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Förord

Den troligen viktigaste effekten som hittills inte kunnat värderas i pengar i den 
samhällsekonomiska kalkyl som alltid tas fram som ett beslutsunderlag vid en väg-
investering är den negativa miljöeffekt som en väg kan ge upphov till som brukar be-
nämnas miljöintrång. Intrånget består både av det fysiska intrång en väg gör samt de 
störningar som uppkommer av trafiken på vägen. Idag värderas vissa av de effekter 
som trafiken på vägen orsakar men vägens fysiska intrång värderas inte alls. Dels tar 
vägen mark i anspråk och dels medför den att värdet av miljön runt vägen torde bli 
mindre, oavsett om intrånget sker i miljö som är viktig ur natur-, rekreations- eller 
kulturhänseende eller om det sker i miljö där människor bor och/eller arbetar. Vägen 
och dess trafik kan också utgöra en barriär till ett attraktivt område, som exempelvis 
en strand eller ett grönområde, och även ha påverkan på stads- eller landskapsbilden. 
Trafiken på vägen orsakar dessutom störningar i form av buller, avgaser och vibratio-
ner.

Vägverket finansierade under flera år fram till för några år sedan forskning om in-
trångsvärdering. Syftet var att om möjligt finna monetära värden för ovan nämnda 
intrångskostnader. De fallstudier som genomfördes gav dock inte så robusta resultat 
att det ansågs möjligt att inkludera intrångskostnaden i beräkningshandledningen.

I föreliggande rapport använder Pernilla Ivehammar, Linköpings universitet, en al-
ternativ metod att monetärt värdera de saknade intrångskostnaderna. Denna metod 
har hon själv tagit fram och presenterat i sin avhandling ”How to deal with the en-
croachment costs in road investment CBA”. (Linköping Studies in Arts and Science, 
No. 373, Linköpings universitet, Ekonomiska Institutionen, Linköping 2006). I rap-
porten används metoden för en vägsträckning. Metoden kan dock mycket väl även 
användas vid en bansträckning.

Borlänge i maj 2010

Stefan Grudemo
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1  Inledning

Ett av de beslutsunderlag som används vid val mellan olika väginvesteringar är en samhälls-
ekonomisk lönsamhetskalkyl (CBA). Med utgångspunkt från berörda individers egna prefe-
renser värderas samtliga effekter som orsakas av det aktuella projektet. Effekterna uttrycks i 
måttet pengar för att det ska gå att väga olika effekter mot varandra och avgöra om projektet 
är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. En effekt som hittills inte har inkluderats i Vägver-
kets samhällsekonomiska kalkyler är det som brukar benämnas miljöintrång. Intrånget består 
både av det fysiska intrång en väg orsakar och de störningar som uppkommer av trafiken på 
den aktuella vägen. Idag värderas endast vissa av de effekter som trafiken orsakar. Intrånget 
kan ske i miljö som anses viktig ur natur-, rekreations- eller kulturhänseende eller i miljö 
där människor bor och/eller arbetar. Se Grudemo och Ivehammar (2007) för en utförligare 
beskrivning och diskussion av detta. I Vägverkets plan för utveckling 2010-2012 (Vägverket, 
2009) tas det upp som ett prioriterat område att utveckla metoder för förbättrade beslutsun-
derlag så att ej prissatta värden som natur och kultur vägs in i beslutsprocessen på ett bättre 
sätt än idag.

Stated Preferencesmetoder (SP) används för att värdera effekter som saknar marknadspriser.1 

Freeman (2003) ger en utförlig beskrivning av olika SP-metoder. En sådan metod är Con-
tingent Valuation (CV), där respondenter tar ställning till ett beskrivet scenario som inne-
bär en förbättring/försämring men samtidigt en monetär utgift/kompensation. CV-varianten 
Dichotomous Choice (DC) innebär att varje respondent tar ställning till ett visst så kallat ”bud” 
mot förändringen. Denna metod användes första gången av Bishop och Heberlein (1979). Ett 
problem vid sådana studier är att hitta ett fungerande betalningssätt. Split-sample-studier, 
där olika slumpmässigt valda delurval tar ställning till varianter av ett scenario, har visat att 
betalningssättet kan påverka värderingen (Ivehammar, 2009). 

I fall där den berörda populationen även har fördel i form av minskad restid av en planerad 
väg som skulle orsaka intrång kan intrångskostnaden skattas i faktisk restid istället för att 
försöka värdera intrånget i monetära termer. Denna ansats samt två genomförda studier för 
att testa den beskrivs i Ivehammar (2008). De tidigare studerade fallen är Ugglumsleden i Par-
tille och Västra länken i Umeå. Ansatsen att ta fram personernas preferenser uttryckt som en 
avvägning mot restid innebär att berörda personer får besvara frågor om resvanor, boende, 
vistelsefrekvens i aktuella områden samt ta ställning till om de vill ha en ny väg eller inte. 
Restidsminskningen, som varierar mellan olika respondenter beroende på deras resvanor, kan 
användas tillsammans med respondentens exponering av intrånget, eventuella andra effekter 
för respondenten samt om han/hon vill ha vägen som indata i en ekonometrisk skattning av 
individernas diskreta val. En viktig del av tillvägagångssättet är att få ett riktigt mått på res-
tidsminskningen för olika respondenter. I den första studien användes två olika mått på res-
tidsminskningen och i den andra studien användes ett tredje alternativt mått. Ett syfte med 
föreliggande studie är att använda samtliga dessa tre mått på restidsminskningen och jämföra 
dem.

1)  I Sverige används ibland felaktigt termen SP för SP-varianten ”Stated Choice”. 
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1.1  Fallstudie Hamnleden

Hamnleden i Halmstad har diskuterats till och från i Halmstads kommun sedan slutet av 
1970-talet och ett antal utredningar har genomförts vid olika tidpunkter (Halmstads kommun 
1986, 1989, 1990, 1992, 2005, 2007). Hamnleden skulle innebära avlastning av trafik i centrala 
Halmstad och ytterligare en passage över Nissan skulle tillkomma (utöver de två passager som 
idag finns i de centrala delarna av staden). Trafikanterna skulle få minskad restid med den 
nya leden. Dock skulle Hamnleden innebära intrång i naturområdet Aleskogen som används 
för rekreation, samt utgöra barriär till Västra stranden. Detta visar bild 1 som visar den västra 
delen av leden. Bild 2 visar den östra delen av leden där Nissan passeras.

Bild 1 Västra delen av Hamnleden.  
Källa: Fördjupad översiktsplan för söder i Halmstad, Utställningshandling maj 2007
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Bild 2 Östra delen av Hamnleden. Källa: Fördjupad översiktsplan för söder i Halmstad, Ut-
ställningshandling maj 2007

Fallet Hamnleden i Halmstad används för att utveckla ansatsen att värdera intrång i faktisk 
restid. Enkäten har utformats i samråd med tjänstemän inom Halmstads kommun.

Analys av diskreta val baseras på random utility theory, utvecklad av McFadden (1974). För 
en detaljerad beskrivning se Haab och McConnell (2003). Modellen för att förklara respon-
dentens val mellan Hamnled eller inte Hamnled kan beskrivas enligt följande: Antag en nyt-
tofunktion där tid och inkomst ingår och där inkomsten representerar all konsumtion av varor 
och tjänster. Ett val där 0 betecknar en föresituation utan Hamnleden och 1 betecknar en 
eftersituation med Hamnleden, kan beskrivas som: 

 U1k(M1, E, A, t1) > U0k(M0, t0) → välj bygg Hamnleden  
 U1k(M1, E, A, t1) < U0k(M0, t0)  → välj ingen Hamnled  
 U1k(M1, E, A, t1) = U0k(M0, t0)  → individen är indifferent (1)

där Uk är den indirekta nyttofunktionen för individ k, M är inkomst, t är tid, E är intrång av 
Hamnleden, och A är avlastning med Hamnleden. Kostnaden i form av minskad konsumtion 
av andra kommunala varor och tjänster, skillnaden mellan M0 och M1, beror på kostnaden 
per person för att bygga Hamnleden via omfördelning av befintliga kommunala skatteme-
del och är för en viss utformning av Hamnleden samma för alla respondenter. Övriga effek-
ter varierar däremot mellan respondenterna. Om de positiva effekterna i form av avlastning 
och restidsminskning (skillnaden mellan t0 och t1) mer än uppväger de negativa effekterna i 
form av intrång och omfördelning av skattemedel vill respondenten ha vägen. Om de positiva 
effekterna i form av avlastning och restidsminskning inte uppväger de negativa effekterna i 
form av intrång och omfördelning av skattemedel vill respondenten inte ha vägen. Det skulle 
också kunna vara så att de positiva effekterna precis uppväger de negativa effekterna och in-
dividen är då indifferent (neutral) mellan situationen med Hamnleden och situationen utan 
Hamnleden.
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Nyttan antas bestå av en deterministisk (orsaksbestämd) del och en slumpmässig del. Om det 
antas att nyttofunktionen är linjär kan skillnaden i nytta (nettonyttan) mellan Hamnled eller 
inte Hamnled, d.v.s. skillnaden mellan U1k och U0k, beskrivas enligt 

 Unet,k = Vk + εk  
  
 Vk =   α+  βt∆tk + βEEk + βAAk + βM∆MK
  (2)

där Unet,k är nettonyttan för individ k av Hamnleden istället för ingen Hamnled och Vk är 
den deterministiska delen. Variabeln ∆tk är skillnaden i restid i minuter för individ k och är 
uttryckt som restidsminskning med den nya vägen, Ek är exponering av intrånget för individ 
k, Ak är exponering av avlastningen, ∆Mk är skillnaden i inkomst, α är en konstant och εk 
är slumptermen.  För att tillåta att olika grupper har olika värdering kan en viss parameter 
inkludera detta. Exempelvis kan kvinnor och män tillåtas ha olika relativ värdering av in-
trånget genom att parametern för intrång definieras som βE=β0+β1*dkön, där d är en dum-
myvariabel som är ett om man och noll om kvinna. Skillnaden i inkomst är densamma för alla 
respondenter (en viss mängd skattemedel per person) och kan därför inte fångas med någon 
variabel. βM∆MK bortses därför från i fortsättningen. Den kan antas bli en del av konstanten 
α. Sannolikheten att individ k svarar ja är

P[Ja]k = P[Unet,k >0] = P([α+βEEk + βAAk + εk] > – βt∆tk)= P                                                 <∆tk (3)
 

Slumptermerna antas vara oberoende och identiskt fördelade med ett medelvärde på noll. Om 
de antas vara extremvärdesfördelade skattas parametrarna med en logitmodell2 och sannolik-
heten för att vilja ha Hamnleden är

  Pk vill ha Hamnleden = 
kVkV

kV

ee
e

-+
=

+ 1
1

1
       (4)

Alla parametrar i den skattade modellen är dividerade med en okänd skalparameter, τ, men 
kan tolkas som kvoter. Den genomsnittliga viljan att substituera (WTS) restid mot intrånget 
för en viss kategori kan där E är exponering av intrånget beräknas enligt följande (Hanemann, 
1989): 

[ ] EWTSE E
t

*)(1
b

b-
=        (5)

Resultatet blir den relativa genomsnittliga värderingen av intrånget i restid.3 Det kan exem-
pelvis skilja sig åt mellan kvinnor och män, där för män βE=β0+β1, och för kvinnor βE=β0.

