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Forord  

På oppdrag for transportetatene har Menon Economics i samarbeid med Transportøkonomisk institutt (TØI) 

gjennomført denne verdsettingen av utrygghet ved skred. 

Verdsettingen er ledd i en større verdsettingsstudie for transportetatene der flere enhetspriser for transport, 

som tid, komfort, trengsel mv. er utledet. Hovedprosjektet er ledet av TØI, med Menon Economics som 

samarbeidspartner. 

Prosjektansvarlig for dette delprosjektet er Ståle Navrud (assosiert partner i Menon senter for miljø- og 

ressursøkonomi, MERE), mens Kristin Magnussen (MERE) har vært prosjektleder. Knut Veisten (TØI) har 

utarbeidet valgeksperimenter, bidratt til utvikling av spørreskjemaet, og har gjennomført alle økonometriske 

analyser. Stefan Flügel har bidratt til utvikling av valgeksperimentet og gitt nyttige kommentarer, og har sammen 

med Nina Hulleberg (TØI) laget eksperimentelt design for valgeksperimentet.  Hanne Beate Sundfør (TØI) og Guri 

Natalie Jordbakke (TØI) har stått for henholdsvis koordinering med Norstat/Bring og programmering av 

spørreskjemaene. I tillegg har Askill H. Halse (TØI) bidratt med innspill ved utforming av spørreskjema.  

Vi takker transportetatene for et spennende oppdrag og godt samarbeid og gode innspill underveis i arbeidet, 

og for kommentarer til en foreløpig utgave av sluttrapporten høsten 2019. Vi takker også referansegruppen for 

gode innspill ved flere anledninger. Vi takker også alle deltagere i fokusgruppen på Voss og én-til-én-intervjuer i 

Mo i Rana for gode innspill underveis i prosessen, samt alle som svarte på spørreundersøkelsen, for at de brukte 

av sin tid på dette.  
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Sammendrag og konklusjoner  

Formål 

Prosjektets formål er å verdsette «utrygghet ved skredfare». Dette har blitt konkretisert gjennom verdsetting av 

ulike skredegenskaper/skredeffekter som har vært antatt å påvirke utryggheten for skred de føler ved å reise 

med bil, buss og tog i skredutsatte områder. Dette har også blitt konkretisert gjennom verdsetting av ulike 

skredsikringstiltak som antas å ha ulik effekt på opplevd utrygghet. 

Vi har villet undersøke om det er mulig å skille utrygghetskomponenten fra andre velferdskomponenter så som 

døds- og skaderisiko ved skred langs vei og bane, ulempes- og tidskostnader ved stengning som følge av skred, 

samt trafikksikkerhet generelt.  

Det å skille ut en utrygghetskomponent fra de andre (i stor grad allerede verdsatte) komponentene ved reiser 

har vært vurdert som nødvendig for å kunne anbefale enhetspriser for å unngå/redusere «utrygghet» for skred. 

Metode 

Vi bruker to ulike oppgitte (uttrykte) preferansemetoder (Stated Preference, SP-metoder); valgeksperimenter 

(CE) og betinget verdsetting (CV), for, om mulig å utlede betalingsvilligheten for å unngå utrygghet for skred som 

en separat verdsatt faktor. CE er benyttet i andre deler av verdsettingsstudien for transportetatene til å verdsette 

tid, komfort, trengsel mv., og vi ser det som er fordel at det er konsistens i SP-metodikken på tvers av ulike 

delstudier. Samtidig er det relevant og interessant å bruke CV, for å sammenligne CV og CE anvendt på utrygghet. 

Vi kom derfor fram til at det beste var å gjennomføre undersøkelsen slik at respondentene først fikk et sett av 

valgeksperimentspørsmål, og deretter to CV-spørsmål som kunne brukes til å utlede et alternativt mål for 

betalingsvillighet for å unngå utrygghet. Vi randomiserte ikke rekkefølgen av CE og CV, da førsteprioritet var å 

verdsette utrygghet i CE slik at denne faktoren ble verdsatt med samme metode som andre faktorer verdsatt i 

dette prosjektet (tid, trengsel, komfort mv.), og i relasjon til disse faktorene. Ved alltid å gjennomføre CE først vil 

utledede enhetspriser der ikke være påvirket av CV-spørsmålene, og svarene fra hele utvalget av respondenter 

vil kunne brukes i modelleringen av CE-resultatene.  

Spørreskjemaet ble utviklet i flere trinn. Et utkast ble testet i en fokusgruppe på Voss og, etter ny bearbeiding, i 

én-til-én-intervjuer i Mo i Rana, siden de to utvalgte skredusatte vei- og jernbanestrekningene var 

E16/Bergensbanen Voss-Bergen (Hordaland) og E6/Nordlandsbanen Mo i Rana - Bodø (Nordland). 

Spørreskjemaet ble deretter pilotestet, og revidert på nytt på bakgrunn av pilottesten. Hovedundersøkelsen ble 

gjennomført i mai/juni 2019 som en internettpanelundersøkelse. Utvalget ble rekruttert med 1/3 fra Hordaland, 

1/3 fra Nordland og 1/3 fra resten av landet; og bestod av totalt 1921 respondenter.   

Valgeksperimentet er knyttet til et transportmiddel respondentene relativt nylig hadde brukt og en reise de 

hadde foretatt på én av de to utvalgte skredutsatte reisestrekningene.  Dersom respondenten ikke hadde reist 

på noen av disse to strekningene i løpet av den siste måneden, men på annen skredutsatt strekning, fikk de 

spørsmål tilknyttet reisen på denne strekningen (som kunne være i et hvilket som helst skredutsatt område i 

Norge). Dersom de oppga at de ikke hadde reist på en skredutsatt strekning i løpet av den siste måneden, fikk 

de et valgeksperiment som er knyttet til en hypotetisk reise på enten én av de to utvalgte strekningene i 

Hordaland og Nordland eller på en annen skredutsatt strekning i Norge, med et transportmiddel de hadde 

benyttet. Etter en gjennomgang av skredtilknyttede attributter, og etablering av referansenivåene på de to 

utvalgte strekningene og hvor gjennomsnittet av disse to ble brukt for øvrige strekninger i Norge, fikk hver 

respondent åtte valgkort med seks attributter i CE. Figur S-1 viser et eksempel på et valgkort. De to attributtene 

i) «Dager per år med skred langs strekningen» (Skredfrekvens) og ii) «Vanlig størrelse på skred langs strekningen 

(hvis det går skred), bredde/volum» ble antatt å kunne samle det som gjaldt utrygghet for skred utover 
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attributtene stengingsfrekvens og personskade, som begge kunne ha andre årsaker enn skred.  Resultatene fra 

CE er gjengitt i tabell S-1. 

 

Figur S-1. Eksempel på valgkort i valgeksperimentet; her for bilreisende. Tilsvarende valgkort ble vist for kollektivreisende 
(buss og jernbane), med den forskjell at kostnaden ble spesifisert som billettpris. Hver respondent fikk åtte valgkort med 
ulike kombinasjoner av nivåer på attributtene; se også vedlegg 2 

 

Referansenivået for dager per år med skred langs strekningene Bergen-Voss og Bodø-Mo, samt dager med 

stenging langs disse strekningene, ble satt med utgangspunkt i data fra Jernbanedirektoratet og Statens 

vegvesen. Referansenivåene for skredstørrelse og antallet hardt skadde/døde bygget også i noen grad på 

historiske data. Disse fire attributtene ble gitt for hele strekningen, henholdsvis ca. 100 km og ca. 230 km 

strekningslengde, og om respondentene hadde reist på annen ikke-spesifisert skredutsatt strekning så ble det 

operert med en samlet strekningslengde på ca. 150 km. Referansenivåene for reisetidsattributtet og 

kostnadsattributtet var basert på respondentenes egne opplysninger om den foretatte reisen, som altså kunne 

være både kortere og lengre enn de gitte strekningslengdene. For alle attributtene ble det utledet to nivåer som 

var høyere («dårligere») enn referansenivået og to nivåer som var lavere («bedre»), delvis basert på tidligere 

erfaringer fra liknende studier (Flügel m.fl., 2010) og delvis basert på det som allerede var etablert i 

Verdsettingsstudien (Flügel m.fl. 2019). 

Hver respondent fikk to betalingsvillighetsspørsmål / CV-spørsmål; CV1 (Tunnel) og CV2 (Andre sikringstiltak), og 

de fikk disse to spørsmålene enten knyttet til reisen (CV-reise) de hadde verdsatt i valgeksperimentet eller som 

et mer tradisjonelt CV-spørsmål (CV-samfunn) der de betalte per år (i 10 år) for en skredsikringsplan for den 

aktuelle vei- eller banestrekningen. CV1 måler respondentens betalingsvillighet for et skredsikringstiltak som 

eliminerer skredfaren langs vei/jernbane inkludert utryggheten for skred, mens CV2 måler betalingsvilligheten 

for andre skredsikringstiltak (som voller, murer fanggroper og nett) som ikke eliminerer opplevelsen og 

utrygghetsfølelsen av skred, men som er like skredsikker ved at de unngår personskader og/eller materielle 

skader.  De sistnevnte tiltakene gjør at skredene stoppes før de når vei/jernbane, men man kan fortsatt se/høre 

skredene. Gitt at respondentene oppfattet dette slik, så kan forskjellen i betalingsvillighet mellom disse to 

scenarioene (CV1 minus CV2) utgjøre et estimat på betalingsvilligheten for å eliminere utryggheten ved skred, 

etter at alle andre effekter av skred er eliminert.  
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Resultater og diskusjon 

CE har fungert tilfredsstillende på den måten at alle de seks attributtene er blitt vurdert og har oppnådd 

forventede negative koeffisientfortegn. Det finnes en viss andel av leksikografisk valgatferd, primært tilknyttet 

skadeantallet (ca. 22 %, og det var ca. 3 % for skredstørrelse, skredfrekvens og kostnad, og kun ca. 1 % 

leksikografiske valg mht. stenging og reisetid). En viss andel leksikografisk valgatferd var forventet. Det er også 

personskadeantallet som i størst grad skiller estimatene mellom transportmiddel, og dette kan forklares med at 

referansenivåene for transportmidlene varierte (lavest for tog og klart høyest for bil), slik at de relative 

endringene i antall skader blir mer betydelige for togreisende og bussreisende. 

CE-estimatene i tabell S-1 er basert på originale data, der alternativene er gitt per reise. Vi har også testet 

modeller med transformerte data, med attributtverdier dividert med oppgitt/beregnet reisedistanse, for å få 

WTP/km direkte, men disse gir svakere modeller, vurdert med sannsynlighetsratetest (LR) og McFaddens 

pseudo-R2. 

Tabell S-1. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) per kilometer vei/bane for ulike attributter i 
valgeksperimentet (CE) fra en multinomial logitmodell (MNL). Betalingsvillighet (WTP) i kroner per kilometer vei / bane for 
transportmidlene bil, buss og tog; og samlet for alle transportmidler (Samlet utvalg) brukt i respondentenes referansereise. 

                          

  Samlet utvalg Bil i referansereise Buss i referansereise Tog i referansereise 

  koeff. st.feil 
WTP 

/ 
km  

koeff. st.feil 
WTP 

/ 
km 

koeff. st.feil 
WTP 

/ 
km 

koeff. st.feil 
WTP 

/ 
Km 

Konstant 0,006     0,0195     
-

0,0221 
    0,0155     

Skred-
frekvens 

-0,3053 
*** 

0,0302 0,93 
-0,2578 

*** 
0,0359 0,84 

-
0,4887

*** 
0,0702 0,98 

-1,0079 
*** 

0,148 2,14 

Skred-
størrelse 

-0,0064 
*** 

0,0011 0,02 
-0,0041 

*** 
0,0015 0,01 

-
0,0139

*** 
0,0028 0,03 

-0,0267 
*** 

0,0036 0,06 

Stengnings-
frekvens 

-0,8338 
*** 

0,126 2,55 
-1,0308 

*** 
0,1816 3,37 

-0,984 
*** 

0,26 1,98 
-1,9445 

*** 
0,4849 4,12 

Skade-antall 
-1,0026 

*** 
0,0618 3,07 

-0,8082 
*** 

0,0574 2,64 
-

7,0475
*** 

0,6959 14,2 
-23,42 

*** 
1,7367 49,6 

Reisetid 
-0,5109 

*** 
0,0554 1,56 

-0,5147 
*** 

0,0799 1,68 
-0,71 
*** 

0,1249 1,43 
-0,7637 

*** 
0,1461 1,62 

Reise-
kostnad 

-0,3269 
*** 

0,0267   
-0,3056 

*** 
0,0378   

-
0,4981

*** 
0,0625   

-0,472 
*** 

0,0657   

Pseudo-R2 0,044   0,057   0,064   0,093   

Log-likeli-
hood 

-8513,4   -3966,9   -2127,5   -2198,4   

LR-test  
(7 fr.gr.) 

784,3***   483,0***   290,7***   449,6***   

Antall valg 12848   6072   3280   3496   

Antall resp. 1606   759   410   437   

 Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. Fr.gr. betyr frihetsgrader. 

