorna och Ulvesund från
Ljungskile. Motorvägens läge gör troligen att vi har fler
bussförbindelser.
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