2) Alternativt kan slumptermerna antas vara normalfördelade och en probitmodell används då istället. 
3) Detta kan tolkas som Compensating Variation i form av Willingness to Accept (WTA), dvs hur stor faktiskt restidsminskning 
krävs i genomsnitt för att befinna sig på samma nyttonivå som i utgångsläget trots intrånget.

α+βEEk + βAAk + εk

10 ttt -=∆

10 MMM -=∆
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Fallet med Hamnleden är mer komplicerat än de fall som tidigare studerats med ansatsen, 
eftersom det finns fyra olika alternativa utformningar av en del av den nya vägen. Responden-
terna har därför ombetts att rangordna fem alternativ där fyra av alternativen är Hamnled 
med varierande passage av Nissan och ett alternativ är ingen Hamnled alls. En möjlighet vore 
att i en modell förklara val mellan antingen Hamnled i någon utformning eller ingen Hamn-
led alls i första hand. Detta vore dock tveksamt eftersom de fyra alternativa utformningarna 
skiljer sig åt när det gäller intrånget vid Nissan och bostadsområdet där, kostnaden i form 
av omfördelning av befintliga skattemedel samt förbättringen för gående och cyklister. Det 
går inte att göra antagandet att slumptermerna mellan de fyra alternativa utformningarna av 
Hamnleden är oberoende.

Fallet kommer att studeras som ett binärt val mellan ingen Hamnled alls och en av de alter-
nativa utformningarna av Hamnleden. Fyra alternativa modeller för att förklara val mellan en 
viss utformning av Hamnleden och ingen Hamnled alls skattas med en logitmodell enligt (4). 
Det kommer då att finnas vissa respondenter som faller bort eftersom de inte har valt något av 
alternativen eftersom de inte rangordnat samtliga alternativ. De fyra modellerna är följande: 

Val mellan antingen Hamnleden med fast bro över Nissan eller ingen Hamnled alls. •	
Val mellan antingen Hamnleden med öppningsbar bro över Nissan eller ingen Hamnled •	
alls. 
Val mellan antingen Hamnleden med kort tunnel under Nissan eller ingen Hamnled alls. •	
Val mellan antingen Hamnleden med lång tunnel under Nissan eller ingen Hamnled alls.•	

Naturområdet Aleskogen som Hamnleden delvis skulle innebära intrång i beskrivs i ”Natura 
2000 – Bevarandeplan för Aleskogen, Länsstyrelsen för Hallands län 2005” enligt följande:
”Området består dels av en bred sandstrand med ett bälte av låga stranddyner, dels av en
mosaik av alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade och skog, mestadels tallskog, på
frisk till fuktig mark. Marken ägs av Halmstads kommun och området utgör närrekreations-
område i översiktsplanen. Aleskogen ligger i direkt anslutning till bebyggelse, idrottsplats 
och verksamheter. Strövstigar och cykelvägar som kräver fortlöpande underhåll genomkor-
sar området. Avlopps- och dagvatten leds från Alevägen under Aleskogen till reningsverket. 
Välutvecklade bestånd av naturtypen 91E0, som domineras av al, björk och alm, finns främst i 
den norra delen av området. Lövskogen har lång trädkontinuitet och innehåller många gamla 
träd och gott om död ved. I söder finns bestånd av översvämmad tall-, björk- och alskog som 
på sikt kan nå gynnsam bevarandestatus. Fågellivet är mycket rikt bland annat beroende på 
en rik tillgång till bohål och en fullskiktad lövskog. Även tallskogen, vilken planterades som 
skyddsskog för över hundra år sedan, har betydelse för fåglarna.” 

Nedan visas två bilder från området. Bild 3 visar en stig i Aleskogen och bild 4 visar Västra 
stranden med hamnen i bakgrunden.
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Bild 3 En stig i Aleskogen. Foto: Ulf Hallén-halmstadbo.se

Bild 4 Västra stranden med hamnen i bakgrunden. Foto: Ulf Hallén-halmstadbo.se
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2  Genomförande

Enkäten om Hamnleden utformades i samråd med tjänstemän på Halmstads kommun och 
utprovades med olika varianter av fokusgrupper. Därefter genomfördes en pilotstudie med 
drygt 100 Halmstadbor valda slumpmässigt från telefonkatalogen under våren 2009. Eftersom 
pilotstudien inte påvisade några nödvändiga förändringar av enkäten behölls den oförändrad i 
huvudstudien. 2000 invånare 18 år eller äldre i Halmstads kommun valdes slumpmässigt från 
personadressregistret SPAR. Dessa fick en enkät hemskickad i maj 2009. Två påminnelser 
skickades och svarsfrekvensen blev 54 %. Detta är en acceptabel svarsfrekvens även om den 
är något lägre än vid de två tidigare studierna med metoden. Det kan vara ett problem med 
ett stort bortfall om de som svarar skiljer sig åt från de som inte svarar. Även om det slump-
mässiga urvalet är representativt för populationen är det inte säkert att detta gäller de som 
besvarat enkäten. När det gäller fördelning mellan kvinnor och män återfinns inga större skill-
nader mellan befolkningen i Halmstads kommun och de som besvarat enkäten. I Halmstads 
kommun är 49,3 % av befolkningen 16 år och äldre män (www.Halmstad.se) och bland de som 
besvarat enkäten är 49,6 % män. Något som kan ha inverkat negativt på svarsfrekvensen är att 
en lokaltidning i Halmstad skrev att Hamnleden inte skulle byggas för tillfället när enkäterna 
i huvudstudien precis skickades ut. Förhoppningsvis har detta dock inte påverkat hur respon-
denterna har svarat. Enkäten om Hamnleden återfinns i bilaga 1. Bilaga 2 återger försättsbla-
det som skickades ut tillsammans med enkät och portofritt svarskuvert.

Enkäten inleds med en beskrivning av Hamnleden och de olika alternativen med en karta som 
illustrerar var Hamnleden skulle dras. Därefter följer ett antal neutrala frågor om var respon-
denten bor, hur han/hon vistas i olika områden och frågor om resvanor. Sedan ställs frågor om 
hur ofta respondenten tror att han/hon skulle gå eller cykla respektive färdas med bil längs 
Hamnleden om den fanns. Respondenten får sedan hjälp att beräkna sin restidsminskning 
utifrån nuvarande resmönster. Därefter ombeds respondenten att rangordna de fem alterna-
tiven efterföljt av en fråga om hur säker respondenten är på sitt svar på en skala från 1 (mycket 
osäker) till 10 (mycket säker). Detta följs upp med frågan ”Vilket är det viktigaste skälet till 
ditt svar på fråga 10?” Enkäten avslutas sedan med frågor gällande kön, ålder, hushållsinkomst 
etc. 

Restidsminskningen med bil eller annat motorfordon till följd av Hamnleden skulle kunna 
fångas på ett antal olika sätt. I enkäten finns tre olika frågor vars svar skulle kunna användas 
för att få ett mått på respondentens bud i form av hans/hennes restidsminskning. Det mest 
neutrala är att beräkna restidsminskningen utifrån nuvarande resmönster mellan de sydöstra 
och nordvästra delarna av Halmstad. Denna fråga ställs bland andra neutrala frågor i början 
av enkäten med syfte att respondenten ska svara ärligt och inte få något incitament att bete sig 
strategiskt. Ett alternativt sätt att få ett mått är via svar på frågan senare i enkäten gällande hur 
ofta respondenten tror att han/hon skulle färdas med bil eller annat motorfordon på Hamn-
leden om den fanns. Detta skulle kunna vara ett mer exakt mått på restidsminskningen för en 
viss respondent men innebär risk för strategiska svar. De respondenter som inte vill ha Hamn-
leden p.g.a. exempelvis intrånget i naturområdet skulle kunna underdriva sin troliga resfrek-
vens för att påvisa att Hamnleden är onödig, medan en respondent som vill ha Hamnleden 
skulle kunna överdriva sin troliga resfrekvens för att påvisa det stora behovet av Hamnleden. 
Ett tredje mer exakt mått som också innebär risk för strategiska svar är med hur många minu-
ter per vecka respondenten uppger att han/hon tror att hans/hennes restid skulle minska om 
Hamnleden byggdes. En fördel med att ställa denna fråga är att respondenten själv får tänka 
efter ordentligt innan valet genomförs.
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Tillgängligheten skulle öka vid gång och cykel (GC) med alternativen med bro över Nissan. 
Detta skulle eventuellt kunna fångas via hur ofta respondenten tror att han/hon skulle gå eller 
cykla längs Hamnleden över Nissan om en gång- cykelbro fanns. Intrångsexponering skulle 
eventuellt kunna fångas via frågan om vistelsefrekvens i det naturområde där intrång skulle 
ske och även med en dummyvariabel för att bo där Hamnleden skulle dras. Avlastningsex-
ponering skulle eventuellt kunna fångas via frågan angående hur ofta respondenten går eller 
cyklar i avlastningsområdet eller frågan om 
GC-frekvens på slottsbron. Vidare skulle 
avlastningsexponeringen eventuellt kunna 
fångas genom huruvida respondenten bor 
i det område som skulle avlastas från trafik 
av Hamnleden. För det senare kan svaret 
på frågan om vilket av 30 alternativa områ-
den respondenten bor i användas. 