 

I MNL-modellen for per km vei/bane, for det samlede utvalget, er det estimert snaut 1 kr i betalingsvillighet 

(WTP) per km for å få redusert antallet skred som årlig rammer infrastrukturen med ett skred. Videre estimerer 

vi snaut 2 øre i betalingsvillighet per km vei/bane for hver meter (reduksjon i) skredbredde som rammer 
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infrastrukturen (eller 0,2 øre per kubikkmeter reduksjon).1 Betalingsvilligheten for én stenging mindre per år er 

estimert til ca. 2,50 kr per km. Det er enkelte forskjeller mellom estimatene fra modeller segmentert mht. 

transportmiddel. Dette gjelder spesielt verdsettingen av én mindre alvorlig skadd eller drept person (på 

gjeldende transportmiddel) over en tiårsperiode, der estimatene er betydelig høyere for buss og (særlig) tog enn 

for bil.2 

CV-Reise-scenarioet hadde noenlunde samme reisekontekst som i CE, dvs. scenarioet beskrev samme 

utgangspunkt (referanse) som CE, med skredantall og stenginger som varierte med strekning kjørt (Hordaland, 

Nordland eller «generisk» strekning), men transportmiddel ble ikke nevnt, og vei og bane ble således håndtert 

samlet. Den andre halvparten av utvalget fikk CV-Samfunn-scenarioet, som skisserte noenlunde samme tiltak 

som i CV-Reise.  Betalingsmekanismen ble imidlertid ikke knyttet til reisen, men til en årlig avgiftsbetaling. For 

både CV-reise og CV-samfunn ble respondentene stilt to betalingsvillighetsspørsmål; først for å få tunnel som 

skredsikringstiltak og deretter for å få et alternativt skredsikringstiltak i form av voller, murer, fanggroper og nett. 

Tabell S-2 presenterer betalingsvillighetsestimater per kilometer reisestrekning for å få tunnel som 

skredsikringstiltak (CV1), for alternative skredsikringstiltak (CV2), og for forskjellen mellom disse (CV1 minus 

CV2).   

Tabell S-2. Betalingsvillighet (i kroner) fra betinget verdsetting (CV) per kilometer per person (CV-Reise) og per kilometer 
per år per husholdning (CV-samfunn), for hhv. tunnel (CV1) og alternative skredsikringstiltak (CV2), og for differansen 
mellom disse (CV1-CV2).  

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,43 1,09 0,34 766 654 112 

Median 1 1 0 3 2 0 

Standardavvik 3,5 2,9 0,9 1769 1698 398 

Max-Min 59 0 49 0 10 0 15000 0 15000 0 3500 0 

Totalt antall obs 352 349 349 378 378 378 

Merknad: CV1-CV2 er forskjellen mellom betalingsvilligheten for tunneltiltaket (CV1) og betalingsvilligheten for det alternative skredtiltaket 

(CV2). Protestnullsvar er tatt ut, samt de som oppga at tunneler ikke reduserte utryggheten, og de som hadde høyere betalingsvillighet for 

det alternative skredtiltaket. Estimatene er gitt for alle transportmidler samlet. Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre 

transportmidlene. (CV resultater – tabell F for henholdsvis bil, buss og tog). 

Vårt oppdrag har vært å verdsette (endringer i) skredfareutrygghet. For at vi skal kunne anbefale estimater fra 

vår undersøkelse som enhetsverdier for skredutrygghet, må vi først kunne etablere at det vi har verdsatt faktisk 

omfatter skredfareutrygghet. Utrygghet er en latent variabel, som ikke er direkte målbar, og dermed er det også 

svært utfordrende å skulle verdsette en endring i skredfareutrygghet. Det grunnleggende spørsmålet er om vi 

 

1 1 meter skredbredde (som rammer strekningen) ble beskrevet som («normalt») å ha et volum lik omtrent 1 lastebillass, 
som ble satt til å være omtrent 10 kubikkmeter. 
2 En RPL-modell med normalfordelte parametere (men kostnadsattributtet konstant) gir noe høyere estimater. Om vi 
tar utgangspunkt i en modell per reise (istedenfor per kilometer vei/bane), som har bedre forklaringskraft, kunne en på 
en enkel måte estimere betalingsvillighet per km ved å dividere verdsettingsestimatene på gjennomsnittlig reiselengde 
(ca. 160 km, for alle strekninger og transportmiddel). Da vil de med de lengste reisene trekke opp den gjennomsnittlige 
reiselengden og samtidig bidrar de til å redusere betalingsvillighetsestimatene per km. Det ville gi snaut 3 øre per km 
for å få redusert antallet skred som årlig rammer infrastrukturen med ett skred; snaut et tiendedels øre per meter 
(reduksjon i) skredbredde som rammer infrastrukturen (eller et hundredels øre per kubikkmeterreduksjon); ca. 6 øre per 
km for én stenging mindre som årlig rammer infrastrukturen, og i overkant av 7 øre per km (snaut 30 øre for 
bussreisende og over 45 øre for togreisende) for én mindre alvorlig skadd eller drept person (på gjeldende 
transportmiddel) over en tiårsperiode. 
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kan identifisere/isolere det ved skred som gir utrygghet og som ikke allerede er inkludert som en prissatt 

konsekvens; dvs. reisetid/ventetid, ulempe av veistenging og personskaderisiko. 

Fra CV er det differansen mellom verdsettingen av tunneltiltaket og det alternativet skredsikringstiltaket som var 

tenkt å kunne isolere skredfareutryggheten. Tunnel gjennom skredfarlig område vil potensielt eliminere 

skredfaren, mens alternative tiltak (voller, murer, fanggroper og nett) også kan stoppe skredene før de når 

infrastrukturen, og kanskje eliminere konsekvensene selv om skredene fortsatt går langs infrastrukturen. Fra CE 

er attributtene skredfrekvens og skredstørrelse egenskaper ved skredene som kan forventes å ha sammenheng 

med allerede verdsatte konsekvenser (tidsbruk, stenging og personskade), men som ikke i seg selv er inkludert 

som verdsatte komponenter i etatenes håndbøker i samfunnsøkonomisk analyse. Vi forventet at 

«risikoegenskapene» skredstørrelse og skredfrekvens ville kunne påvirke skredfareutryggheten. 

Vi har spurt respondentene direkte om graden av opplevd skredfareutrygghet i transport, på en 10-punktsskala. 

Vi bruker dette enkle målet på skredfareutrygghet i en gyldighetstest av verdsettingsestimatene, i form av at 

verdsettingsestimatene som er tenkt å kunne representere skredfareutrygghet må være korrelert med, eller 

samvariere med, den oppgitte skredfareutryggheten. Vi gjennomfører også tilsvarende tester med en 

faktorskåre for naturfareutrygghet og for grad av nevrotisisme. Videre gjelder også andre generelle vurderinger 

av estimatene i form av at de har forventede sammenhenger med variable ut fra økonomisk teori og tidligere 

studier. 

Basert på tester i regresjonsmodeller finner vi ikke sterke positive sammenhenger mellom oppgitt grad av 

skredfareutrygghet og de nevnte verdsettingene fra CE og CV-Reise, dvs. verdsettingen av attributtene 

skredfrekvensreduksjon og skredstørrelsesreduksjon i CE og differansen i betalingsvillighet mellom tunnel og 

alternativt tiltak i CV-Reise. Dermed mangler vi et solid grunnlag for å kunne anbefale enhetsverdier for utrygghet 

pga. skredfare per reise eller per km strekning. Det vi uansett har fått verdsatt er de direkte effektene av 

skredfrekvens og skredstørrelse (som når fram til infrastrukturen), som vi kan kalle potensielle risikoforhold ved 

skred som kan påvirkes av tiltak. Dermed har vi bidratt med nye verdsettinger av forhold ved skredrisiko i 

transportsammenheng som kan vurderes for videreutvikling eller implementering. 

Andre relevante skredeffekter er også verdsatt, slik som stengingsfrekvens i CE. Dette kan eventuelt 

sammenholdes med de verdsettingene som ligger inne i etatenes eksisterende modellapparat 

(«skredmodulen»).3 For CV-verdsettingen av tiltak for å redusere/eliminere skredfaren ble effekten på flere av 

attributtene fra CE nevnt. Dermed kan verdsettingene med CV vurderes å addere verdsetting av flere 

skredrelaterte konsekvenser, som også gir et mulig sammenlikningsgrunnlag med eksisterende verdsettinger. Vi 

finner imidlertid ingen sterk korrelasjon mellom oppgitt grad av skredfareutrygghet og forskjellen i 

betalingsvillighet per reise for CV1 (tunnel) og CV2 (alternativt tiltak), slik at CV1-CV2 ikke med sikkerhet kan 

vurderes som et mål på økonomisk verdsetting av utrygghet for skred per reise. For CV-Samfunn finner vi at de 

som har høyere betalingsvillighet for tunnel enn for alternativt skredsikringstiltak (CV1-CV2>0) har signifikant 

høyere oppgitt grad av skredfareutrygghet. Det tyder på at skredfareutrygghet muligens kan 

identifiseres/isoleres ved å sammenholde verdsettinger av to ulike skredfaretiltak, der det ene tiltaket fjerner 

(opplevelsen av) faren på en mer omfattende måte enn det andre. Vi finner denne forskjellen i 

skredfareutrygghet kun i CV-Samfunn, ikke i CV-Reise. Tiltaksscenariene for CV-Samfunn kunne oppfattes som 

mer omfattende enn for CV-Reise. I CV-Samfunn ble det påpekt at skredtiltak også skulle gjennomføres på andre 

strekninger enn den som respondenten hadde reist, selv om det aktuelle tiltaket gjaldt reisestrekningen. 

 

3 Stenging av infrastrukturen ligger inne som prissatt effekt i skredmodulen. For kollektivtrafikk kan en for tilfellet der 
det både finnes jernbane og vei på en strekning, som for Bergen-Voss og Bodø-Mo i Rana, også tenke seg at kun én av 
infrastrukturene blir stengt, og at «buss for tog» ved stengt jernbane så vel som at tog kan være relevant erstatning for 
bussreisende/bilreisende om veien er stengt. 
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Betalingsmekanismen i CV-Samfunn var ikke tilknyttet reiseaktiviteten, men en avgift som husholdningene skulle 

betale over en tiårsperiode, og den faktiske gjennomføring av skredtiltaket ble betinget av at husholdningene i 

fylket hadde tilstrekkelig betalingsvillighet. 

Uansett er økonomisk evaluering av latente psykologiske variabler som «utrygghet» grunnleggende utfordrende, 

og det må evt. etableres en sammenheng mellom utrygghetsnivå og spesifikke tiltakskomponenter/-effekter. I 

CV ble forskjellen mellom tunneltiltaket og det alternative sikringstiltaket konkretisert for respondenten ved at 

de ved alternative tiltak fortsatt ville se/høre skredene langs strekningene. I CE forventet vi primært en 

sammenheng mellom oppgitt skredfareutrygghet og «skredattributtene» skredstørrelsen og skredfrekvensen. 

Det var imidlertid stengingsfrekvensen som viste sterkest sammenheng med oppgitt skredfareutrygghet, selv om 

vi påpekte i scenarioet at stenging kunne ha andre årsaker enn skred. 

Ekstra betalingsvillighet for tunnel versus andre sikringstiltak, i CV, kunne selvsagt motiveres av andre effekter 

enn skredfarereduksjon; f.eks. at tunneler kan forkorte strekningslengde og reisetid. Et mindretall hadde høyere 

betalingsvillighet for alternative sikringstiltak enn for tunnel; også etter at vi fjernet respondenter som indikerte 

«tunnelfrykt». Dette kan blant annet forklares med at respondentene heller enn å kjøre inne i en tunnel, ønsker 

å se og oppleve landskapet de reiser gjennom selv om dette enkelte ganger kan medføre en skredrisiko. 

Konklusjon 

Validitetstester med regresjonsmodeller viser at respondentenes opplevde grad av utrygghet ikke har klar 

sammenheng med verdien av attributtene skredstørrelse og skredfrekvens i CE, og med forskjellen i 

betalingsvillighet mellom tunnel og andre skredsikringstiltak i CV (CV1 minus CV2) for CV-reise.   