I flera olika frågor beträffande hur ofta re-
spondenten vistas i olika områden, reser 
idag eller skulle resa om Hamnleden fanns 
får respondenten välja mellan samma 
svarsalternativ. Dessa svarsalternativ samt 
hur de tolkas i föreliggande rapport visas i 
tabell 2.1.

hur ofta Tolkas som
Varje dag 30 dagar per månad
Minst 5 dagar per vecka 20 dagar per månad
3-4 dagar per vecka 15 dagar per månad
1-2 dagar per vecka 6 dagar per månad
3-4 dagar per månad 4 dagar per månad
1-2 dagar per månad 2 dagar per månad
5-10 dagar per år 1 dagar per månad
2-4 dagar per år 0,3 dagar per månad
1 dag per år 0,1 dagar per månad
Mer sällan än 1 dag per år 0 dagar per månad
Aldrig 0 dagar per månad

Tabell 2.1 Svarsalternativ och tolkning i antal 
dagar per månad

Tabell 2.2 visar hur svaren på frågan om 
hur ofta respondenten färdas med bil eller 
annat motorfordon mellan de sydöstra och 
de nordvästra delarna av Halmstad, samt 
frågan hur ofta han/hon tror att han/hon 
skulle färdas med bil eller annat motorfor-
don på Hamnleden om den fanns, tolkas 
gällande restidsminskning i föreliggande 
rapport. I enkäten anges att varje sådan 
enkelresa skulle gå ca 4 minuter snabbare 
med Hamnleden. Det antas att det genom-
förs en resa tur och retur de dagar som re-
spondenten reser.

hur ofta Tolkas som
Varje dag 56 minuter per vecka
Minst 5 dagar per vecka 40 minuter per vecka
3-4 dagar per vecka 28 minuter per vecka
1-2 dagar per vecka 12 minuter per vecka
3-4 dagar per månad 6 minuter per vecka
1-2 dagar per månad 3 minuter per vecka
5-10 dagar per år 2 minuter per vecka
2-4 dagar per år 0,5 minuter per vecka
1 dag per år 0,1 minuter per vecka
Mer sällan än 1 dag per år 0,1 minuter per vecka
Aldrig 0 minuter per vecka

Tabell 2.2 Svarsalternativ och tolkning i antal 
minuter restidsminskning per vecka

Respondenten får frågan ”Skulle du vilja att Hamnleden byggdes? Rangordna de 5 alternati-
ven från 1 (bästa) till 5 (sämsta). Det är viktigt att du rangordnar samtliga alternativ.” Tabell 
2.3 visar vilket av de fem alternativen respondenterna har valt i första hand, även uppdelat på 
kvinnor och män.
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Tabell 2.3 Respondenternas förstahandsval gällande Hamnleden

Alla Kvinnor Män

Hamnled med fast bro över Nissan 33,6 % 32,5 % 34,4 %
Hamnled med öppningsbar bro över Nissan 12,7 % 14,0 % 11,4 %
Hamnled med kort tunnel under Nissan 13,8 % 13,8 % 14,0 %
Hamnled med lång tunnel under Nissan 15,5 % 11,5 % 19,5 %
Ingen Hamnled 24,5 % 28,1 % 20,7 %

En tredjedel av de svarande har i första hand valt ”Hamnled med fast bro över Nissan” och 
en fjärdedel vill i första hand inte ha någon Hamnled. Kvinnor har i större utsträckning valt 
”ingen Hamnled” än män. Denna fråga följs upp med frågan ”Hur säker är du på ditt svar? 10 
innebär mycket säker och 1 mycket osäker.” Respondenten får markera med ett kryss en av 10 
rutor på en skala från 1 till 10. Tabell 2.4 visar hur stora andelar av respondenterna som har 
valt respektive säkerhetsnivå.

Tabell 2.4 Säkerhetsnivå som respondenterna har markerat

Säkerhetsnivå Alla Kvinnor Män
1 (mycket osäker) 3,6 % 4,7 % 2,6 %
2 3,0 % 4,3 % 2,2 %
3 3,7 % 4,3 % 3,0 %
4 3,0 % 4,1 % 2,0 %
5 10,9 % 13,8 % 7,9 %
6 5,7 % 6,6 % 4,5 %
7 9,6 % 9,7 % 9,7 %
8 17,0 % 15,9 % 18,1 %
9 8,2 % 7,0 % 9,1 %
10 (mycket säker) 35,3 % 29,7 % 41,0 %
Missing 0,4 % 1,0 % 0,2 %

Intressant att notera är den stora skillnaden mellan hur säkra män respektive kvinnor uppger 
sig vara. 41 % av männen har markerat säkerhetsnivå 10 medan knappt 30 % av kvinnorna har 
markerat säkerhetsnivå 10. Det är 31 % av kvinnorna som har markerat säkerhetsnivå 5 eller 
lägre medan färre än 18 % av männen har gjort detsamma. 
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3 Val mellan Hamnleden med fast bro över Nissan och 
 ingen Hamnled alls

Den mest populära varianten ”Hamnled med fast bro över Nissan” används som huvudalter-
nativ där ett antal olika varianter av modellen redovisas, medan övriga tre varianter endast 
analyseras med en variant av modellen. En mängd olika förklaringsvariabler i olika kombi-
nationer har testats. Det som modellen inte lyckas fånga med någon variabel är exponering 
av avlastningen. Flera variabler har testats för att försöka fånga detta men de har inte varit 
signifikanta och/eller i vissa fall haft fel tecken och därmed varit ett mått på någonting annat. 
Detta innebär att konstanten kan antas fånga den genomsnittliga positiva effekten av Hamn-
leden i form av avlastning av delar av centrala Halmstad förutom den negativa effekten i form 
av omfördelning av kommunala skattemedel för att bygga leden. Ett problem med detta är att 
avlastningen egentligen varierar mellan olika respondenter. Konstanten blir relativt betydel-
sefull och modellen kan bli sämre på att förklara och förutsäga valet. Ett antal olika variabler 
för att tillåta olika grupper, som exempelvis män respektive kvinnor, att ha olika värdering 
av intrånget, avlastningen och restidsminskningen har också provats. Den skillnad som åter-
fanns gäller värdering av intrånget för gruppen män respektive gruppen kvinnor.

Tabell 3.1 visar vilket av alternativen Hamnled med fast bro över Nissan och ingen Hamnled 
respondenterna föredrar, även uppdelat på kvinnor och män. Det är drygt 82 % av responden-
terna som har rangordnat dessa alternativ. Övriga räknas som bortfall.

Tabell 3.1 Val mellan Hamnled med fast bro och ingen Hamnled alls

Alla Kvinnor Män
Hamnled med fast bro över Nissan 67,1 % 64,0 % 69,9 %
Ingen Hamnled 32,9 % 36,0 % 30,1 %

Tabell B3.1 i bilaga 3 visar en skattad modell för att förklara valet mellan Hamnled med fast 
bro över Nissan och ingen Hamnled. Restidsminskningen är beräknad utifrån nuvarande res-
mönster hos respektive respondent enligt tabell 2.2. Ekvation (6) visar de ingående förkla-
ringsvariablerna i den modell som skattas.

 P k väljer Hamnled med fast bro=

kskningrestidsksöderkGCHamnkvistasmankvistas

skningrestidsksöderkGCHamnkvistasmankvistas

skningrestidsSöderdummyGChamnvistasmanvistas
k

skningrestidsSöderdummyGCHamnvistasmanvistas

e
e

min*****

min*****

min

min

1 bbbbba

bbbbba

+++++

+++++

+
 (6)

Variabeln vistas visar hur många dagar per månad respondenten vistas i det naturområde där 
Hamnleden skulle orsaka intrång, variabeln vistasman är en ”interaktionsdummyvariabel” 
som är antal gånger per månad respondenten vistas i det naturområde där Hamnleden skulle 
orsaka intrång om respondenten är man och noll om respondenten är kvinna, GCHamn är 
antal dagar per månad respondenten skulle gå eller cykla över Hamnleden om en bro fanns, 
söderdummy är en dummyvariabel som är 1 om respondenten bor i det område, dvs. Söder, 
som ligger mellan passagen vid Nissan och naturområdet och restidsminskning är responden-
tens restidsminskning med Hamnleden. Tabell B3.1 i bilaga 3 visar förutom variablerna i en 
modell för att förklara valet mellan Hamnled med fast bro över Nissan och ingen Hamnled 
även kvoter mellan utvalda variabler.
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Sannolikheten att vilja ha Hamnleden ökar som förväntat ju mer restiden minskar för respon-
denten med Hamnleden samt ju oftare respondenten skulle gå eller cykla på Hamnleden, 
medan den minskar ju fler dagar respondenten vistas i intrångsområdet, särskilt om respon-
denten är kvinna, och om respondenten bor i det bostadsområde där Hamnleden skulle göra 
intrång förutom i naturområdet. Tabell 3.2 visar den estimerade intrångskostnad som kan be-
räknas utifrån den skattade modellen. Intrångskostnaden är uppdelad mellan kvinnor och 
män och att bo eller inte bo i stadsdelen Söder där Hamnleden skulle orsaka intrång. Värdet 
i minuter restid per vecka, per dag per månad som respondenten vistas för en kategori, mul-
tipliceras med hur ofta genomsnittspersonen inom den kategorin vistas i intrångsområdet 
för att få kostnad per vecka i restid per person. Detta räknas sedan om till timmar per person 
och år. Detta genomsnittsvärde multipliceras därefter med populationen 16 år och äldre i de 
aktuella områdena för att beräkna kostnad per år uttryckt i restid totalt för en viss kategori.4 

Uppgifterna om populationen har hämtats från Halmstad kommuns hemsida www.halmstad.
se. Intrångskostnaden för olika kategorier summeras slutligen till en total intrångskostnad 
uttryckt i restid. 

Tabell 3.2 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnled med fast bro

Kategori Kostnad per vecka i restid 
per person

Kostnad per år i restid  
per person

Kostnad per år i restid 
totalt

Kvinnor som inte bor 
i området Söder 

1,80 * 4,99 ≈ 8,98 minuter 
per vecka

7,78 timmar per år 7,78 * 37 646 ≈
293 000 timmar

Män som inte bor i 
området Söder 

(1,80-1,41) * 6,03 ≈ 2,35 
minuter per vecka

2,04 timmar per år 2,04 * 35 925 ≈
73 300 timmar

Kvinnor som bor i 
området Söder 

1,80 * 18,47 + 74,85 ≈ 
108,10 minuter per vecka

93,69 timmar per år 93,69 * 510 ≈
47 800 timmar

Män som bor i om-
rådet Söder 

(1,80-1,41) * 18,47 + 74,85 
≈ 82,05 minuter per vecka 

71,11 timmar per år 71,11 * 490 ≈
34 800 timmar
∑449 000 timmar

Ett tillvägagångssätt är att förenklat anta att alla personer har samma tidsvärde. Om man an-
vänder restidsvärdet för regionala privatresor med personbil 51 kr (Sika PM 2008:3), blir in-
trångskostnaden ungefär 23 miljoner kr per år. Som alternativ kan ett odifferentierat tidsvär-
de för personbil användas, där även viss del tjänsteärenden ingår, eftersom resornas karaktär 
är okänd. Med detta tidsvärde på 165 kr per timme blir istället intrångskostnaden ungefär 74 
miljoner kr per år. 

Den genomsnittliga värderingen är betydligt högre bland kvinnor än bland män och mycket 
högre bland boende i området Söder relativt andra. Det är endast 11 personer, d.v.s. drygt en 
procent av de svarande som bor i detta område. Frågan är om det är rimligt att skatta en skill-
nad mellan de boende i detta område och övriga med hjälp endast av dessa. Modellen utan 
Söderdummy redovisas i tabell B3.2 i bilaga 3. Tabell 3.3 visar estimerad intrångskostnad för 
kvinnor och män utifrån den skattade modell som presenteras i tabell B3.2 i bilaga 3.

4) Anledningen till att 16 år och äldre används istället för 18 år och äldre är indelningen i befolkningsstatistiken.



1717

Tabell 3.3 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnled med fast bro, utan 
Söderdummy

Kategori Kostnad per vecka i tid 
per person

Kostnad per år i tid per 
person

Kostnad per år i tid totalt

Kvinnor 1,97 * 4,99 ≈ 9,83 mi-
nuter per vecka

8,52 timmar per år 8,52 * 38 156 ≈
325 100 timmar

Män (1,97-1,41) * 6,03 ≈ 2,35 
minuter per vecka

2,04 timmar per år 2,04 * 36415 ≈
74 300 timmar
∑399 000 timmar

Den estimerade intrångskostnaden blir här ca 399 000 timmar per år, vilket är ca 11 % lägre än 
med en intrångsdummy inkluderad.

Om respondenterna har vägt in alla effekter av Hamnleden fullt ut kan konstanten antas fånga 
den genomsnittliga avlastningen och byggkostnaden per person. Byggkostnaden är en negativ 
effekt som är densamma för alla respondenter medan avlastningen är en positiv effekt som 
varierar mellan olika respondenter. Kvoten mellan konstanten och koefficienten för restid kan 
då antas fånga det genomsnittliga nettot av avlastning och byggkostnad i restid. Dock finns det 
risk att respondenterna inte fullt ut väger in kostnaden för byggandet trots att de blivit infor-
merade om den. Ytterlighetsfallen är att antingen vägs byggkostnaden per person fullt ut in av 
respondenterna och fångas av konstanten eller så vägs den över huvud taget inte in. Variabeln 
GCHamn antas fånga den positiva effekten att få ytterligare en överfart för gång och cykel för 
respondenten. Kvoten mellan koefficienterna för GCHamn och restidsminskning visar då den 
multipliceras med GC-frekvens värdet av detta i restid. 

3.1  Olika tidsvärde beroende på inkomst

Tidsvärdet borde kunna bero på inkomst så att högre inkomst innebär högre tidsvärde. En 
modell som fångar värdet av restidsminskningen beroende på två olika inkomstklasser där en 
hushållsinkomst netto på 24 000 kr per månad (mittenvärdet bland svarsalternativen gällan-
de hushållsinkomst netto) utgör gränsen visas i tabell B3.3 i bilaga 3. Tabell 3.4 visar estimerad 
värdering av intrånget i restid uppdelat på kvinnor och män och de respondenter med en hus-
hållsinkomst netto på upp till 24 000 kronor respektive mer än 24 000 kr per månad. Detta är 
en grov indelning, men eftersom det finns brus i inkomstvariabeln i form av att hushållen är 
olika stora och att vissa felaktigt kan ha uppgivit inkomsten brutto etc. går det inte att använda 
en detaljerad indelning utifrån inkomst.
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Tabell 3.4 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnled med fast bro, 
inkomstgrupper

Kategori Kostnad per vecka i tid per person Relativt tidsvärde under 
24 000 kontra över 24 000

Kvinnor med hushållsinkomst net-
to lägre än 24 000 kr per månad

3,12 * 4,99 ≈ 15,57 minuter per 
vecka

15,57/8,03 ≈ 1.94Kvinnor med hushållsinkomst net-
to högre än 24 000 kr per månad

1,61 * 4.99 ≈ 8,03 minuter per 
vecka

Män med hushållsinkomst netto 
lägre än 24 000 kr per månad

(3,12-2,70) * 6,03 ≈ 2,53 minuter 
per vecka 2,53/1,32 ≈ 1,92

Män med hushållsinkomst netto 
högre än 24 000 kr per månad

(1,61-1,39) * 6,03 ≈ 1,32 minuter 
per vecka

De respondenter som har uppgivit en hushållsinkomst netto på upp till 24 000 kr per månad 
är i genomsnitt beredda att offra ungefär dubbelt så mycket restid för att slippa intrånget or-
sakat av Hamnleden jämfört med de respondenter med en hushållsinkomst netto på mer än 
24 000 kr per månad. Förutsatt att värderingen av intrånget är densamma för de två grup-
perna tyder detta på att höginkomstgruppen i snitt har ett dubbelt så högt tidsvärde som 
låginkomstgruppen. 

3.2  Alternativa variabler för att fånga restidsminskningen

Hittills har restidsminskningen beräknats utifrån nuvarande resmönster. Ett alternativt sätt 
att beräkna restidsminskningen är genom hur ofta respondenten uppger att han/hon skulle 
resa på Hamnleden. Här finns som tidigare nämnts en risk att vissa överdriver sin resfrekvens 
om de vill ha Hamnleden och uppger för låg resfrekvens om de inte vill ha Hamnleden.  Tabell 
3.5 visar hur respondenter kan bete sig strategiskt och vad det leder till. 

Tabell 3.5 Sätt att bete sig strategiskt vid svar på fråga om resfrekvens på den nya vägen eller 
restidsminskning med den nya vägen

Riktigt svar Vad innebär detta för 
värderingen av intrång-
skostnaden i restid 

Felaktigt svar Vilken eventuell 
påverkan har detta på 
värderingen av intrång-
skostnaden i restid jäm-
fört med den riktiga

Vill ha vägen trots liten 
restidsminskning
(fall 1)

Intrång oviktigt relativt 
restid – låg värdering av 
intrånget

Uppger att restiden 
skulle minska mycket

Högre intrångskostnad

Vill inte ha vägen trots 
stor restidsminskning
(fall 2)

Intrång viktigt relativt 
restid – hög värdering av 
intrånget

Uppger att restiden 
skulle minska lite

Lägre intrångskostnad

Det eventuella strategiska beteendet leder till motsatt effekt jämfört med vad respondenten 
önskar, men det innebär likafullt att resultatet kan bli snedvridet. Tabell 3.6 visar hur per-
soner som valt mellan Hamnleden med fast bro och ingen Hamnled har besvarat frågan om 
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nuvarande resmönster kontra hur de har besvarat frågan om hur de skulle resa på Hamnle-
den. Det sanna resmönstret behöver inte vara en perfekt överensstämmelse eftersom det är 
tänkbart att respondenten skulle resa mer eller mindre på Hamnleden än vad han/hon gör 
mellan de sydöstra och nordvästra delarna av Halmstad idag. Tabellen följer tabell 2.1 och 
kodningen 1 innebär varje eller nästan varje dag medan kodningen 11 innebär aldrig.  I varje 
ruta anges antalet respondenter som har svarat med en viss kombination av svar på de två 
frågorna.  Exempelvis har 8 respondenter uppgivit att de idag färdas med bil eller annat mo-
torfordon mellan de sydöstra och de nordvästra delarna av Halmstad 1-2 dagar per vecka och 
samtidigt uppgivit att de tror att de skulle färdas med bil eller annat motorfordon på Hamnle-
den 2-4 dagar per år om den fanns.

Tabell 3.6 Respondenternas nuvarande resmönster kontra hur uppger att de skulle resa på 
Hamnleden

Resfrekvens  
hamnleden 

Nuvarande  
resfrekvens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 39 10 9 5 4 4 3 1 0 1 0
2 2 23 14 14 5 3 3 1 0 1 1
3 2 4 41 29 11 11 5 2 0 1 2
4 1 0 14 82 22 22 6 8 3 4 5
5 0 0 2 14 66 33 24 16 1 0 6
6 1 2 1 2 11 36 20 15 0 8 5
7 0 0 1 1 5 4 23 18 1 3 5
8 1 0 0 0 0 2 9 18 2 5 3
9 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 2
10 1 0 0 0 0 0 1 3 3 6 4
11 0 0 0 0 2 0 0 4 0 2 18

Utifrån tabell 3.6 går det att utröna att 42,5 % av respondenterna enligt svaren på de två frå-
gorna skulle åka lika ofta på Hamnleden som de åker mellan de sydöstra och nordvästra de-
larna av Halmstad idag, medan 11,5 % skulle åka oftare på Hamnleden och 46 % mer sällan. De 
som skulle åka mer sällan kan ha svarat riktigt eftersom inte alla resor mellan de nordvästra 
och sydöstra delarna av Halmstad måste ske via Hamnleden. Dock kan de ha svarat strategiskt 
enligt fall 2 i tabell 3.5. På samma sätt kan de som svarat att de skulle resa mer om Hamnle-
den fanns än de reser idag mellan de nordvästra och sydöstra delarna öka sitt bilresande om 
Hamnleden fanns. Dock kan de ha svarat strategiskt enligt fall 1 i tabell 3.5. Det går därför inte 
att påvisa att en viss person har svarat strategiskt på frågan om hur ofta han/hon skulle resa 
på Hamnleden. Eftersom det som skulle kunna vara fall 2 är tre gånger så förekommande som 
det som skulle kunna vara fall 1 innebär eventuellt strategiskt beteende netto att värderingen 
av intrång med det alternativa måttet på restid blir lägre i föreliggande fall. Kombinationen 
av svar på de två frågorna för de respondenter som vill ha respektive inte vill ha Hamnleden 
med fast bro hellre än ingen Hamnled alls visas i tabell B3.4 och B3.5 i bilaga 3. Bland dem som 
vill ha Hamnled med fast bro hellre än ingen Hamnled har 47 % svarat lika på de två frågorna, 
medan 13 % uppger att de skulle åka oftare på Hamnleden och 40 % mer sällan. Bland dem 
som inte vill ha Hamnled med fast bro har 32 % svarat lika på de två frågorna, medan 9 % upp-
ger att de skulle åka oftare på Hamnleden och 59 % mer sällan.
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En skattad modell för att förklara sannolikheten att välja Hamnled med fast bro istället för 
ingen Hamnled med restidsminskning beräknad utifrån uppgiven resfrekvens på Hamnleden 
visas i tabell B3.6 i bilaga 3. Tabell 3.7 visar att det skattade intrångsvärdet blir lägre. Detta 
skulle som nämnts tidigare delvis kunna bero på strategiskt beteende vid uppgivande av res-
frekvens på Hamnleden om den fanns. Om personer i ganska stor utsträckning strategiskt 
anger att restiden skulle minska mindre än vad som är fallet om de inte vill ha Hamnleden le-
der detta till för lågt intrångsvärde eftersom det som i modellen estimeras som genomsnittlig 
avvägning mellan restid och intrång blir felaktigt. Modellen kommer vid strategiska svar på 
detta sätt estimera att personer i genomsnitt är beredda att offra mindre restid för att slippa 
intrånget än vad det sanna värdet är. I modellen blir tid en viktigare variabel för valet och det 
påverkar den relativa värderingen av övriga variabler så att de blir mindre. Det lägre skattade 
värdet kan också vara riktigt och bero på att restidsminskningen fångas på ett bättre sätt.