Undersøkelsen har imidlertid gitt oss ny kunnskap om folks verdsetting av ulike komponenter ved ferdsel på 

skredutsatte strekninger, som kan tenkes utviklet og brukt for å oppdatere transportetatenes skredmodul 

/stengingsmodul. I CE er det estimert en betalingsvillighet for redusert skredfrekvens og for redusert 

skredstørrelse (som treffer infrastrukturen). Dette utgjør en betalingsvillighet for redusert skredfarerisiko når de 

spesifikke konsekvensene for infrastrukturstenging, personskaderisiko og reisetid er kontrollert for. Én mulig 

oppfølging av denne undersøkelsen er å vurdere om slike mer spesifikke, målbare effekter, kan være mer 

hensiktsmessige å implementere i transportetatenes samfunnsøkonomiske analyser enn den latente 

psykologiske variabelen «utrygghet». 
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1. Innledning og bakgrunn 

1.1. Bakgrunn 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for denne undersøkelsen er transportetatenes ønske om å etablere en enhetspris for utrygghet ved 

skred. I forrige store verdsettingsstudie for transportetatene ble det gjennomført en innledende studie av dette 

(Flügel m.fl. 2010), som konkluderte med at videre utvikling av verdsettingsmetodikken var nødvendig for å 

kunne etablere enhetspriser for endringer i skredfareutrygghet til bruk i samfunnsøkonomiske analyser (SØA) for 

transportetatene i Norge.  Flügel m.fl. (2010, 2015) var en av de første verdsettingsstudiene av skredutrygghet, 

og den ga også nyttig informasjon om nordmenns holdninger og reisevalg med hensyn til skredutsatte 

strekninger. Den foreliggende studien kan i stor grad ses på som en oppfølging av skredverdsettingen i forrige 

store verdsettingsstudie for transportetatene (i 2010). Skred omfatter her jord- og steinskred så vel som is- og 

snøskred.  

Formål 

Prosjektets formål er å verdsette det velferdstap av utryggheten for skred befolkningen føler ved å reise med bil, 

buss og jernbane i skredutsatte områder, og undersøke om det er mulig å skille denne velferdskomponenten fra 

velferskomponenter så som døds- og skaderisiko ved skred langs vei og bane, ulempes- og tidskostnader ved 

stengning som følge av skred, samt trafikksikkerhet generelt.  

Hvis vi kan dokumentere at folk er i stand til å skille ut denne utrygghetskomponenten fra de andre (i stor grad 

allerede verdsatte) komponenter ved reisen, ved hjelp av validitetstester, vil vi anbefale enhetspriser for å unngå 

utrygghet for skred, til bruk i samferdselsetatenes samfunnsøkonomiske analyser av nye vei- og 

jernbaneprosjekter.  

Metodisk tilnærming 

I denne studien anvendes to ulike oppgitte (uttrykte) preferanse-metoder (Stated Preference) i form av 

valgeksperimenter (Choice Experiments, CE) og betinget verdsetting (Contingent Valuation, CV), både for å teste 

ut to ulike metodiske tilnærminger og for kunne sammenligne estimatene. Den betingede verdsettingsstudien 

bruker to betalingsvillighetsspørsmål og differansen mellom disse skulle utgjøre et mål på betalingsvillighet for 

utrygghet, og har dessuten et «split sample»-design der halvparten av respondentene blir spurt om 

betalingsvillighet per reise per person (CV-reise) og den andre halvparten blir spurt om betalingsvillighet per 

husholdning per år (CV-samfunn). CV-reise var basert på noenlunde samme verdsettingskontekst som CE. To 

attributter i CE, skredvolum og skredfrekvens, var antatt å være knyttet til skredfareutrygghet, og ville 

representere fasetter ved skred/skredfare som i dag ikke er inkludert blant prissatte faktorer i etatenes 

håndbøker. Siden CE ble brukt for å verdsette tid, komfort etc. i andre deler av verdsettingsstudien, la vi størst 

vekt på disse estimatene, da CE både ville sikre konsistens mot øvrige enhetspriser og mer eksplisitt søke å isolere 

utrygghet fra andre komponenter ved reisen. For å ha størst mulig utvalg for CE-estimatene, og sikre at de ikke 

ble påvirket av CV-spørsmålene; fikk respondentene alltid CE-spørsmålene foran CV-spørsmålene (enten CV-reise 

eller CV-samfunn). 

Denne metodiske tilnærmingen og oppfølgingsspørsmål for å teste validiteten av verdsettingsanslagene, blant 

annet om deres verdsetting samvarierer som forventet med sosiodemografiske variable (inklusive inntekt), deres 

angitte nivå av utrygghet for skred (på en Likert-skala fra 0 (ingen utrygghet) til 10 (voldsom utrygghet)), og i 
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hvilken grad de synes beskrivelsen av skredscenarioene/-attributtene var realistiske. Dette beskrives nærmere i 

kapittel 3.  

Sammenliknet med forrige studie (Flügel m.fl., 2010) er også andre elementer videreutviklet og utvidet: Det er 

blitt differensiert mht. transportmiddel – bussreisende og togreisende er inkludert sammen med bilreisende. I 

tillegg til en «generisk» strekning, en skredutsatt strekning i et hvilket som helst område i Norge, er to strekninger 

spesifisert – E16/Bergensbanen Voss-Bergen (Hordaland) og E6/Nordlandsbanen Mo-Bodø (Nordland). 

Rapportens oppbygging 

Kapittel 2 gir en beskrivelse av hva som skal verdsettes, ulike verdsettingsmetoder og tidligere 

verdsettingsstudier relatert til utrygghet.  Kapittel 3 gir en beskrivelse av metodikken som er benyttet og hvilke 

trinn som er gjennomført for å komme fram til det spørreskjemaet som er benyttet. I kapittel 4 presenteres 

resultater fra undersøkelsen, hvordan undersøkelsesopplegget har fungert, og validiteten av 

verdsettingsstudien. Kapittel 5 konkluderer og vurderer mulig bruk av resultatene i transportetatenes håndbøker 

i samfunnsøkonomiske analyser. Sammendrag og konklusjoner er gitt først i rapporten. 
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2. Verdsetting av utrygghet ved skred  

I dette kapittelet gir vi en kort beskrivelse av viktig bakgrunnslitteratur for verdsetting av subjektivt opplevd 

utrygghet for skred og benytter denne til å presisere godet som skal verdsettes; i dette tilfelle det å unngå et 

onde i form av utrygghet ved skred.  

2.1. Utrygghet for skred 

Veisten (2016) har en grundig drøfting av begrepet utrygghet i sammenheng med samferdselsinvesteringer, og 

en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur om verdsetting av utrygghet knyttet til samferdsel.  Denne 

gjennomgangen viser at det er stort sett i norsk og svensk kontekst at utrygghet ved transportmidler (se kap. 2.3) 

søkes verdsatt separat. Gjennomgangen viser også at det er viktig å unngå dobbelttelling og skille ut denne 

komponenten fra subjektiv eller objektiv dødsrisiko og den opplevde konsekvensen av en ulykkeshendelse, for 

eksempel at noen ulykkestyper/konsekvenser oppleves som mer grufulle enn andre. Det er således kun 

velferdstapet/velværetapet ved utrygghet i form av bekymring man søker å verdsette.   

2.2. Metoder for å verdsette goder som ikke har markedspriser 

Det er utviklet flere metoder for verdsetting av goder og tjenester (eller fravær/bortfall av slike) som ikke har 

markedspriser. Disse metodene bygger på velferdsøkonomiens prinsipper. Vi går ikke nærmere inn på det 

teoretiske grunnlaget her, men slike beskrivelser finnes for eksempel i standardreferanser som Champ m.fl., 

(2003) og Freeman m.fl. (2014). Disse metodene er i tråd med myndighetenes retningslinjer for 

samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 2018; Finansdepartementet, 2014). Det vil si at verdien av goder vurderes 

ut fra folks preferanser (konsumentsuverenitet), uttrykt som deres betalingsvillighet. Med andre ord betyr det, 

deres vilje til å oppgi andre goder som gir dem nytte (målt i inntekt) for å oppnå en forbedring eller unngå en 

negativ virkning. Ulike verdsettingsmetoder forsøker å anslå denne betalingsvilligheten på direkte og indirekte 

måter, som vi forklarer nedenfor. 

Avslørte og oppgitte preferanser 

En vanlig kategorisering av verdsettingsmetodene er å skille mellom avslørte og oppgitte preferanser. Avslørte 

preferanser utleder verdier ut fra folks faktiske valg («Revealed Preference»-metoder). Disse metodene omfatter 

transportkostnadsmetoden, hvor folks transportkostnader (inklusive kostnaden av reisetid) til et 

rekreasjonsområde sammen med deres besøkshyppighet brukes til å utlede rekreasjonsverdien 

(konsumentoverskuddet) per aktivitetsdag. Eiendomsprismetoden kan brukes for å undersøke hva folk er villige 

til å betale for boliger som er eksponert for ulike nivåer av for eksempel veitrafikkstøy, for å kunne utlede deres 

betalingsvillighet for å unngå veitrafikkstøy; kontrollert for alle andre faktorer som påvirker boligprisen, (se for 

eksempel Navrud & Strand 2011). Oppgitte preferanser utleder verdier ut fra oppgitte valg («Stated Preference»-

metoder), altså at folk selv uttrykker sine preferanser (betalingsvillighet) i betinget verdsettingsundersøkelser 

(Contingent Valuation, CV) eller gjennom valg mellom alternativer med ulike karakteristika i valgeksperimenter 

(Choice Experiments, CE). Dette er spesialdesignede, store spørreundersøkelser som i økende grad gjennomføres 

ved bruk av internettpaneler (Lindhjem og Navrud 2011a, b)  

Metodene har ulike styrker og svakheter 

Ved valg av metode må man ofte vurdere ulike hensyn mot hverandre. Hovedinnvendingen mot metoder som 

bruker spørreundersøkelser (som betinget verdsetting og valgeksperimenter) er at de er hypotetiske og dermed 

at folk kan tendere til å oppgi for høy betalingsvillighet for eksempel for å unngå skred / redusere skredfrekvens/-

volum.  
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Det er også slik at folks preferanser er komplekse og sammensatte. Det er ikke nødvendigvis en entydig 

sammenheng, mellom antall skredhendelser, hvor lang vei som er skredutsatt, eller hvor lenge man må vente 

før veien er åpen igjen og folks betalingsvillighet. Det betyr ikke nødvendigvis at folk er irrasjonelle eller at 

metoden er ubrukelig, men at folk bryr seg om mange ulike egenskaper ved et gode/onde eller en hendelse. Det 

skjer mye arbeid internasjonalt for å forstå folks preferanser bedre. Lindhjem m.fl. (2014) gir en oversikt over 

diskusjonen av noen sentrale innvendinger mot den betingede verdsettingsmetoden – og foreslåtte teoretiske 

og metodiske løsninger – for et norsk publikum. 

Metoder som baserer seg på folks atferd (dvs. avslørte preferanser) har tradisjonelt vært sett på som mer 

troverdige blant økonomer, fordi de baserer seg på faktisk atferd i markeder. Dette bildet er nok i ferd med å 

nyanseres noe, da det er blitt klart etter flere tiår med forskning at mange av disse metodene også har sine 

svakheter. For eksempel er de svært sensitive for ulike antagelser en gjør i økonometrisk modellering og 

beregning av verdiene (Champ m.fl. 2003). Samtidig har metodene som baserer seg på oppgitte preferanser, blitt 

videreutviklet og forbedret de senere år, noe som har bidratt til økt aksept blant økonomer og folk som anvender 

resultater i forvaltningen (Kling m.fl. 2012).    

Verdioverføringsmetoder 

I tillegg til de ovennevnte såkalte primære verdsettingsmetodene som baserer seg på innsamlede data for 

formålet, har man verdioverførings-metoder (også kalt nytte-overføringsmetoder; value eller benefit transfer). 

Disse benytter eksisterende verdsettingsstudier i en ny sammenheng der det er behov for anslag på 

velferdseffekter. Man kan enten overføre enkeltanslag fra nasjonale (eller internasjonale) studier som verdsetter 

lignende virkninger som dem en er interessert i, eller en kan overføre en verdsettingsfunksjon som så kan 

tilpasses med variabelverdier som er viktige for betalingsvilligheten, fra den lokale konteksten en skal bruke 

anslagene. Det siste kan for eksempel involvere bruk av et datasett fra en annen studie eller å samle og 

syntetisere mange verdsettingsanslag i en database som så kan analyseres (såkalt meta-analyse).  

Verdioverføringsmetodene er mye i bruk i praktiske samfunnsøkonomiske analyser fordi det ofte ikke er tid eller 

ressurser til å gjennomføre nye spesialtilpassede verdsettingsstudier for et bestemt prosjekt. Det er derfor også 

stor interesse og en relativt stor litteratur som diskuterer verdioverføringsmetoder og presisjonen i ulike 

metoder (se for eksempel Navrud og Ready 2007; Lindhjem og Navrud 2008; Johnston m.fl. 2015). I tillegg til 

usikkerheten i de opprinnelige verdsettingsanslagene får en ved bruk av verdioverføringsmetoder usikkerheten 

i selve overføringen. Likevel vil presisjonen i mange tilfeller kunne være god nok, avhengig av 

beslutningskonteksten.  

Relevante metoder i dette prosjektet 

I dette oppdraget var det aktuelt å gjennomføre undersøkelsen ved bruk av metoder som vi ovenfor kategoriserte 

som «Stated Preference» (SP)-metoder, det vil si at vi bygger på folks uttalte betalingsvillighet for å unngå 

skred/utrygghet ved skred. Dette er rimelig, i det det strengt tatt er få andre gode alternativer, og SP-metodene 

burde ha alle muligheter til å fungere bra for dette godet (som her er å unngå ondet, som er utrygghet ved skred). 