Tabell 3.7 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnleden med fast bro, restids-
minskning utifrån resfrekvens på Hamnleden

Kategori Kostnad per vecka i tid 
per person

Kostnad per år i tid 
per person

Kostnad per år i tid totalt

Kvinnor 0,91 * 4,99 ≈ 4,54 mi-
nuter per vecka

3,93 timmar per år 3,93 * 38 156 ≈ 
150 000 timmar

Män (0,91 – 0,66) * 6,03 ≈ 
1,51 minuter per vecka

1,31 timmar per år 1,31 * 36 415 ≈ 
47 700 timmar
∑198 000 timmar

Ytterligare ett sätt att mäta restidsminskningen, vilket vore rätt sätt förutsatt att alla respon-
denter besvarar frågan och gör det ärligt, är att använda den restidsminskning respondenten 
själv uppger sig tro att han/hon skulle få om Hamnleden fanns. Det är 29 % av respondenterna 
som inte har besvarat denna fråga och därför blir bortfall. Tabell 3.8 visar genomsnittlig upp-
given restid kopplad till hur ofta de uppger att de skulle resa på Hamnleden. Inom parentes 
visas antal minuter restidsminskning som används för olika resmönster enligt tabell 2.2.

Tabell 3.8 Respondenternas genomsnittligt uppgivna restidsminskning kopplat till hur ofta 
de skulle resa på Hamnleden

hur ofta tror du att du skulle färdas med bil eller 
annat motorfordon på hamnleden om den fanns?

Genomsnittlig uppgiven restidsminskning

Varje dag 54,8 minuter per vecka (56)
Minst 5 dagar per vecka 43,5 minuter per vecka (40)
3-4 dagar per vecka 26,3 minuter per vecka (28)
1-2 dagar per vecka 11,6 minuter per vecka (12)
3-4 dagar per månad 6,8 minuter per vecka (6)
1-2 dagar per månad 4,6 minuter per vecka (3)
5-10 dagar per år 2,8 minuter per vecka (2)
2-4 dagar per år 2,0 minuter per vecka (0,5)
1 dag per år 1,7 minuter per vecka (0,1)
Mer sällan än 1 dag per år 0,6 minuter per vecka (0,1)
Aldrig 3,1 minuter per vecka (0)
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Överlag överensstämmer genomsnittet med det som antagits i föreliggande rapport gällande 
vad de olika svarsalternativen innebär för restidsminskning. Bland de respondenter som re-
ser mycket sällan eller aldrig påverkas genomsnittet av enstaka personer. Det kan vara så att 
personer antar att restiden skulle minska genom att det går snabbare att åka på de gator som 
skulle avlastas från trafik med Hamnleden. En skattad modell för att förklara sannolikheten 
att välja Hamnled med fast bro istället för ingen Hamnled med restidsminskning beräknad 
utifrån uppgiven minskad restid med Hamnleden visas i tabell B3.7 i bilaga 3. Tabell 3.9 visar 
estimerad intrångskostnad för kvinnor och män utifrån den skattade modellen presenterad i 
tabell B3.7 i bilaga 3.

Tabell 3.9 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnleden med fast bro, egenuppgi-
ven restidsminskning

Kategori Kostnad per vecka i tid 
per person

Kostnad per år i tid per person Kostnad per år i tid 
totalt

Kvinnor 0,82 * 4,99 ≈ 4,09 mi-
nuter per vecka

3,54 timmar per år 3,54 * 38 156 ≈ 
135 100 timmar

Män (0,82-0,67) * 6,03 ≈ 
0,90 minuter per vecka

0,78 timmar per år 0,78 * 36 415 ≈ 
28 400 timmar
∑164 000 timmar

Här blir intrångsvärdet ännu lägre. Om den uppgivna restidsminskningen p.g.a. strategiskt 
beteende är felaktig eller de som besvarat denna fråga skiljer sig från de som inte gjort det blir 
detta värde felaktigt. Det skulle dock om strategiska svar förekommer i liten utsträckning och 
om de som själva uppger sin restidsminskning är representativa för hela urvalet kunna vara en 
mer riktig skattning av intrångskostnaden. 

3.3  Valets grad av säkerhet

Respondenterna har, som nämnts tidigare, efter att ha gjort sitt val fått uppge hur säkra de 
är på sitt val på en skala från 1-10. Detta tillvägagångssätt att följa upp en värderingsfråga 
med säkerheten på en skala användes första gången av Carson et al. (1992). Därefter har det 
använts i ett antal studier; Li and Mattson (1995), Champ et. al. (1997), Loomis och Ekstrand 
(1998), Ethier et. al. (2000), Champ och Bishop (2001), Berrens et. al. (2002), Hultkrantz et. 
al. (2006), Samnaliev et. al. (2006), Whitehead och Cherry (2007), Chang et. al. (2007) samt 
Shaikh et. al. (2007). Ett sätt att göra en slags känslighetsanalys är att prova att skatta alterna-
tiva modeller med respondenter som är säkra på sitt val till en viss grad.

Tabell 3.10 visar hur de som har markerat 10 på säkerhetsskalan har valt mellan Hamnled med 
fast bro och ingen Hamnled, även uppdelat på kvinnor och män. Av dem som rangordnat al-
ternativen ”Hamnleden med fast bro över Nissan” och alternativet ”ingen Hamnled” har 314 
respondenter valt säkerhetsnivå 10. Av dessa är 171 män och 141 kvinnor.
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Tabell 3.10 Respondenternas val mellan Hamnled med fast bro och ingen Hamnled, helt 
säkra

Alla Kvinnor Män
hamnled med fast bro 
över Nissan

58,0 % 51,8 % 63,2 %

Ingen hamnled 42,0 % 36,0 % 36,8 %

Eftersom en mindre andel bland dessa har valt alternativet med Hamnled med fast bro över 
Nissan är det troligt att den skattade intrångskostnaden blir högre. Tabell B3.8 i bilaga 3 visar 
en skattad modell för att förklara valet mellan Hamnled med fast bro över Nissan och ingen 
Hamnled för de helt säkra som har markerat 10 på säkerhetsskalan. Modellen ger i detta fall 
ett högre värde på Pseudo-R2.5 Tabell 3.11 visar estimerad intrångskostnad utifrån modellen i 
tabell B3.8 i bilaga 3. 

Tabell 3.11 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnleden med fast bro, helt säkra

Kategori Kostnad per vecka i tid 
per person

Kostnad per år i tid per person Kostnad per år i tid totalt

Alla 1,15 * 7,41 ≈  8,52 mi-
nuter per vecka

7,38 timmar per år 7,38 * 74 571 ≈ 
550 350 timmar
∑550 000 timmar

Den skattade intrångskostnaden blir högre för de helt säkra. 

5)  De oberoende variablerna ger i detta fall tillsammans upphov till en större procentuell minskning av log-likelihoodvärdet.
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4  Val mellan öppningsbar bro och ingen Hamnled alls

Tabell 4.1 visar vilket av alternativen ”Hamnled med öppningsbar bro över Nissan” och ”ingen 
Hamnled” respondenterna föredrar, även uppdelat på kvinnor och män. Det är 71 % av re-
spondenterna som har rangordnat dessa alternativ. Övriga blir bortfall.

Tabell 4.1 Respondenternas val mellan Hamnled med öppningsbar bro och ingen Hamnled 
alls

Alla Kvinnor Män
hamnled med öppnings-
bar bro över Nissan

59,0 % 55,9 % 62,6 %

Ingen hamnled 41,0 % 44,1 % 37,4 %

Tabell B3.9 i bilaga 3 visar en skattad modell för att förklara valet mellan Hamnled med öpp-
ningsbar bro över Nissan och ingen Hamnled. Restidsminskningen är beräknad utifrån nuva-
rande resmönster hos respektive respondent enligt tabell 2.2. Sannolikheten att en respondent 
vill ha Hamnleden med öppningsbar bro istället för ingen Hamnled ökar med restidsminsk-
ningens storlek samt frekvensen gång/cykel på Hamnledens bro över Nissan om den fanns, 
men minskar när antalet dagar som respondenten vistas i intrångsområdet ökar. I denna mo-
dell blir det ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män så variabeln som innebär skild 
värdering av intrånget mellan kvinnor och män är inte med. Tabell 4.2 visar estimerad in-
trångskostnad utifrån modellen i tabell B3.9 i bilaga 3.

Tabell 4.2 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnleden med öppningsbar bro 

Kategori Kostnad per vecka i tid per per-
son

Kostnad per år i tid per 
person

Kostnad per år i tid totalt

Alla 0,98 * 5,54 ≈ 5,43 minuter per 
vecka

4,71 timmar per år 4,71 * 74 571 ≈ 
351 200

∑351 000 timmar

Den skattade intrångskostnaden är något lägre än i fallet med fast bro, men skillnaden är inte 
statistiskt signifikant.
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5 Val mellan kort tunnel och ingen Hamnled alls

Tabell 5.1 visar vilket av alternativen ”Hamnled med kort tunnel under Nissan” och ”ingen 
Hamnled” respondenterna föredrar, även uppdelat på kvinnor och män. Det är 74 % av re-
spondenterna som har rangordnat dessa alternativ. Övriga blir bortfall.

Tabell 5.1 Respondenternas val mellan Hamnled med kort tunnel och ingen Hamnled alls

Alla Kvinnor Män
hamnled med kort tunnel 
under Nissan

61,6 % 57,7 % 65,8 %

Ingen hamnled 38,4 % 42,3 % 34,2 %

Tabell B3.10 i bilaga 3 visar en skattad modell för att förklara valet mellan Hamnled med kort 
tunnel under Nissan och ingen Hamnled. Restidsminskningen är beräknad utifrån nuvarande 
resmönster hos respektive respondent enligt tabell 2.2. Samma förklaringsvariabler som i fal-
let med val mellan Hamnleden med fast bro över Nissan är med i modellen. Tabell 5.2 vi-
sar den estimerade intrångskostnad som kan beräknas utifrån den skattade modellen i tabell 
B3.10 i bilaga 3. Intrångskostnaden är uppdelad mellan kvinnor och män. 

Tabell 5.2 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnleden med kort tunnel

Kategori Kostnad per vecka i tid per person Kostnad per år i tid 
per person

Kostnad per år i tid 
totalt

Kvinnor 1,30 * 4,99 ≈ 6,49 minuter per 
vecka

5,62 timmar per år 5,62 * 38 156 ≈
214 400 timmar

Män (1,30-1,13) * 6,03 ≈ 1,03 minuter 
per vecka

0,89 timmar per år 0,89 * 36 415 ≈ 
32 400 timmar
∑247 000 timmar

Värderingen är betydligt högre bland kvinnor än män, men den totala estimerade intrångs-
kostnaden är betydligt mindre med kort tunnel under Nissan än med bro över Nissan. Detta 
är ett rimligt resultat eftersom tunnel innebär mindre intrång i den östra delen av Hamnleden 
där Hamnleden passerar Nissan.
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6 Val mellan lång tunnel och ingen Hamnled alls

Tabell 6.1 visar vilket av alternativen ”Hamnled med lång tunnel under Nissan” och ”ingen 
Hamnled” respondenterna föredrar, även uppdelat på kvinnor och män. Det är 74 % av re-
spondenterna som har rangordnat dessa alternativ. Övriga blir bortfall.

Tabell 6.1 Respondenternas val mellan Hamnled med lång tunnel och ingen Hamnled alls

Alla Kvinnor Män
hamnled med lång tunnel 
under Nissan

59,9 % 53,9 % 65,9 %

Ingen hamnled 40,1 % 46,1 % 34,1 %

Tabell B3.11 i bilaga 3 visar en skattad modell för att förklara valet mellan Hamnled med 
lång tunnel under Nissan och ingen Hamnled. Restidsminskningen är beräknad utifrån nu-
varande resmönster hos respektive respondent enligt tabell 2.2. Samma förklaringsvariabler 
som i fallet med val mellan Hamnleden med öppningsbar bro över Nissan är med i modellen. 
Det blir ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män och variabeln som innebär skild 
värdering av intrånget mellan kvinnor och män är inte med. Tabell 6.2 visar den estimerade 
intrångskostnad som kan beräknas utifrån den skattade modellen i tabell B3.11 i bilaga 3. 

Tabell 6.2 Estimering av intrångskostnaden orsakad av Hamnled med kort tunnel

Kategori Kostnad per vecka i tid 
per person

Kostnad per år i tid 
per person

Kostnad per år i tid totalt

Alla 0,65 * 5,94 ≈ 3,86 mi-
nuter per vecka

3,35 timmar per år 3,35 * 74 571 ≈ 
249 800 timmar
∑250 000 timmar

Den estimerade intrångskostnaden är ungefär lika stor som med kort tunnel.
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7  Avslutande diskussion

Undersökningen om Hamnleden i Halmstad visar att en majoritet av respondenterna vill ha 
Hamnleden. Målet med denna studie är endast att estimera intrångskostnaden. En samhälls-
ekonomisk kalkyl för Hamnleden bör förutom intrånget ha med värdet av avlastningen, kost-
naden för att bygga Hamnleden samt värdet av den totala restidsminskningen med Hamnle-
den. Det kan dessutom finnas effekter som drabbar andra än de som ingår i den population 
som det slumpmässiga urvalet har dragits från. Effekter på dessa måste då också tillföras.

Det är mycket intressant att notera skillnaderna mellan kvinnor och män. Kvinnorna anser 
i högre utsträckning än män att nettonyttan av Hamnleden är negativ och de har enligt den 
skattade modellen en högre värdering av intrånget som Hamnleden skulle orsaka. Trafikver-
ket behöver ha möjlighet att göra jämställdhetsanalyser för att belysa hur män och kvinnor 
påverkas av olika vägåtgärder. Resultatet i föreliggande studie antyder att en väginvestering i 
ett område känsligt ur natur- och rekreationshänseende tillmäts lägre nettonytta av kvinnor 
än av män. I studien av Västra Länken i Umeå återfanns också stora skillnader i den estime-
rade värderingen av intrångskostnaden mellan män och kvinnor. Detta förstärks dessutom av 
att tidigare studier visat liknande resultat beträffande mäns och kvinnors preferenser.

Vid en uppdelning i två inkomstgrupper utifrån hushållets nettoinkomst blir mängden tid som 
respondenterna i genomsnitt är beredda att offra för att slippa intrånget dubbelt så stor i den 
lägre inkomstgruppen. Denna skillnad i mängden restid som de med lägre inkomst är beredda 
att offra jämfört med de med högre styrker att tidsvärdering beror på inkomsten eftersom det 
inte finns skäl att anta att intrånget värderas annorlunda av de två inkomstgrupperna. 

De tre hittills studerade fallen har skilt sig åt i den bemärkelsen att olika stora andelar av 
respondenterna har velat ha vägen. I den första studien, Ugglumsleden i Partille, var en ma-
joritet av befolkningen negativ till den studerade vägen. I den andra studien, Västra länken 
i Umeå, ville hälften av respondenterna ha den nya vägen och hälften inte. I den nuvarande 
studien vill en majoritet av respondenterna ha vägen. I Partille skulle vägen inte innebära 
någon större avlastning av områden där människor vistas, medan Västra länken i Umeå och 
Hamnleden i Halmstad skulle innebära avlastning av andra bevistade områden i tätorten. 

En svårighet gäller att utröna ”bästa” sätt att få fram restidsminskningen som utgör en viss 
respondents bud. Gällande detta finns även en avvägning mellan att sträva efter ett så exakt 
mått som möjligt och att minimera risken för strategiskt beteende. I studien om Ugglumsle-
den i Partille användes två olika alternativa mått på restidsminskningen. Det ena måttet utgick 
från respondenternas nuvarande resmönster och det andra måttet var den minskade restid re-
spondenterna själva uppgav att de skulle få. Om vissa respondenter beter sig strategiskt när de 
uppger restidsminskningen genom att påstå att de får mindre restidsminskning än de faktiskt 
får när de inte vill ha vägen kan den skattade intrångskostnaden bli lägre när den egenupp-
givna restidsminskningen används. I studien om Ugglumsleden medförde en skattad modell 
utifrån egen uppgiven restid en lägre skattad intrångskostnad än när nuvarande resmönster 
användes för att få ett mått på restidsminskningen för varje respondent. Detta kan dock även 
bero på att den egenuppgivna restiden är ett mer exakt mått på den verkliga restidsminsk-
ningen för en viss respondent. Intrångskostnaden skattades till 33 % högre i modellen där 
nuvarande resmönster användes. 
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I studien om Västra länken i Umeå användes en fråga om hur ofta respondenten sa att han/
hon skulle resa på den nya vägen för att få ett mått på restidsminskningen. Detta skulle vid 
strategiskt beteende genom att uppge för låg resfrekvens när man inte vill ha vägen leda till att 
den skattade intrångskostnaden kan bli för låg. Så kan vara fallet i studien om Västra länken. 
Trots att hälften av respondenterna inte vill ha vägen blir nettonyttan av vägen för genom-
snittsrespondenten klart positiv. Detta kan bero på att tid relativt andra effekter pga strate-
giskt beteende enligt fall 2 får för stort relativt värde i den skattade modellen. 

I studien om Hamnleden används samtliga dessa tre sätt att få ett mått på restidsminskningen. 
När uppgiven resfrekvens på den nya vägen eller uppgiven restidsminskning med den nya 
vägen används blir den skattade intrångskostnaden endast ungefär hälften så stor som när 
nuvarande resmönster används. När svaret på de olika frågorna studeras visar de på eventu-
ellt strategiskt beteende i viss utsträckning främst genom att uppge lägre resfrekvens på den 
nya vägen och lägre restidsminskning med den nya vägen när man inte vill ha den. Dock kan 
det alternativt bero på ett mer exakt restidsminskningsmått. Eventuellt skulle det skattade 
intrångsvärdet med nuvarande resmönster som restidsmått kunna ses som ett maximivärde 
och det skattade intrångsvärdet med resmönster på den nya vägen eller egenuppgiven restids-
minskning med den nya vägen som restidsmått som ett minimivärde. Intrångskostnaden kan 
då antas ligga inom detta intervall. Problemet med eventuellt strategiskt beteende och hur 
restidsminskningen med beaktande av detta kan fångas på ett så exakt sätt som möjligt behö-
ver studeras vidare. En fråga om resvanor inbakat bland andra frågor kan vara bästa sättet att 
få ärliga svar, men svårigheten är att utifrån detta få mer exakta mått på restidsminskningen. 
Ett alternativ kan vara att frågorna om nuvarande resmönster är ännu mer detaljerade.

I en nyligen utgiven rapport på Trafikverket (2010:030) återfinns följande (s 72): ” Vare sig 
positiva eller negativa intrångseffekter fångas av dagens standardkalkyler. I tätbebyggda om-
råden får man emellertid vissa fall kostnader för undvikande av intrång när infrastruktur t.ex. 
måste läggas i tunnlar, vilket ökar anläggningskostnaden. Detta snedvrider kalkylerna till för-
mån för åtgärder där man accepterar att de ger större intrång och därmed får en lägre anlägg-
ningskostnad.” Ansatsen att väga faktisk restidsminskning mot ett intrång kan vara en väg att 
få ett ungefärligt mått på nyttan av att undvika intrång som även kan användas i ett specifikt 
aktuellt fall utan att intrångskostnaderna behöver generaliseras. Intrång måste bedömas på 
ett eller annat sätt eftersom beslut om hur de begränsade resurserna ska användas måste ge-
nomföras – det går inte att prioritera bort.