En av SP-metodene, CE, er anvendt på utrygghet ved skred. (Flügel m.fl. 2010, 2015), som del av den forrige store 

verdsettingsstudien for transportetatene, som er et godt utgangspunkt for denne studien. Det finnes andre SP-

studier av utrygghet for naturskader i Norge (Torgersen & Navrud 2017) om utrygghet for kjelleroversvømmelser 

ved ekstremregn. Det finnes også studier av utrygghet i utlandet, men så vidt vi har kunnet bringe på det rene 

ingen som verdsetter utrygghet ved skred og skiller ut denne komponenten fra døds- og skaderisiko. Vi kommer 

tilbake til dette nedenfor, under beskrivelsen av scenarioer som ble benyttet i undersøkelsen.  

Når det gjelder valg mellom ulike «stated preference»-metoder, går hovedskillet mellom attributtbaserte 

valgeksperimenter (CE) og betinget verdsetting (CV). Det er to hovedformer av CV mht. 

betalingsvillighetsspørsmålet: i) Betalingskort (Payment card)  hvor respondenten vises beløp (inklusive null) i 

rader eller langs en skala de kan velge blant når de oppgir sin maksimale betalingsvillighet , og ii) Dikotome 
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(Diskrete) valg «Dichotomous (Discrete)  choice»   hvor respondenten svarer ja eller nei til et oppgitt beløp (større 

enn null) som varieres over respondentene.  

Vi har valgt å benytte både betinget verdsetting med betalingskort, og valgeksperimenter. CE er benyttet i andre 

deler av verdsettingsstudien for transportetatene til å verdsette tid, komfort, trengsel mv., og vi ser det som en 

fordel at det er konsistens i SP-metodikken på tvers av ulike delstudier. Samtidig er det relevant og interessant å 

sammenligne CV med CE i verdsetting av utrygghet. Vi kom derfor fram til at det beste var å gjennomføre 

undersøkelsen slik at respondentene først fikk et sett av CE-spørsmål, og deretter to CV-spørsmål som kunne 

brukes til å utlede et alternativt mål for betalingsvillighet for å unngå utrygghet fra CV. Vi randomiserte ikke 

rekkefølgen av CE og CV, da førsteprioritet var å verdsette utrygghet i CE slik at denne faktoren ble verdsatt med 

samme metode som de andre faktorene verdsatt i dette prosjektet (tid, trengsel, komfort mv.); og i relasjon til 

disse faktorene. Ved alltid å gjennomføre CE først vil utledede verdsettinger der ikke være påvirket av CV-

spørsmålene, og svarene fra hele utvalget av respondenter vil kunne brukes i modelleringen av CE-resultatene. 

Ved et «split sample» hvor vi varierte rekkefølgen av CE og CV, ville kun halvparten av respondentene kunne 

brukes i verdsettingen fra CE dersom det viste seg at svarene ved CE ble påvirket av CV i det delutvalget der CV 

ble gjennomført først.  

Valgeksperimenter har sitt fortrinn når det er ulike karakteristika/attributter ved et gode eller tjeneste som skal 

vurderes «hver for seg». Ved verdsetting av utrygghet ved skred, ønsker vi å skille verdsetting av ulike attributter 

fra hverandre for å søke å skille ut den betalingsviljen som er knyttet til selve skredutryggheten, og ikke endret 

døds- eller skaderisiko eller ulempen med stengte veier og økt reisetid.  

Selv om vi ikke helt kan utelukke at betalingsvilligheten utledet fra CV er påvirket av de åtte valgkortene i CE 

respondentene besvarer forut for de to CV-spørsmålene, var CV-spørsmålene designet på en slik måte at 

respondentene skulle besvare dem separat fra og uavhengig av valgkortene i CE. I utformingen av både CV og CE 

ble anbefalingene i «state-of-the-art» guidelines for SP-studier lagt til grunn (Johnston m.fl. 2017).  

2.3. Tidligere verdsettingsstudier av skredfareutrygghet 

En tidligere norske verdsettingsstudie av skredfare i transport er Flügel m.fl. (2010), som verdsatte endringer i 

veistrekningsandelen som var utsatt for skredfare (se også Flügel m.fl. 2015).4 Verdsettingen var basert på 

valgeksperiment (CE) for respondenter som oppga en referansereise med bil. I tillegg til å oppgi reisetid /-

distanse og reisekostnad, anslo de hvor stor andel av strekningen de hadde reist som var skredutsatt. I 

valgeksperimentet inngikk andelen som var skredutsatt som ett av attributtene, sammen med reisekostnad, 

reisetid, og personskade (antallet drepte og hardt skadde på strekningen i løpet av et år, estimert mht. 

reisetidsinformasjonen og et anslag på trafikkmengden. Respondentenes beskrevne strekninger var «generiske», 

i den betydning at de var beskrevet mht. reiselengde, i km og reisetid, samt mht. hvor stor andel av strekningen 

som var skredutsatt. Strekningene var altså ikke geografisk stedfestet. For reduksjon i rasfareutsatt 

strekningsandel viste valgeksperimentene en forholdsvis klar positiv verdsetting. Flügel m.fl. (2010; 2015) viste 

at det var mulig å håndtere skredfare i en reisekontekst i CE og få vurdert dette opp mot andre forhold ved reisen, 

som tidsbruk, kostnad og personskaderisiko. 

 

4 Flügel m.fl. (2010) verdsatte også endret tunnelandel og endret andel tyngre kjøretøy i valgeksperimenter parallelt til 
skredfareutrygghet (andel av veistrekningen som var skredfareutsatt). For reduksjon i redusert andel tyngre kjøretøy, 
viste valgeksperimentene en forholdsvis klar positiv verdsetting, mens for endret tunnelandel (som da ikke var knyttet 
til skredtiltak) indikerte resultatene at de bilkjørende var splittet, dvs. noen foretrakk reduksjon mens andre foretrakk 
en økning. 
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Vi har i stor grad bygget på studien fra Flügel m.fl. (2010; 2015). Flügel m.fl. (2015) konkluderte med at det er 

behov for flere studier av rasfareverdsetting. I sin verdsetting av skredfare kontrollerte de for personskaderisiko, 

men de kontrollerte ikke for mulig stenging av infrastrukturen, og de kontrollerte ikke for skredfrekvens og 

skredstørrelse. Det var dermed rom for videreutvikling for å kunne få kontrollert for flere konsekvenser, for 

derigjennom å forsøke å identifisere/isolere «utrygghetseffekten» og verdsettingen av denne (jfr. Veisten, 2016). 

Så vidt vi kjenner til finnes det ikke andre tidligere utenlandske studier som verdsetter utrygghet av skred separat. 

Den nærmeste er Rheinberger (2011) som undersøkte om folks verdsetting av å redusere dødsrisikoen ved 

ulykker (og dermed den estimerte verdien av et statistisk liv (VSL) på veiene i de sveitsiske alper var høyere om 

dødsrisikoen var forårsaket av skred (snøskred og steinras) enn når det skyldtes menneskelig svikt. De fant i en 

CE-studie av 900 personer i Davos og Zürich ingen såkalt «frykt-premie» (dread premium) i form av høyere VSL 

når dødsrisikoen var forårsaket av skred. 

Andre verdsettingsstudier av dødsrisiko kan også ha ulike aspekter av subjektivt opplevd utrygghet ved ulike 

transportmiddel innebygd i verdsettingen av døds- og skaderisiko uten at den søkes skilt ut separat; eller i 

verdsetting av barriereeffekter selv om hovedformålet der er å verdsette effekten av at en vei eller jernbane 

hindrer mobilitet (se f.eks. Soguel (1995) om verdsetting av barriereeffekter av vei i Østerrike). 

Börjesson (2012) representerer en annen tilnærming av verdsetting av utrygghet ved reise ved å se på hvordan 

tidskostnaden øker ved en utrygg reise. Hun gjennomførte en CE-studie for gange-kollektivreiser der gangtid, 

kollektivtid og frekvens (tid mellom kollektivmidlene), og utrygghetsfaktoren tilknyttet gangturen til 

stasjon/stoppested ble tatt inn som et tilleggsattributt i tredje verdsettingsrunde. Det var forskjellene i 

reisetidspreferansene (høyere relativ tidsverdsetting ved mer utrygg reise) som så ble benyttet for å verdsette 

endringen.  

Det finnes også få spesifikke verdsettingsstudier av utrygghet ved andre naturskader enn skred, men Grann 

(2011) og Torgersen & Navrud (2017) gjennomførte CV-undersøkelser av henholdsvis utrygghet ved flom i Øvre 

og Nedre Eiker og kjelleroversvømmelser ved ekstremnedbør i områder av Norge hvor det var registrert skader 

i tidligere år. Disse to studiene (sammen med Navrud m.fl. 2012 og Rakvåg & Odland 2010) har vært brukt som 

grunnlag for å konstruere CV-spørsmålene i den foreliggende undersøkelsen. Valgeksperimentet i denne 

undersøkelsen er basert på en videreutvikling av oppsettet i Flügel m. fl. (2010, 2015), men i tillegg til bilreisende 

er CE her anvendt også på buss- og togreisende. 
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3. Gjennomføring av verdsettingsstudien 

3.1. Oppgitte preferansemetoder 

Både valgeksperimenter og betinget verdsettingsmetoden bygger på oppgitte (uttrykte) preferanser (såkalte 

«stated preferences») som vi diskuterte ovenfor. Det vil si at folk uttrykker sine preferanser/verdier i en 

spørreundersøkelse. Denne metoden er basert på hypotetisk adferd. Man konstruerer et hypotetisk marked der 

et utvalg av befolkningen blir spurt om sine valg mellom ulike attributter knyttet til godet vi skal verdsette, eller 

betalingsvillighet for en nøye spesifisert endring i mengde eller kvalitet av et gode og det programmet/tiltaket 

som vil gi denne endringen. I dette tilfellet er det godet som primært er søkt verdsatt er det at man 

reduserer/unngår utryggheten knyttet til skred ved transport på vei eller jernbane.  

Dataene innhentes som oftest ved undersøkelser av et representativt utvalg av en definert befolkning gjennom 

personlige intervjuer, per post, e-post eller telefon, eller i stadig økende grad ved bruk av internett-paneler som 

de store meningsmålingsinstituttene har. Vi har brukt et meningsmålingsinstitutt (Norstat) og deres 

internettpanel som hovedkilde i denne undersøkelsen, supplert med respondenter fra epostregisteret til Bring 

(som over 400 000 har registrert seg i, i forbindelse med flytting). 

Befolkningen utvalget trekkes fra avhenger av hvordan man definerer markedet for godet som skal verdsettes. 

De som bør inngå i utvalget, er de som får sin velferd påvirket direkte eller indirekte av endringen, det vi kaller 

«berørt befolkning». I denne undersøkelsen er berørt befolkning i utgangspunktet lik landets befolkning, og 

spesielt befolkningen i de fylker eller områder der de er utsatt for skred på veier og/eller jernbane. Siden 

skredhendelser ikke er likt fordelt i alle deler av landet, og en del fylker og regioner i hovedsak er forskånet fra 

skred, er de som har opplevd skred ikke jevnt spredt utover landet. Vi har derfor delt utvalget i tre like deler hvor 

det rekrutteres 1/3 fra hvert av de to fylkene de utvalgte skredutsatte strekningen ligger i (Hordaland og 

Nordland), og den siste 1/3 av respondentene er valgt fra resten av Norge.  

En av fordelene med valgeksperimenter og betinget verdsettingsmetoden er at man kan spørre om den eksakte 

endringen i godet man er ute etter å måle (også en fremtidig endring), og betalingsvilligheten omfatter både 

bruks- og eventuelle ikke-bruksverdier av godet (som her vil være at de som ikke er utsatt for skred der de ferdes 

er villig til å betale noe for å unngå at andre blir utsatt for skred og utrygghetsfølelsen ved det).  

Både valgeksperimenter og betinget verdsetting er imidlertid også omdiskutert i en del sammenhenger. Det 

gjelder særlig ved verdsetting av goder der det er urimelig å anta at respondentene har erfaring med å gjøre valg 

som påvirker tilbudet av disse godene. En hovedinnvending er at hypotetiske undersøkelser kan gi 

betalingsvillighetsbeløp som er «for høye» sammenlignet med en reell valgsituasjon (såkalt hypotetisk skjevhet). 

Dette problemet kan reduseres ved god design av undersøkelsen, se Johnston m.fl. (2017); og (eventuelt) ved 

kalibrering i etterkant basert på studier som sammenligner hypotetisk og faktisk betalingsvillighet (se f.eks. 

Veisten & Navrud 2006 for en norsk studie). Noen avgjørende elementer for å oppnå estimater som 

representerer faktiske preferanser er troverdige/forståelige verdsettingsscenarioer som inkluderer en tvungen 

betalingsmekanisme. Dette forventes å øke sannsynligheten for at respondentene vil oppfatte at hans/hennes 

svar kan ha konsekvenser for utforming av framtidig politikk (Carson & Groves, 2007; Johnston m.fl. 2017). 