Den metod som nu har använts i tre fall där en planerad väg skulle innebära restidsminskning 
men också intrång i ett natur- och rekreationsområde skulle även kunna användas för andra 
trafikslag. Ett tillämpningsområde är att värdera intrånget av en bussgata genom ett bilfritt 
område. Bussgatan innebär ett intrång samtidigt som gångtid till busshållsplatsen och restid 
på bussen troligen minskar. Ett annat tillämpningsområde kan vara järnväg där intrång kan 
stå mot restid på samma sätt som för en väg.
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FRÅGEFORMULÄR  (Fyll i och skicka Ditt svar i det portofria svarskuvertet)

Vägplaner i Halmstad – Vad tycker Du?
Bostäder, serviceutbud, omgivning och kommunikationer har alla betydelse för hur ett om-
råde upplevs.

Sedan 1980-talet har planer att bygga Hamnleden i Halmstad diskuterats. Hamnleden skulle 
binda samman de nordvästra och sydöstra delarna av staden (se karta markanvändning söder 
nedan).

Karta markanvändning söder, källa: www.halmstad.se
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Hamnleden skulle avlasta centrala Halmstad från trafik. Trafiken skulle ungefär halveras 
(från 30 000 motorfordon per dygn på Slottsbron) utmed Slottsjordsvägen - Slottsgatan - Vik-
toriagatan. Det skulle gå snabbare att ta sig mellan de nordvästra och de sydöstra delarna av 
Halmstad. Exempelvis skulle restiden med bil enkel resa minska med ca 4 minuter mellan 
Slottsjordsvägen och Laholmsvägen. 

Den nya leden skulle dock innebära intrång där den dras över Slottsjorden i utkanten av natur- 
och rekreationsområdet Aleskogen samt utgöra en barriär till Västra stranden.  

Hamnleden skulle sträcka sig mellan Järnvägsleden/Slottsjordsvägen och Stålverksgatan. Vä-
gen skulle ha fyra körfält med hastigheten 70 km per timme. Den passerar Alevallen idrotts-
platsområde och över Slottsjorden. Två fotbollsplaner skulle flyttas ungefär hundra meter. 
Därefter finns det fyra alternativa lösningar för att passera Nissan. 

1. Fast bro över Nissan
Ett alternativ är att Hamnleden fortsätter genom skogsområdet mellan reningsverket och 
bebyggelsen i Söder samt passerar Nissan ca 600 meter söder om Slottsbron på en fast bro 
(en bro som inte går att öppna) över Nissan (ca 6 m segelfri höjd). Fritidsbåtar kan passera 
men inte större segelbåtar. Alternativet med fast bro skulle innebära en total investerings-
kostnad för Hamnleden på motsvarande ungefär 170 kr per skattebetalare och år under 30 år 
i Halmstad. 

2. Öppningsbar bro över Nissan
Ett annat alternativ är att Hamnleden fortsätter genom skogsområdet mellan reningsverket 
och bebyggelsen i Söder samt passerar Nissan ca 600 meter söder om Slottsbron på en öpp-
ningsbar bro. Alternativet med öppningsbar bro där ”alla” fartyg kan passera skulle innebära 
en total investeringskostnad för Hamnleden på motsvarande ungefär 290 kr per skattebeta-
lare och år under 30 år i Halmstad.

3. Kort tunnel under Nissan
Ett tredje alternativ är att Hamnleden går i en ca 280 meter lång tunnel under Nissan. Alter-
nativet med kort tunnel skulle innebära en total investeringskostnad för Hamnleden på mot-
svarande ungefär 420 kr per skattebetalare och år under 30 år i Halmstad.

4. Lång tunnel under Nissan
Ett fjärde alternativ är att Hamnleden går i en ca 680 meter lång tunnel under Nissan. Alter-
nativet med lång tunnel skulle innebära en total investeringskostnad för Hamnleden på mot-
svarande ungefär 700 kr per skattebetalare och år under 30 år i Halmstad.
Oavsett lösningen vid Nissan ansluter Hamnleden sedan via Stålverksgatan till befintliga vä-
gar söderut och österut. 

Gång- och cykelbana kommer att sträcka sig norr om Hamnleden och ha en planskild över-
gång där Hamnleden passerar Slottsjorden samt ytterligare passager. Med bro över Nissan 
kommer även ett gång- och cykelfält att finnas, men med tunnel blir det ingen passage över 
Nissan på detta ställe via gång och cykel.
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1. Kände du till Hamnleden innan Du fick denna enkät? 
  Ja, mycket väl       Ja, till viss del        Nej 
 
2. I vilket område bor Du? 

 Andersberg  Karlstorp  Stenhuggeriet 
 Brogård  Kärleken  Söder 
 Bäckagård  Linehed  Trottaberg 
 Centrum väster  Mickedala  Tylösand 
 Centrum öster  Nyatorp  Vallås väster 
 Eketånga  Nyhem  Vallås öster 
 Frennarp  Pålsbo  Vilshärad  
 Frösakull  Rotorp  Östra förstaden 
 Furet  Slottsjorden  Östra stranden 
 Fyllinge  Snöstorp  Annat område:.………… 

 
 
3. Hur ofta vistas Du i området vid Slottsjorden/Alevallen/Västra 
stranden? 
  Varje dag  5-10 dagar per år 
  Minst 5 dagar per vecka  2-4 dagar per år 
  3-4 dagar per vecka  1 dag per år 
  1-2 dagar per vecka  Mer sällan än 1 dag per år 
  3-4 dagar per månad  Aldrig 
  1-2 dagar per månad  
 
 
4. Hur ofta går eller cyklar Du i området som skulle avlastas av 
Hamnleden (Slottsjordsvägen-Slottsgatan-Viktoriagatan)? 
  Varje dag  5-10 dagar per år 
  Minst 5 dagar per vecka  2-4 dagar per år 
  3-4 dagar per vecka  1 dag per år 
  1-2 dagar per vecka  Mer sällan än 1 dag per år 
  3-4 dagar per månad  Aldrig 
  1-2 dagar per månad  
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5. Hur ofta färdas Du med bil eller annat motorfordon mellan de 
sydöstra och de nordvästra delarna av Halmstad? 
  Varje dag  5-10 dagar per år 
  Minst 5 dagar per vecka  2-4 dagar per år 
  3-4 dagar per vecka  1 dag per år 
  1-2 dagar per vecka  Mer sällan än 1 dag per år 
  3-4 dagar per månad  Aldrig 
  1-2 dagar per månad  
 
6. Hur ofta går eller cyklar Du över Slottsbron? 
  Varje dag  5-10 dagar per år 
  Minst 5 dagar per vecka  2-4 dagar per år 
  3-4 dagar per vecka  1 dag per år 
  1-2 dagar per vecka  Mer sällan än 1 dag per år 
  3-4 dagar per månad  Aldrig 
  1-2 dagar per månad  
 
7. Hur ofta tror Du att Du skulle gå eller cykla längs Hamnleden över 
Nissan om en gång- cykelbro fanns? 
  Varje dag  5-10 dagar per år 
  Minst 5 dagar per vecka  2-4 dagar per år 
  3-4 dagar per vecka  1 dag per år 
  1-2 dagar per vecka  Mer sällan än 1 dag per år 
  3-4 dagar per månad  Aldrig 
  1-2 dagar per månad  
8. Hur ofta tror Du att Du skulle färdas med bil eller annat 
motorfordon på Hamnleden om den fanns? 
  Varje dag  5-10 dagar per år 
  Minst 5 dagar per vecka  2-4 dagar per år 
  3-4 dagar per vecka  1 dag per år 
  1-2 dagar per vecka  Mer sällan än 1 dag per år 
  3-4 dagar per månad  Aldrig 
  1-2 dagar per månad  
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Om Hamnleden byggdes skulle en resa med bil mellan Slottjordsvägen 
och Laholmsvägen gå ca. 4 minuter snabbare än idag. Även gående och 
cyklister skulle få en tidsbesparing om passagen av Nissan blir via en 
bro med GC-fält. 
 
En person som färdas med bil eller annat motorfordon mellan 
Slottsjordsvägen och Laholmsvägen tur och retur 5 dagar per vecka 
skulle få en restidsbesparing på ca 40 minuter per vecka.  
 
9. Hur mycket tror Du att Din restid per vecka skulle minska om 
Hamnleden byggdes ut? 
 
………… minuter mindre restid per vecka 
 
Hamnleden skulle innebära avlastning av centrum och tidsbesparing 
men också intrång så som beskrivits på föregående sidor. 
 
10. Skulle Du vilja att Hamnleden byggdes? Rangordna de 5 
alternativen från 1 (bästa) till 5 (sämsta). Det är viktigt att du 
rangordnar samtliga alternativ. 
  Ja, med fast bro över Nissan 

  Ja, med öppningsbar bro över Nissan 

  Ja, med kort tunnel under Nissan 

  Ja, med lång tunnel under Nissan 

  Nej, jag vill inte att Hamnleden byggs 
 
Hur säker är du på ditt svar? 10 innebär mycket säker och 1 mycket 
osäker. 
 

 
1   10 
Vilket är det viktigaste skälet till Ditt svar på fråga 10? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Slutligen kommer några frågor om Dig och Ditt hushåll. 
 
11. Är Du:  Man   Kvinna 
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12. Din ålder:  ……….. år. 
 
13. Har Du körkort för bil?   Ja   Nej 
 
14. Har Du tillgång till bil för privat bruk?   Ja   Nej 
 
15. Mitt hushåll består av totalt ……. personer (mig själv medräknad), 
varav (fyll i antal)                   …… personer 0-6 år 
    …… personer 7-16 år 
    …… personer 17 år eller äldre 
 
16. Ungefär hur stor inkomst har Ditt hushåll sammanlagt per       
 månad efter skatt? Räkna samman den totala inkomsten i form av 
 studiemedel, lön, a-kassa, pension, föräldrapenning, bostadsbidrag, 
 barnbidrag, socialbidrag mm efter skatt. 
   0 - 4000 kr   24 001 - 28 000 kr 
   4001 - 8000 kr   28 001 - 32 000 kr 
   8001 - 12 000 kr  32 001 - 36 000 kr 
   12 001 - 16 000 kr  36 001 - 40 000 kr 
   16 001 - 20 000 kr  40 001 - 44 000 kr 
   20 001 - 24 000 kr  Mer än 44 000 kr 
 
Om det är något Du vill tillägga gör det här nedan och/eller på baksidan. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Tack för Din medverkan! 
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Bästa invånare i Halmstads kommun! 
 
Linköpings Universitet samarbetar med Vägverket i ett forskningsprojekt 
som handlar om väginvesteringar i tätort. Syftet med detta projekt är att 
undersöka vad allmänheten föredrar när en avvägning måste göras 
mellan tillgänglighet, restid, avlastning och intrång i tätortsmiljö. Liknande 
studier har genomförts i Partille och Umeå. 
 
Syftet med denna enkät är att samla in information om Halmstadsbornas 
åsikter om det sedan länge diskuterade vägprojektet Hamnleden. Vi vill 
poängtera att studien genomförs och bekostas av Vägverket och inte av 
Halmstads kommun och att Halmstads kommun inte har tagit ställning i 
frågan. Kommunen kommer att få ta del av resultatet av vår studie.  
 
I det bifogade frågeformuläret ber vi Dig att besvara olika frågor, ofta 
endast genom att kryssa för ett alternativ. Genom att svara på den 
bifogade enkäten kan Du hjälpa oss att bättre förstå vad människor 
önskar när det gäller utformning av trafikmiljö i tätorter. Detta kan 
förbättra den framtida vägplaneringen i Sverige. Din adress har vi fått 
genom ett slumpmässigt urval från SPAR. 

 
Det är naturligtvis helt frivilligt att besvara enkäten, men varje uteblivet 
svar minskar tyvärr undersökningens värde. Därför är vi mycket 
tacksamma om Du besvarar enkäten och skickar in den i det portofria 
svarskuvertet, helst inom en vecka. Numret på svarskuvertet används 
endast för att pricka av vilka som svarat så att påminnelse endast 
skickas till dem som ännu inte svarat. Därefter kastas svarskuvertet och 
ingen vet vem som har svarat vad.  
 
Tack på förhand. Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Pernilla Ivehammar Stefan Grudemo 
Linköpings universitet Planeringsenheten Vägverket  
Tel: 013-281559  
e-mail: pernilla.ivehammar@liu.se e-mail: stefan.grudemo@vv.se 
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Bilaga 3

Tabell B3.1 Skattad logitmodell, sannolikhet att välja Hamnled med fast bro istället för ingen 
Hamnled alls

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant 0.3554 0.1060 3.354 0.0008
(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0240 0.0058 4.138 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 

-0.0432 0.0139 -3.102 0.0019

(d) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
man 

0.0340 0.0167 2.029 0.0424

(e) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0992 0.0266 3.729 0.0002

(f) Dummyvariabel 
1 = bor i intrångsområdet 

–1.7998 0.8299 –2.169 0.0301

- (c) / (b) 1.7971 0.5952 3.019 0.0025
- (d) / (b) -1.4126 0.7960 -1.775 0.0760
- (f) / (b) 74.8547 39.2760 1.906 0.0567

n = 850, 825 används, Pseudo R2 = 0.056, Pct. Correct Prec. = 68

Tabell B3.2 Skattad logitmodell, sannolikhet att välja Hamnled med fast bro istället för ingen 
Hamnled alls, utan intrångsdummy

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant 0.3537 0.1053 3.360 0.0008
(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0247 0.0058 4.274 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 

-0.0486 0.0135 -3.602 0.0003

(d) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
man 

0.0359 0.0164 2.188 0.0287

(e) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0943 0.0257 3.671 0.0002

- (c) / (b) 1.9654 0.5815 3.380 0.0007
- (d) / (b) -1.4123 0.7671 -1.893 0.0583

n = 850, 825 används, Pseudo R2 = 0.05, Pct. Correct Prec. = 68

6) Pseudo R2 =(LL0-LL1)/LL0, där LL1 är värdet på log-likelihood-funktionen för modellen med samtliga oberoende variabler och LL0 är värdet på log-
likelihood-funktionen för en modell som bara innehåller interceptet.
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Tabell B3.3 Skattad logitmodell, sannolikhet att välja Hamnled med fast bro istället för ingen 
Hamnled alls, olika inkomstgrupper

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant 0.3889 0.1085 3.586 0.0003
(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0145 0.0079 1.820 0.0687

(c) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka om nettoinkomst 
över 24 000 kr/månad

0.0136 0.0082 1.655 0.0978

(d) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 

-0.0452 0.0142 -3.187 0.0014

(e) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
man 

0.0390 0.0173 2.256 0.0240

(f) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0866 0.0257 3.370 0.0008

- (d) / (b) 3.1239 1.7854 1.750 0.0802
- (e) / (b) -2.6963 1.9582 -1.377 0.1685
- (d) / (b+c) 1.6075 0.5244 3.066 0.0022
- (e) / (b+c) -1.3875 0.7050 -1.968 0.0491
n = 850, 794 används, Pseudo R2 = 0.05, Pct. Correct Prec. = 69

Tabell B3.4 Respondenternas nuvarande resmönster kontra hur de uppger att de skulle resa 
på Hamnleden – enbart ja-svararna

Resfrekvens 
hamnleden 

Nuvarande res-
frekvens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 38 9 6 5 2 3 1 0 0 0 0
2 1 21 12 10 3 2 1 1 0 0 0
3 2 3 33 24 8 5 4 1 0 0 1
4 1 0 11 67 14 15 4 3 2 1 1
5 0 0 2 9 43 17 15 7 0 0 1
6 1 2 1 1 9 24 13 11 0 2 2
7 0 0 1 1 4 2 14 8 0 1 3
8 1 0 0 0 0 2 6 11 1 3 1
9 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 1
10 1 0 0 0 0 0 1 3 2 2 1
11 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 12
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Tabell B3.5 Respondenternas nuvarande resmönster kontra hur de uppger att de skulle resa 
på Hamnleden – enbart nej-svararna

Resfrekvens 
hamnleden 

Nuvarande res-
frekvens

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 1 3 0 2 1 2 1 0 1 0
2 1 2 2 4 2 1 2 0 0 1 1
3 0 1 8 5 3 6 1 1 0 1 1
4 0 0 3 15 8 7 2 5 1 3 4
5 0 0 0 5 23 16 10 9 1 0 5
6 0 0 0 1 2 12 7 4 0 6 4
7 0 0 0 0 1 2 9 10 1 2 2
8 0 0 0 0 0 0 3 7 1 2 2
9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3
11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6

Tabell B3.6 Skattad logitmodell, Hamnled med fast bro istället för ingen Hamnled alls, res-
tidsminskning utifrån restidsfrekvens på Hamnleden

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant 0.2626 0.1023 2.567 0.0103
(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0563 0.0087 6.433 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 

-0.0510 0.0139 -3.680 0.0002

(d) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
man 

0.0369 0.0177 2.083 0.0373

(e) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0685 0.0259 2.647 0.0081

-(c) / (b) 0.9055 0.2533 3.574 0.0004
-(d) / (b) -0.6550 0.3311 -1.978 0.0479

n =850,  827 används, Pseudo R2 = 0.09, Pct. Correct Prec. = 69
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Tabell B3.7 Skattad logitmodell, Hamnled medfast bro istället för ingen Hamnled alls, 
egenuppgiven restidsminskning

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant 0.1397 0.1228 1.138 0.2553

(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0733 0.0109 6.732 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 

-0.0603 0.0175 -3.444 0.0006

(d) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
man 

0.0494 0.0211 2.342 0.0192

(e) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0650 0.0290 2.242 0.0250

- (c) / (b) 0.8221 0.2384 3.448 0.0006
- (d) / (b) -0.6734 0.2986 -2.255 0.0241

n =850,  595 används, Pseudo R2 = 0.14, Pct. Correct Prec. = 69

Tabell B3.8 Skattad logitmodell, Hamnled med fast bro istället för ingen Hamnled alls, 
helt säkra

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant -0.5400 0.1852 -2.915 0.0036
(b) Minskad restid 0.0535 0.0097 5.514 0.0000
(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet

-0.0614 0.0178 -3.453 0.0006

(d) GC Hamnleden 0.1663 0.0457 3.638 0.0003
- (c) / (b) 1.1481 0.2688 4.271 0.0000
n = 312, 307 används, Pseudo R2 = 0.17, Pct. Correct Prec. = 69

Tabell B3.9 Skattad logitmodell, Hamnled med öppningsbar bro istället för ingen Hamn-
led alls

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant -0.0355 0.1081 -0.328 0.7429

(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0300 0.0059 5.113 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
(genomsnitt 5.54)

-0.0295 0.0113 -2.605 0.0092

(d) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0644 0.0232 2.779 0.0055

- (c) / (b) 0.9834 0.3292 2.987 0.0028
n = 734,  718 används, Pseudo R2 = 0.05, Pct. Correct Prec. = 62
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Tabell B3.10 Skattad logitmodell, sannolikhet att välja Hamnled med kort tunnel istället för 
ingen Hamnled alls 

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant -0.0108 0.1098 -0.099 0.9214
(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0310 0.0060 5.151 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
(genomsnitt)

-0.0403 0.0142 -2.841 0.0045

(d) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
man (genomsnitt)

0.0350 0.0174 2.010 0.0444

(e) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0904 0.0274 3.297 0.0010

- (c) / (b) 1.2978 0.4412 2.941 0.0033
- (d) / (b) -1.1293 0.6177 -1.828 0.0675
n =762, 744 används, Pseudo R2 = 0.06, Pct. Correct Prec. = 65

Tabell B3.11 Skattad logitmodell, sannolikhet att välja Hamnled med lång tunnel istället för 
ingen Hamnled alls 

Variabel Koefficient Standardavvikelse t-värde  P[|Z| > z]
(a) Konstant -0.1068 0.1072 -0.996 0.3194
(b) Minskad restid med 
Hamnleden minuter per 
vecka

0.0331 0.0058 5.731 0.0000

(c) Vistas dagar per 
månad i intrångsområdet 
(genomsnitt 5,94)

-0.0216 0.0109 -1.972 0.0486

(d) GC dagar per månad 
på Hamnleden

0.0735 0.0235 3.127 0.0018

- (c) / (b) 0.6530 0.2941 2.220 0.0264
n = 768, 753 används, Pseudo R2 = 0,06 , Pct. Correct Prec. = 62
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