Anvendelsen av CE og CV i vår studie har den store fordelen at de bygger på reiser foretatt i skredutsatte 

områder, og således er det vi verdsetter (skredtilknyttede elementer/konsekvenser og/eller reduksjon/fjerning 

av skredfare) noe som respondentene direkte og/eller indirekte (for eksempel gjennom egne erfaringer i 

transport eller gjennom media) har kjennskap til. Scenariobeskrivelsene vil dermed kunne forventes å bli 

oppfattet som mindre hypotetisk.  Samtidig er det vanskelig å beskrive (og verdsette) et psykologisk fenomen 

som utrygghetsfølelse. Vi har i denne undersøkelsen søkt å verdsette skredutrygghet i form av folks verdsetting 

av reduksjoner i skredvolum og hyppighet av skred (i CE) og som forskjellen i betalingsvillighet mellom et 
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skredsikringstiltak som eliminerer skredfare (dvs. tunnel) og et alternativt skredsikringstiltak (voller, murer 

fanggroper og nett) som reduserer men ikke nødvendigvis eliminerer skredfaren, men der vi i scenarioet prøver 

å etablere at også det alternative tiltaket vil gi samme nivå for stenging av strekningen og personskader som ved 

tunnelutbygging.  

I et valgeksperiment legges det vekt på å identifisere og beskrive hvert attributt som dette godet består av, da 

man søker å verdsette endringer i hvert attributt. I betinget verdsetting beskrives hele godet da det her er en 

samtidig endring i alle attributter ved godet som verdsettes under ett.  Scenariobeskrivelsen er en svært viktig 

del av spørreskjemaet som det er jobbet mye med, og som er testet i flere trinn (som beskrevet i neste avsnitt). 

En utfordring er å gi en beskrivelse som er faglig korrekt, forståelig for respondenten og samtidig slik at teksten 

som beskriver godet/attributtene ikke blir så lang at respondentene ikke leser hele eller ikke får den med seg av 

andre grunner. Et valg vi måtte gjøre, var i hvilken grad og på hvilken måte vi skulle minne respondentene om 

hva slike skred kan innebære. Vi ønsker generelt at respondentene skal ta inn over seg alle direkte kostnader og 

øvrige velferdseffekter av skredhendelser, samtidig som vi ikke vil gi dem ledende informasjon om at de burde 

vurdere/verdsette skred, og spesielt utrygghet ved skred på noen spesiell måte 

3.2. Oppbygging av spørreskjemaet 

Oppbygging av spørreskjemaet (gjengitt i vedlegg 2) følger en struktur som har blitt utviklet gjennom en rekke 

verdsettingsundersøkelser, inkludert dette prosjektet, men med nødvendige tilpasninger til denne spesifikke 

undersøkelsen. Et godt spørreskjema er helt avgjørende for hvor vellykket en slik undersøkelse er med tanke på 

troverdige resultater. Vi har derfor lagt stor vekt på og brukt tid og ressurser på utforming og testing i flere 

omganger for å få et best mulig skjema – og dermed unngå, i den grad det er mulig potensielle feilkilder ved 

internettundersøkelser generelt og verdsettingsundersøkelser spesielt. Vi går gjennom trinnene i utviklingen av 

spørreskjemaet i kapittel 3.1.2. 

Spørreskjemaet består av følgende deler, som blir beskrevet i mer detalj nedenfor: 

i) Innledning – transportmiddel, antall reiser, to skredutsatte strekninger og routing 

ii) Kostnader og tidsbruk ved siste lengre reise på utvalgt skredutsatt strekning 

iii) Scenariobeskrivelse / beskrivelse av attributter 

iv) Valgeksperiment (CE) – tre transportmiddeltyper og tre strekningstyper 

v) Betinget verdsetting (CV) – CV1 (Tunnel) og CV2 (Andre sikringstiltak), i en kontekst med betaling 

per person per reise, for den ene halvparten av utvalget (CV-reise), og i en kontekst med betaling 

per husholdning per år, for den andre halvparten (CV-samfunn) 

vi) Oppfølgingsspørsmål om adferd, tro på skredsikring og CV-scenarioer og grad av utrygghet 

vii) Sosiodemografiske bakgrunnsvariabler  

Innledning – Transportmiddel, to skredutsatte strekninger og routing 

Respondentene blir i innledningen til spørreskjemaet spurt om hvilke av transportmidlene bil (sjåfør eller 

passasjer), tog og buss de har benyttet den siste måneden på reiser i Norge. De blir deretter ledet (routet) til et 

av de transportmidlene de har oppgitt, og spurt om en eller flere av reisene med dette transportmidlet den siste 

måneden har forgått i en eller begge utvalgte skredutsatte strekningene (eller deler av strekningene). De to 

strekningene er valgt ut med sikte på å være strekninger hvor det både går vei og bane, hvor det er statistikk på 

skredhendelser, og at de er spredt geografisk slik at de samlet kan gi et tilnærmet representativt bilde av 

skredutsatte vei- og jernbanestrekninger i Norge. De to strekningene ble valgt ut i samarbeid med 

Vegdirektoratet og Jernbanedirektoratet. De to strekningene, henholdsvis E16 /Bergensbanen mellom Bergen 

og Voss, og E6/Nordlandsbanen mellom Bodø og Mo i Rana, representerer de to fylkene Hordaland og Nordland. 

Hvis respondentene ikke hadde reist på disse to strekningene i løpet av den siste måneden, ble de spurt om 
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reising på annen skredutsatt strekning i Norge ("generisk" strekning), tilsvarende tilnærmingen i Flügel m.fl. 

(2010). Hvis respondenten ikke hadde reist på noen skredutsatt strekning den siste måneden, ble de ledet 

(routet) til en tenkt (hypotetisk) reise på enten én av de to spesifikke strekningene (i Hordaland/Nordland) eller 

en (generisk) skredutsatt strekning i et hvilket som helst område i Norge.  

Kostnader og tidsbruk ved siste lengre reise på strekningen 

Respondentene blir bedt om å oppgi formålet med den siste lengre reisen (definert som over 100 km) de 

gjennomførte med det valgte transportmiddelet, hvor lang den var (i km), hvor lang tid den tok, og hvor den 

startet og sluttet. De bilreisende blir så spurt om de betalte bompenger, og i tilfelle hvor mye, samt at de blir 

fortalt at vi bruker en kostnad på 2,20 kr per km når vi regner ut kostnaden ved bilreisen som så blir regnet ut 

(inklusive bompenger) og vist dem. Hvis de ikke var enige i kostnaden på 2,20 kr per kilometer, blir de bedt om å 

oppgi en kostnad, og så brukes denne til å regne ut kostnaden ved reisen. Reisende med tog og buss spørres om 

billettkostnadene de hadde ved reisen. Disse individspesifikke kostnader og tidsbruk ved den siste reisen de 

foretok på strekningen blir så brukt som referansenivåer på attributtene kostnad og tid i valgeksperimentet, der 

designet skisserte variasjon med to høyere nivåer og to lavere nivåer (Flügel m.fl. 2019). De med hypotetisk 

reisescenario fikk oppgitt reiselengden på strekningen de skulle vurdere, og med tog/buss som transportmiddel 

var billettkostnader fra de to strekningene i Hordaland/Nordland lagt inn, og bilreisekostnad gitt på noenlunde 

samme måte som for ikke-hypotetiske. 

Respondentene ble også spurt om hvor mange reiser de har foretatt på hele eller deler av strekningen en vanlig 

måned slik at de kan ta inn over seg de samlede kostnader av den betalingsvillighet de uttrykker per reise, 

indirekte gjennom kostnadsattributtet i CE og direkte gjennom oppgitt betalingsvillighet for tunnel og andre 

skredsikringstiltak i CV-reise. I CV-samfunn oppgis betalingsvilligheten per år. De blir minnet på at en reise er én 

vei, mens en tur-retur-reise teller som to reiser).  

Scenariobeskrivelse/beskrivelse av attributter 

Neste del av skjemaet er en illustrasjon av hva vi mener med skred. Figur 3.1 gjengir figuren respondentene fikk 

se som illustrasjon og informasjon om skred, forut for CE og CV. Vi søker her å gi respondentene en forståelse av 

størrelsen på skredet gjennom å gi dem eksempler på skredbredde og skredvolum, som vi har omsatt til antall 

lastebillass (som er angitt å være 10 kubikkmeter). Små skred er angitt som et trillebårlass. Dette ble testet både 

i fokusgruppen og 1-til-1-intervjuene, og viste seg å være en framstilling av skredstørrelse som respondentene 

lett kunne forholde seg til.  
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Figur 3.1. Illustrasjon og informasjon om skred gitt respondentene forut for valgeksperimentet og betinget verdsetting (se 
også vedlegg 2)  

Deretter ble respondentene vist eksisterende nivåer for de fire skredrelaterte attributtene tilknyttet den 

spesifikke strekningen de var routet til, og spurt hvor realistisk de synes verdiene var (se figur 3.2 og 3.3). Dette 

omfattet altså: i) dager per år med skred langs strekningen, ii) vanlig størrelse på skred langs strekningen, iii) 

antall stengninger per år av alle årsaker (inklusive skred), og iv) antall hardt skadde og døde i ulykker på 

strekningen siste 10 år fra alle årsaker (inklusive skred). Det ble presisert at skred stod for et fåtall av 

personskadene. Siden antallet var såpass lavt per år for dette attributtet, spesielt for transport med tog og buss, 

ble antall hardt skadde og drepte personer oppgitt per tiår. Fokusgruppen og 1-til-1-intervjuer viste at 

respondentene oppfattet denne forskjellen i tidsenhet sammenlignet med de andre frekvensattributtene (antall 

skred og antall stengninger) som var oppgitt per år, og kunne forholde seg til den. De ble også spurt om de syntes 

det var realistisk at økt ekstremvær med mye nedbør fremover ville kunne gi større og flere skred, flere 

stengninger av vei og bane, samt større risiko for personskader av skred.  Dette var både for å se om de fant 

dette realistisk, og forberede dem på at det i valgkortene ville komme andre verdier av disse fire attributtene 

enn utgangsverdiene. Bruk av forventet økning i ekstremvær som forklaring på endring i attributtverdier ble 

testet i 1-til-1-intervjuer og i pilottesten, og fungerte bra.  

Utgangsnivåene (referansenivåene) på tre av de skredrelaterte attributtene (skredfrekvens, skredstørrelse, 

stengingsfrekvens) tok utgangspunkt i fremskaffet statistikk for de to utvalgte strekningene i Hordaland og 

Nordland (med bistand fra Jernbanedirektoratet og Vegdirektoratet). Mens strekningen mellom Bergen og Voss 

er ca. 100 km, er strekningen mellom Bodø og Mo ca. 230 km. For de som hadde reist på andre strekninger i 

landet ble det lagt til grunn en fast strekningslengde på 150 km, og utgangsverdiene for de tre attributtene på 

«generiske» strekninger ble satt som gjennomsnitt av strekningene i Hordaland og Nordland. Også 

personskadeantallet var basert på statistikk, med noen tillempinger og forenklinger (se Elvik, 2008; Veisten m.fl. 

2010), og også disse ble gitt for hele strekningslengder, dvs. hhv. 100, 230 og 150 km. Antallet hardt skadde og 

drepte bilreisende var altså betydelig høyere enn antallet hardt skadde og drepte buss- og togreisende, over en 

tiårsperiode.  
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Tabell 3.1.a viser referansenivåene for de tre skredrelaterte attributtene og personskadeattributtet, for de tre 

transportmidlene på de tre strekningene.  

Tabell 3.1.a. Referansenivåene for de skredrelaterte attributter og personskadeattributtet, for de tre transportmidlene i 
de tre strekningene. 

 Nordland Hordaland  Generisk  

 tog buss bil tog buss bil tog buss bil 
Dager med 
skred langs 
strekningen 

8 12 12 6 12 12 7 12 12 

Dager 
stengt pga. 
skred 

2 2 2 2 2 4 2 2 3 

Vanlig 
skredbredde
, i meter 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Vanlig 
skredvolum, 
i lastebillass 
(kubikk) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

10 
lastebillas
s (100m3) 

Antall hardt 
skadde og 
døde i 
ulykker med 
transport-
middelet på 
strekningen 
ila 10 år 

5 10 70 3 6 30 4 8 50 

Merknad: Vanlig skredbredde (som treffer infrastrukturen) og skredvolum beskrev samme attributt, nemlig skredstørrelsen; og som en 

forenkling ble skredbredden i meter satt lik skredvolumet oppgitt i lastebillass. 

 

Utgangsverdiene («referanseverdien») i Tabell 3.1 ble brukt både i scenariointroduksjonen til CE og i 

scenariobeskrivelsen i CV. I CE hadde de fire nevnte attributtene, så vel som reisetid og kostnad, to høyere nivåer 

enn referanseverdien og to lavere nivåer. Referanseverdiene for reisetid og kostnad var basert på respondentens 

egne oppgitte verdier, og de høyere og lavere nivåene ble beregnet med formler. 

Følgende tabeller viser attributtnivåene for de tre skredrelaterte attributtene, for hhv. tog og vei (buss/bil) i 

Hordaland, Nordland, og den «generiske» strekningen.  

Tabell 3.1.b. Skredrelaterte attributter i valgeksperimentet – Hordaland 

Skredattributter Bergensbanen (< 100 km mellom Bergen og Voss) E16 (> 100 km mellom Bergen og Voss) 

per år -100% -50% Base 100% 200% -100% -50% Base 100% 200% 

Antall dager med stenging 
pga skred 

0 1 2 4 6 0 2 4 8 12 

Antall dager med skred 
langs strekningen 

0 3 6 12 18 0 6 12 24 36 

Vanlig skredbredde (m) / 
antall lastebillass 

kun i 
grøft 

ca 1 ca 10 ca 100 ca 1000 
kun i 
grøft 

ca 1 ca 10 ca 100 ca 1000 

Tabell 3.1.c. Skredrelaterte attributter i valgeksperimentet – Nordland 

Skredattributter Nordlandsbanen (ca 230 km mellom Bodø og Mo i Rana) E6/Rv80 (ca 230 km mellom Bodø og Mo i Rana) 

per år -100% -50% Base 100% 200% -100% -50% Base 100% 200% 

Antall dager med stenging 
pga skred 

0 1 2 4 6 0 1 2 4 6 

Antall dager med skred 
langs strekningen 

0 4 8 16 24 0 6 12 24 36 

Vanlig skredbredde (m) / 
antall lastebillass 

kun i 
grøft 

ca 1 ca 10 ca 100 ca 1000 
kun i 
grøft 

ca 1 ca 10 ca 100 ca 1000 
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Tabell 3.1.d. Skredrelaterte attributter i valgeksperimentet – Generisk strekning 

Skredattributter Generisk jernbanestrekning - ca 150 km lengde Generisk vegstrekning - ca 150 km lengde 

per år -100% -50% Base 100% 200% -100% -50% Base 100% 200% 

Antall dager med stenging 
pga skred 

0 1 2 4 6 0 2 3 6 9 

Antall dager med skred 
langs strekningen 

0 4 7 14 21 0 6 12 24 36 

Vanlig skredbredde (m) / 
antall lastebillass 

kun i 
grøft 

ca 1 ca 10 ca 100 ca 1000 
kun i 
grøft 

ca 1 ca 10 ca 100 ca 1000 

 

Følgende figurer viser hvordan de skredrelaterte attributtene (skredfrekvens, skredstørrelse, stengingsfrekvens) 

og personskadeattributtet ble introdusert før valgeksperimentet. 

 

 

Figur 3.2. Utgangsnivåer for skred- og stengningsfrekvens og respondentens vurdering av disse. Eksempel: E16 Bergen-
Voss. 
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Figur 3.3. Utgangsnivåer for skredstørrelse og risikoen for å bli drept eller skadet for skred og andre ulykker. Eksempel: E16 
Bergen-Voss med bil. 

 

Det ble brukt spørsmål tilknyttet gjennomgangen av attributtene, som vist i figurene over, for å aktivisere 

respondentene og øke sannsynligheten for at de leste gjennom forklaringen/beskrivelsen av attributtene og 

referansenivåene. 

Valgeksperimentet (CE) 

Figur 3.4. viser innledningen til valgeksperimentet som henviser til den siste reisen respondentene har gjort med 

et bestemt reiseformål og et bestemt reisemiddel på (hele eller deler) av den skredutsatte strekningen, og 

forbereder respondentene på de 8 valgkortene hvor de skal velge mellom to strekningsalternativer, som er 

karakterisert ved nettopp de attributtene som listes opp her.  

 

Figur 3.4. Innledning til Valgeksperimentet og valgkortene. Eksempel E 16 Bergen-Voss (Tilsvarende innledning ble gitt for 
Bodø-Mo i Rana, og hypotetiske/generisk case)  
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Følgende figur gir eksempel på et valgkort. 

 

Figur 3.5. Eksempel på valgkort i valgeksperimentet; her for bilreisende. Tilsvarende valgkort ble vist for kollektivreisende 
(buss og jernbane), med forskjell at kostnaden ble spesifisert som billettpris. Hver respondent fikk 8 valgkort med ulike 
kombinasjoner av nivåer på attributtene; se også vedlegg 2 

Betinget Verdsetting (CV) - CV1 (Tunnel) og CV 2 (Andre sikringstiltak) / CV-Reise og CV-Samfunn 

Etter CE ble respondentene gitt innledning til CV gjengitt i figur 3.6, som samsvarer med innledningen til de 

samme fire attributtnivåer de fikk i CE. 

 

Figur 3.6. Innledning til CV-spørsmålene. Samme innledning for CV-Samfunn og CV-reise. Eksempel E16 Bergen-Voss. 
Samme type innledning ble stilt for Bergenbanen, og for Nordlandsbanen /E6 Bodø-Mo i Rana, men med stedsspesifikke 
tall for skredfrekvens, skredstørrelse, antall dager stengt strekning per år av andre hendelser enn skred og antall 
trafikkulykker med drepte/skadde per tiår. 

Hver respondent fikk to betalingsvillighetsspørsmål / CV-spørsmål; CV1 (Tunnel) og CV2 (Andre sikringstiltak), og 

de fikk disse to spørsmålene enten knyttet til reisen de hadde verdsatt i CE (CV-reise) jfr. figur 3.7; eller som et 

mer tradisjonelt CV-spørsmål (CV-samfunn) der de betalte per år (i 10 år) for en skredsikringsplan for den aktuelle 

vei- eller banestrekningen; se figur 3.8.   
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CV1 måler respondentens betalingsvillighet for et skredsikringstiltak, tunnelutbygging, som kan antas å eliminere 

skredfaren langs vei/jernbane inkludert utryggheten for skred. CV2 måler betalingsvilligheten for andre 

skredsikringstiltak (som voller, murer, fanggroper og nett) som vi i scenarioet hevder vil gi samme nivå for 

personskaderisiko og stengingsrisiko på strekningen, men ikke eliminere opplevelsen av skred. Det hevdes i 

scenarioet at de sistnevnte tiltakene gjør at skredene stoppes før de når vei/jernbane, men man kan fortsatt 

se/høre skredene. Vår hypotese var dermed at forskjellen i betalingsvillighet mellom disse to scenarioene (CV1 

minus CV2) ville utgjøre betalingsvilligheten respondenten har for å eliminere utryggheten ved skred, etter at 

alle andre effekter av skred er eliminert.   

CV- Reise (CV1-Tunnel)  

 

CV-Reise (CV2-Andre sikringstiltak) 

 

Figur 3.7. CV-reise. CV-spørsmålene for henholdsvis Tunnel (CV1) og sikringstiltak (CV2); se også spørreskjemaet i vedlegg 
2. 

I CV-reise måler denne forskjellen (CV1-CV2 reise) den ekstra betalingsvilligheten respondenten har, dvs. utover 

kostnaden de har oppgitt å ha hatt ved den utvalgte siste reisen de foretok i skredutsatt område, uttrykt i kroner 

per person per reise.  I CV-samfunn måler derimot denne forskjellen (CV1-CV2 samfunn) husholdningens ekstra 

betalingsvillighet i kroner per år i 10 år for å unngå utrygghet ved skred på den aktuelle strekningen. Dette søkes 

målt som den ekstra betalingsvilligheten de har for tunnel utover betalingsvilligheten for andre 

skredsikringstiltak som unngår skader ved skred, men ikke utryggheten ved skred (da man fortsatt kan se/føle 

skredene langs vei/jernbane). CV-samfunn er en mer «tradisjonell» CV-studie ved at det legges vekt på å beskrive 
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en beslutningsregel i form av at dersom samlet betalingsvillighet i fylket overskrider kostnadene ved 

tunnel/andre skredsikringstiltak, vil skredsikringsplanen bli iverksatt, og de må betale sin del som en avgift for en 

øremerket skredsikring. Således er betalingsmåten her klart spesifisert i selve betalingsvillighetsspørsmålet, 

mens det er en ekstra kostnad i CV-reise. Det sier imidlertid tidligere at det er økte billettkostnader og bompenger 

for henholdsvis jernbane/buss og bil. Respondentene minnes også om sin budsjettrestriksjon (i form av hva de 

har råd til å betale), og at det er skredsikringstiltak andre steder i Norge som må betales på samme måte.  

CV-Samfunn (CV1-Tunnel) 

 

 

CV-Samfunn (CV2-Andre sikringstiltak) 

 

Figur 3.8. CV-samfunn. CV-spørsmålene for henholdsvis Tunnel (CV1) og Sikringstiltak (CV2); se også spørreskjemaet i 
vedlegg 2. 

De respondentene som svarte null kroner på betalingsvillighetsspørsmålene (CV1 og CV2), eller «vet ikke, ble 

spurt om årsaken til dette; se figuren nedenfor. Svarene på disse spørsmålene er interessante i seg selv, men 

oppfølging av null-svarene er også nødvendig for å plukke ut protestnullsvarene, hvor respondentenes reelle 

betalingsvillighet sannsynligvis heller er et positivt beløp enn null kroner. Definert som protestsvar her er de som: 

i) synes myndighetene skal betale kostnaden, ii) synes at de betaler nok i veiavgifter og bompenger eller synes 

billettprisene (på buss og jernbane) er høye nok, iii) ikke synes skredsikringsplanene er omfattende nok og derfor 

ikke helt vil unngå skred, iv) synes det er vanskelig å angi et beløp, eller v) oppga en spesifikk årsak. Dette er 

henholdsvis årsak 3, 4, 5 ,7 og 8 på spørsmålet: «Hva er den viktigste årsaken til at du ikke vil betale noe eller 

ikke vet om du vil betale?» (se vedlegg 2). Det var kun mulig å oppgi én årsak (den viktigste), for å gjøre det 
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enklere for oss å skille mellom protestnullsvar og reelle nullsvar. Dette kommer vi tilbake til i presentasjonen av 

resultater i kapittel 4. 

 

Figur 3.9. Oppfølgingsspørsmål til de som oppga at de ikke ville betale not eller svarte «Vet ikke».  

Oppfølgingsspørsmål om adferd, tro på skredsikring og CV-scenarioer og grad av utrygghet 

Kunnskap, adferd og risikoopplevelse er av sentral betydning for hvordan mennesker oppfører seg, og hvordan 

de responderer i forhold til ulike forvaltningstiltak (Estevez m.fl. 2015). Som en del av informasjonsinnhentingen 

i spørreundersøkelsen innhente vi informasjon om befolkningens kunnskap, adferd og risikoopplevelse knyttet 

til skred spesielt, og deres holdninger til hva som er mest skremmende i trafikken og hvordan de opplever seg 

selv mht. personlighetstrekk. 

Oppfølgingsspørsmålene ble stilt etter verdsettingsspørsmålene. Svarene på disse spørsmålene kan benyttes i 

analyse av CE og CV. Det er standard prosedyre at det kontrolleres for om respondentene svarer logisk, konsistent 

og i tråd med forventinger ut fra sammenhenger fra økonomisk teori og tidligere verdsettingsundersøkelser. Og 

fordi oppdraget går ut på å verdsette skredfareutrygghet, en latent psykologisk variabel (dvs. som ikke kan 

identifiseres/måles direkte), så blir det også relevant å teste validiteten av valgene/verdsettingene på nye måter. 

Det er særlig oppfølgingsspørsmålet om opplevd grad av utrygghet ved skred som kan sammenholdes med 

verdsettingen av skredrelaterte attributter og med differansen i betalingsvillighet fra den betingede 

verdsettingen av to typer skredtiltak.  

Følgende kategorier av oppfølgingsspørsmål ble stilt (Se vedlegg 2 for eksakt ordlyd av spørsmålene): 

• Adferd, dvs. om respondentene har opplevd å måtte annullere/utsette reisen på grunn av skred; og om 

skredfare gjør at de reiser på annet tidspunkt, annen reiserute, med annet transportmiddel og/eller 

unngår å reise. 

• Test av konsekvensialitet av CV-scenarioene (jfr. Johnston m.fl. 2017), dvs. i hvor stor grad 

respondentene tror det blir konsekvenser av de svarene de oppgir.  Respondentene spørres om hvor 

sikkert (helt sikkert, ganske sikkert, ganske sikkert ikke eller helt sikkert ikke) de tror det er at: i) 

resultatene fra undersøkelsene vil bidra til beslutningen om å iverksette skredsikringsplanen for vei og 
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jernbane, ii) de må være med å betale for skredsikringsplanen og iii) skredsikringsplanen helt vil unngå 

at veier og jernbane rammes av skred.  

• Om bygging av tunneler på skredutsatte strekninger gjør at de føler seg tryggere når de reiser der (som 

må være oppfylt for at forskjellen mellom betalingsvillighetsspørsmålene i CV (dvs. CV1 minus CV2) skal 

måle betalingsvilligheten for å unngå utrygghet ved skred; se også kapittel 4.4. Det kan forventes at de 

fleste vil oppleve tunnel gjennom skredutsatt område som utrygghetsreduserende, men et mindretall 

kan ha utrygghetsfølelse knyttet til reising gjennom tunneler (Flügel et al., 2010). 

• Hvor stor følelse av utrygghet respondentene mener fare for følgende hendelser (rotert rekkefølge) i 

trafikken der de ferdes til vanlig utgjør: skred, (påkjørsel av) hjortedyr, (påkjørsel av) småvilt, 

nedbør/flom, tungtrafikk, dårlige føreforhold, sterk vind. Svarene oppgis for hver hendelse på en Likert-

skala fra 0 (ingen utrygghet) til 10 (voldsom utrygghet). Her testes den opplevde utryggheten for skred 

spesielt, men det testes også for en faktor av alle naturfarespørsmålene (skred, nedbør/flom, sterk 

vind). 

• Utvalgte spørsmål fra «big five inventory», eller femfaktormodellen for personlighetstrekk (John & 

Srivastava, 1999; Engvik & Føllesdal, 2005), ble også inkludert. Vi spesielt var interessert i 

personlighetstrekket «nevrotisisme» (motsatt: «emosjonell stabilitet»), som måler «psykisk ubehag, 

psykisk reaktivitet og vedvarende negative emosjoner, inkludert depressive og engstelige følelser» 

(Kennair, 2019). Personlighetstrekk måles med et sett med utsagn som respondentene utrykker enighet 

eller uenighet med (Likert-skala). For ikke å be respondentene vurdere en rekke med relativt like utsagn 

tilknyttet nevrotisisme, så blandet vi seks utsagn tilknyttet nevrotisisme med fem utsagn tilknyttet 

faktoren «ekstroversjon» (Engvik & Clausen, 2011; Zakrisson, 2010). Personlighetstrekket 

«ekstroversjon» (motsatt av «introversjon»), måler «positive følelser og interesse for samvær med 

andre» og «sosial dominans» (Kennair, 2019). Vi forventet ingen sammenheng mellom ekstroversjon og 

skredutrygghetsverdsetting, men mellom nevrotisisme og skredfareverdsetting. For de 11 påstandene 

angir respondentene om påstandene passer på dem selv; på en Likert-skala fra 1 (passer ikke) til 7 

(passer helt). 

Sosiodemografiske bakgrunnsvariabler  

Vi innhentet data for følgende utvalgte sosiodemografiske bakgrunnsvariabler om hver respondent: alder, kjønn, 

utdannelse (høyest fullførte), antall barn og voksne i husholdningen, sysselsetting, egen inntekt og husstandens 

samlede inntekt (årlig bruttoinntekt), postnummer/ kommune og fylke, og om de har tilgang til bil, samt en 

egenvurdering av hvor kollisjonssikker bilen de har tilgang til, er. 

Relevante bakgrunnsvariabler brukes også for å analysere sammenheng mellom disse og folks betalingsvillighet. 

Vi forventer med grunnlag i økonomisk teori at betalingsvilligheten øker med økende inntekt. Tidligere studier 

har også vist sammenheng mellom betalingsvillighet og kjønn, alder og utdannelse.    

3.3. Trinn og prosess for utforming av spørreundersøkelsen 

Det er en lang prosess fram til endelige resultater fra en hovedundersøkelse som søker å verdsette utrygghet 

ved skred, og nedenfor beskrives de ulike trinn av prosessen. 

Forberedende arbeid for verdsetting – klargjøring av viktige forutsetninger 

Vi startet med å utarbeide et førsteutkast til spørreskjema – med alle deler, basert på tidligere skjemaer fra våre 

undersøkelser, skjema fra forrige store verdsettingsundersøkelse og skjemaer fra de øvrige delene av 

transportverdsettingsundersøkelsen. Nøkkelkompetanse er kjennskap til spørreskjemametodikk, samt 

kjennskap til det godet/ondet som skal verdsettes, altså utrygghet ved skred. Denne første fasen starter med 

skrivebordsarbeid i teamet, samt møte med dem som arbeider med skred, skredvurdering og -verdsetting i 

relevante transportetater, det vil si Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 
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Utarbeide mer detaljerte spørreskjemaer og opplegg for undersøkelsen 

Neste skritt var å teste førsteutkast i en større forsamling. Dette er særlig for å sjekke beskrivelsen og forståelsen 

av scenarioet og valgeksperimentene. Det vil si sjekke at vår beskrivelse – som må forenkles for å kunne brukes 

i en internettundersøkelse til «folk flest» - fortsatt er faglig holdbar, og at vi dekker de viktigste aspektene.  

Forslag til endelig opplegg for undersøkelsen, basert på forarbeidene 

Basert på erfaringene fra punktene ovenfor, utformet vi forslag til endelig opplegg for undersøkelsen, både første 

utkast til komplett spørreskjema, utvalg, samplingsprosedyrer, osv. 

Gjennomføring av fokusgruppesamtaler 

Etter at førsteutkastet til spørreskjema var ferdig, ble det gjennomført en fokusgruppesamtale. Det vil si en 

gruppe på 7-10 personer fra et representativt utvalg – som samles og gjennomfører en strukturert 

gruppesamtale for å avklare viktige punkter i spørreskjemaet – som forståelse av begreper, tolkning av foreløpige 

tekster (spesielt knyttet til scenariobeskrivelsen og valgene), uttesting av betalingsmekanisme og -måte 

(billettpris, bompenger, avgift), osv. Fokusgruppesamtalen ble gjennomført på Voss 16. januar 2019. Deltagerne 

var rekruttert for å representere både folk som hadde opplevd og ikke opplevd skred, og som bruker ulike 

transportmidler, i tillegg til fordeling med hensyn til alder, kjønn og utdannelse, for å få med 

ulikerfaringsbakgrunn som kan gjøre at folk oppfatter spørsmål og informasjon ulikt.  

Fokusgruppeguiden er gjengitt i vedlegg 3. 

Gjennomføring av én-til-én-intervjuer  

Da vi hadde revidert spørreskjemaet etter fokusgruppesamtaler og oversatt skjemaene til web-versjon, ble det 

gjennomført én-til-én intervjuer i Mo i Rana 4. april 2019, der åtte potensielle respondenter ble rekruttert til å 

gå gjennom spørreundersøkelsen på PC, mens de tenkte høyt, og utrederne satt ved siden av. Slik kan vi 

registrere respondentenes reaksjon og tolkning av spørsmålene i skjemaet direkte. Vi kan spørre hvordan de 

forstår tekst, figurer etc. som presenteres, og vi kan se deres reaksjon for eksempel på å måtte svare på en rekke 

valg i valgeksperimentene, sjekke deres forståelse av skred og utrygghet, betalingsmåte osv. Dette har blitt mer 

eller mindre standard ved gjennomføring av slike verdsettingsundersøkelser.  

Gjennomføring av pilottest  

Neste skritt, etter bearbeiding av spørreskjemaet etter én-til-én intervjuer, var å overføre skjemaet til endelig 

format som skulle benyttes til hovedundersøkelsen. Det ble først gjennomført en pilottest (soft launch) til 210 

respondenter (70 responder i henholdsvis Hordaland, Nordland og landet for øvrig) i april/mai 2019 for å se at 

skjemaet fungerte etter hensikten, både rent teknisk og for et større representativt utvalg enn 1-til-1-

intervjuene. Det var også viktig at pilottesten gjennomføres i samme setting som hovedundersøkelsen, ved at 

respondentene fylte ut skjemaet alene; uten intervjuer til stede. Vi gjorde en enkel analyse av svarene fra 

pilottesten for å sjekke at spørreskjemaet hadde fungert etter hensikten. 

Pilottesten viste at spørreskjemaet i all hovedsak fungerte etter hensikten, men at det tok litt for lang tid å fylle 

ut, da mediantid var mellom 18 og 19 minutter. Internettspørreundersøkelser bør som en tommelfingerregel 

ikke ta mer enn 10-15 minutter, ellers kan man få stort frafall underveis i undersøkelsen. Vi gjorde derfor en 

kritisk gjennomgang og kuttet noen spørsmål som vi vurderte ikke var nødvendige for å beregne 

betalingsvilligheten og validiteten av disse svarene. Da dette var gjort, var skjemaet klart til å bli sendt ut til det 

utvalget av respondenter som skulle besvare spørreskjemaet i hovedundersøkelsen. 
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3.4. Innhenting av data 

Valg av metode for innsamling av data 

Det er flere metoder for innhenting av data fra et utvalg av en befolkning, men i den senere tid er det i stor grad 

internettbaserte undersøkelser som benyttes.  

I denne undersøkelsen har vi benyttet Norstats internettpanel som hovedkilde for innsamling av data. Utvalget 

er supplert med data fra Brings epostregister. 

Utvalg 

Internettpanelene inneholder respondenter fra alle deler av landet, og man kan sikre representativitet med 

hensyn til kjønn, aldersfordeling og fordeling på områder i landet (regioner, fylker, osv.), men høyere utdannede 

vil være noe overrepresentert.  

Fra Norstat-panelet tok vi sikte på å få svar fra 1500 respondenter, fordelt med 500 respondenter fra Nordland, 

500 respondenter fra Hordaland og 500 respondenter fra landet forøvrig, og overoppfylte dette ved at vi fikk 

mer enn 500 i hvert delutvalg. Totalt fikk vi 1728 svar fra Norstats panel. I tillegg supplerte vi med respondenter 

fra Brings epostregister; noe som ytterligere økte utvalgsstørrelsen med 193 respondenter; se tabell 4.1. for en 

oversikt, frafallsanalyse og svarprosent. Hovedundersøkelsen foregikk i mai og juni 2019.  
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4. Resultater og diskusjon 

4.1. Utvalgsstørrelse og representativitet 

Tabell 4.1 angir totalt antall utsendelser, netto antall respondenter og svarprosent.  Skjemaet ble åpnet av kun 

12,5 % av dem som fikk det tilsendt i Bringutvalget, og svarprosenten (definert som antall i dette utvalget) var 

kun 1,6 % (=193/11923) når de ufullstendig utfylte skjemaene er tatt ut. Hoveddelen av respondentene kommer 

imidlertid fra Norstat-utvalget, og der er svarprosenten adskillig høyere; 22,8 %, noe som er vanlig svarandel på 

internettundersøkelser.5 Samlet utvalgsstørrelse fra Norstat og Bring var da 1921 respondenter (1728 + 193). 

Tabell 4.1. Utvalgsstørrelse. Antall respondenter. Fra internettpanelet til Norstat og fra Brings epostregister. Svarprosent 
angitt i parentes. 

Status Norstat Bring  

 Utsendinger 7564 11923 

Åpnet skjemaet 2399 1490 

Ikke fylt ut skjemaet (Bring)/ 

tatt ut pga. full kvote 

representativitet eller kvalitet  

429 1217 

Fylt ut hele eller del av skjemaet 1970 273 

Ufullstendig utfylling 242 80 

Netto antall respondenter (% av 

totalt antall utsendinger) 

1728 (22,8 %) 193 (1,6 %) 

 

Tabell 4.2.a. Utvalgets sammensetning med hensyn til respondentenes kjønn, alder, utdannelsesnivå, 
husholdningsstørrelse og personlig bruttoinntekt; sammenlignet med befolkningen i hele landet (over 16 år for utdanning) 

 
Utvalget Befolkningen, hele landet * 

Kjønn (Andel kvinner)  51 % 49, 6% 

Alder (gjennomsnitt, år) 47 år 40,3 år 

Utdannelsesnivå, 

andel med høyeste fullførte utdannelse på Universitets- og høgskolenivå  

61 % 34 % 

Husholdningsstørrelse (antall personer) 2,48 2,18 

Personlig årlig  

bruttoinntekt (i 1000 kr) 

514 458 

*Kilde: Tall for 2018/2019 fra ssb.no og kommuneprofilen.no 

Vi søkte i denne undersøkelsen og få et noenlunde representativt utvalg for Norges befolkning, samtidig som vi 

måtte sikre at vi rekrutterte et tilstrekkelig antall personer som har erfaring fra å kjøre i skredutsatte områder, 

og spesielt de to valgte strekningene i Hordaland og Nordland. Dette er bakgrunnen for at utvalget var rekruttert 

 

5 Brings epostregister er ikke et internettpanel, men kun et epostregister, og en betydelig del av disse epostadressene 
er trolig de facto ikke mulige å nå. At 193 av 1490 som åpnet skjemaet ga fullstendig besvarelse (ca. 13 %) er dog 
fortsatt ikke spesielt høyt. På den annen side har paneldeltakere allerede vært rekruttert i flere omganger, før 
henvendelsen vedrørende vår studie, dvs. invitasjonen til å bli panelmedlem og evt. tidligere oppfølging av 
medlemskapet som påvirker sannsynligheten for å bli invitert til nye studier (Survey Society of the Swedish Statistical 
Association, 2015). 
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med 1/3 fra Hordaland, 1/3 fra Nordland og 1/3 fra resten av landet. Vi sammenligner likevel vårt utvalg med 

befolkningsstatistikk for hele Norge i tabell 4.2. Vi ser da at utvalget er tilnærmet representativt med hensyn til 

kjønn og husholdningsstørrelse, mens andelen med høyere utdannelse er vesentlig høyere i utvalget. Dette kan 

ha flere årsaker. For det første er personer med høyere utdannelse overrepresentert i internettpaneler, og for 

det andre kan de være mer villig til å svare på slike undersøkelser. For det andre oppgir folk i gjennomsnitt et 

høyere utdannelsesnivå enn det de faktisk har, og dette gjelder særlig de som har korte utdannelse. Personlig 

bruttoinntekt er noe høyere (12 %) i utvalget enn i Norges befolkning. Gjennomsnittsalderen i utvalget ligger 

relativt nær gjennomsnittsalderen i den myndige befolkningen i Norge. (Se også tabell 4.2.b.) 

Tabell 4.2.b. Utvalgets sammensetning – variabler brukt i analysene. 

            

  Samlet utvalg (N=1606) 

Variabel Gj.snitt Median St.avvik Minimum Maksimum 

Alder (år) 47,0 47,0 16,6 16 94 

Antall i husstanden 2,48 2,0 1,3 0 7 

Antall barn i husstanden 0,41 0,0 0,8 0 5 

Husstandsinntekt (i 1000 kr) 877,24 850,0 447,7 50 2200 

Personinntekt (i 1000 kr) 513,74 450,0 251,6 50 1200 

Yrkesaktiv 0,63 1,0 0,5 0 1 

Universitetsutdanning el. tilsvarende 0,61 1,0 0,5 0 1 

Mastergrad el. tilsvarende 0,24 0,0 0,4 0 1 

Kvinne 0,51 1,0 0,5 0 1 

Aktivt internettpanelmedlem 0,69 1,0 0,5 0 1 

Ikke internettpanelmedlem 0,19 0,0 0,4 0 1 

Ganske eller svært skredutsatt 0,24 0,0 0,4 0 1 

Ikke skredutsatt i det hele tatt 0,23 0,0 0,4 0 1 

Tog 0,27 0,0 0,4 0 1 

Buss 0,26 0,0 0,4 0 1 

Bil 0,47 0,0 0,5 0 1 

Nordland 0,28 0,0 0,5 0 1 

Hordaland 0,32 0,0 0,5 0 1 

Generisk strekning 0,40 0,0 0,5 0 1 

Hypotetisk reise/strekning 0,51 1,0 0,5 0 1 

Reiseavstand - referanse (km) 160,36 150,0 118,7 1 900 

Merknad: Vi har personlig inntekt fra 1346 respondenter, husholdningsinntekten fra 1303 respondenter, og reiselengde i referansereisen fra 

1049 respondenter. 

Hvis utvalget ikke er representativt for befolkningen ut fra sentrale demografiske variabler som påvirker 

betalingsvilligheten, øker det risikoen for at resultatene ikke tilsvarer det man ville fått om man spurte hele 

populasjonen. Dette kan dermed gå ut over påliteligheten til undersøkelsen. For å bedre representativiteten kan 

de endelige resultatene da vektes for utvalgsskjevhet, ved at man legger mer vekt på resultatene fra 

respondenter med underrepresenterte karakteristika, og mindre vekt på respondenter med overrepresenterte 

karakteristika. Siden vi i denne undersøkelsen søker å få både et representativt utvalg for de som er skredutsatt 

og samtidig få et noenlunde representativt utvalg for hele Norge, kan imidlertid ikke utvalget sammenlignes 

direkte med statistikken for den norske befolkningen.  



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  3 1  R A P P O R T  

 

Median tidsbruk for undersøkelsen var 14,5 minutter. I innledningen til undersøkelsen fikk respondentene 

oppgitt at undersøkelsen ville ta 10-15 minutter å besvare. Det er relativt få som har avbrutt undersøkelsen 

underveis i utfyllingen, noe som kanskje ville vært tilfellet dersom undersøkelsen ble opplevd som for lang. 

I estimeringen av betalingsvillighet i CV og CE har vi tatt ut såkalte «speeders», dvs.  de som har brukt mindre 

enn 5 minutter på undersøkelsen og dermed antas ikke å ha gitt seg nok tid til å overveie sine svar.  Av totalt 

1921 respondenter var det 1831 som hadde besvart CE- og CV-spørsmålene. 165 av disse 1831 (dvs. ca. 9 %) er 

tatt ut av analysen. De som ikke hadde registrert svartid, eller ikke var registrert med referansekostnad og 

referansereisetid, hadde normalt ikke besvart CE og CV. Men, de 165 omfatter noen som er vurdert å ha 

ekstremverdier av referansekostnad og referansereisetid (over 1500 kr eller over 10 timer), og 70 respondenter 

hadde såkalte sideleksikografiske valg (dvs. alltid valgt det venstre alternativet eller alltid det høyre i de åtte CE-

valgene). For Betinget Verdsetting (CV) er også de med betalingsvillighet større enn 2,5% av husstandsinntekt 

tatt ut. De utgjør imidlertid kun ca. 10 respondenter for CV-samfunn og det samme for CV-reise. (For å vurdere 

CV-reise opp mot husstandsinntekten er betalingsvillighet per reise multiplisert med antall oppgitte reiser per 

måned x 12). 

4.2. Statistisk metode for estimering av betalingsvillighet 

4.2.1. Valgeksperimenter 

Det var seks attributter som inngikk i valgeksperimentet, hvert med fem nivåer, ett basisnivå (referanse) og to 

høyere («dårligere») og to lavere («bedre»). Det ble generert 30 (ulike) blokker, av typen blokkbasert fraksjonelt-

faktorielt design for parvise valg, med åtte spørsmål (parvise valg) i hver blokk. Alle blokkene inneholdt alle 

nivåene for alle attributtene. Ingen parvise valg var "trivielle" på den måten at ett alternativ hadde bedre 

attributtnivå for alle seks attributtene (altså ingen dominante alternativ). Hver respondent ble tilordnet én av de 

30 blokkene, og slik at de 30 ble brukt omtrent like ofte. 

Den nytte som oppnås ved valg blant alternativer, i det daglige liv eller tilknyttet spørreskjemabasert CE, er ikke 

direkte målbar. For å estimere nytten tar vi utgangspunkt i en tilfeldig nyttemodell (random utility model, RUM, 

se f.eks. Train, 2009). For alternativ j, i valg l, for individ i, kan en RUM skrives som: 

Uijl = Vijlj + ij + ijl 

der U er (den ikke-observerbare) nytten, V er den målbare delen av nytten, ijl er en stokastisk term (feilledd), og 

ij uttrykker at det er sammenheng (korrelasjon) mellom de valgene som et enkeltindivid foretar. Den målbare 

delen av nytten, V, kan estimeres fra sammenhengen mellom alternativvalg og alternativenes attributtnivåer: 

Vij = αCLOSij + ξSLIDij + ζSIZEij + θCASij + γtij + βcij 

der CLOS er stengingsfrekvens, SLID er skredfrekvens, SIZE er skredstørrelse, CAS er antallet hardt skadde / 

drepte, t er reisetid, og c er kostnad. At nyttemodellen er lineær-i-parameterne er ikke nødvendigvis en korrekt 

gjengivelse av virkeligheten, i alle fall ikke ved større endringer, men dette forenkler estimeringen. 

Med den enkleste multinomiale logitmodellen (MNL) vurderes ikke at ulike individer (i) foretar åtte og åtte 

parvise valg (dvs. ij kan utelates fra RUM). Vår formulering av RUM er tilpasset en randomisert parameterlogit 

(RPL), der det nettopp tas hensyn til den reelle «panelstrukturen» i datasettet (at det er ulike individer som hver 

foretar åtte parvise valg). Den marginale nytten av attributtene er lik den deriverte av nyttefunksjonen mht. 

gjeldende attributt, f.eks. V/CLOS, og den marginale substitusjonsraten mellom to attributter gir et uttrykk for 
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verdiforholdet – V/CLOS∕V/c. Med MNL og lineær nyttefunksjon vil den estimerte betalingsvilligheten for én 

enhets endring i attributtnivået for f.eks. CLOS, være gitt ved raten av stengingsfrekvens-koeffisienten (α) og 

kostnadskoeffisienten (β), α/β, og tilsvarende for SLID, SIZE, CAS, og t. Hvis vi i en RPL holder kostnadsattributtet 

fast og lar kun de andre attributtene være tilfeldige størrelser (med en fordeling over individene), så kan 

betalingsvilligheten for én enhets endring i attributtnivået utledes på samme enkle måte, f.eks. α/β, der den 

estimerte attributtkoeffisienten, α, da vil være et gjennomsnitt fra en statistisk fordeling, f.eks. en 

normalfordeling eller log-normal fordeling (Train 2009; Flügel m.fl. 2015). 

4.2.2. Betinget verdsetting 

Ettersom webløsningen for spørreskjemaet ikke gjør det mulig å lage en betalingsskala som er helt kontinuerlig, 

vil en respondent som for eksempel for CV-samfunn (men gjelder også CV1 - og CV2-spørsmålene for CV-reise) 

egentlig har 600 kroner i betalingsvillighet (i for eksempel CV1) måtte velge 500 eller 700 kroner på skalaen for 

betalingskortet (se figur 3.7). Respondenten blir bedt om å oppgi «… det høyeste beløpet det er verdt for din 

husholdning …». En måte å tolke beløpene man observerer i dataene, er dermed at en respondent som markerer 

500 kroner har en reell betalingsvillighet som ligger et sted mellom 500 og 700 kroner. Vi vet ikke hvordan 

respondentenes faktiske betalingsvillighet fordeler seg mellom øvre og nedre intervallgrense, men en vanlig 

tilnærming er å sette betalingsvilligheten lik midtpunktene mellom intervallgrensene. Dette har vist seg å være 

en god tilnærming til intervallmodellering hvor man antar en fordeling av beløp mellom intervallgrensene. Det 

vil si at en respondent som har markert 500 kroner på skalaen, tillegges en betalingsvillighet på 600 kroner. En 

slik tilnærming vil kunne være misvisende for reell betalingsvillighet, men dette problemet er mindre jo mer 

findelte intervaller det er på betalingsskalaen. I vårt tilfelle har vi så mange beløp og dermed intervaller på 

skalaen at dette gir lite utslag i resultatene. I resultatene som rapporteres her bruker vi midtpunktene på 

betalingsskalaen, mens respondenter som har markert 0 som betalingsvillighet beholder 0 i betalingsvillighet. Vi 

tar imidlertid ut respondenter som svarer null, dersom de gjennom oppfølgingsspørsmålet om hvorfor de svarer 

0 kroner tilkjennegir at de protesterer mot scenarioet og/eller betalingsmåten; såkalte «protest-nullsvar». De 

med høyere betalingsvillighet enn det høyeste beløpet, settes til det høyeste beløpet som et konservativt design, 

som unngår overestimering av gjennomsnittlig betalingsvillighet. Det var imidlertid ingen som svarte «Mer enn 

15 000 kroner» i «CV-samfunn»-spørsmålene om betalingsvillighet per husholdning per år i 10 år, og kun noen 

få som oppga mer enn det høyeste beløpet på 1000 kr per reise i «CV-reise»; slik at effekten av dette i vårt tilfelle 

er minimal.   

I en CV-undersøkelse er det naturlig at en del respondenter synes det er for vanskelig å besvare spørsmålene, 

enten fordi de ikke føler at de kjenner godt nok til problemstillingen, eller fordi det er for vanskelig å ta stilling til 

selve spørsmålet om betalingsvillighet. En del respondenter kan også svare «vet ikke» for å komme raskt gjennom 

skjemaet og spare tid. Vi har forsøkt å motvirke at mange respondenter svarer «vet ikke» ved å gi detaljert 

informasjon om problemstillingen, mulige konsekvenser og tiltak, men det vil alltid være en avveining mellom 

hvor detaljert informasjon man kan gi, og hvor mange respondenter som fullfører undersøkelsen. Det er også 

ønskelig at respondenter som reelt ikke vet hva deres betalingsvillighet er, oppgir «vet ikke» fremfor å oppgi et 

vilkårlig beløp.  
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4.3. Analyse av valgeksperimentet med betalingsvillighetsestimater 

4.3.1. Om modelltypene 

De resultatene som vi presenterer her, omfatter: 

- analyser basert på modeller med transformerte attributtverdier, gitt per km reist, og analyser basert på 

modeller med opprinnelige attributtverdier, gitt per reise; og 

- for modeller per km og modeller per reise er det både modellert med opprinnelig plasseringer av 

alternativene (til venstre og høyre, med forventet koeffisientverdi for alternative konstantledd lik 0) og med 

flytting av alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt (skredfrekvens, skredstørrelse og 

stengingsfrekvens) til én bestemt side (med forventet koeffisientverdi for alternative konstantledd ulik 0 gitt 

at respondentene uttrykker preferanse for endringer i det gitte attributtet). 

Vi viser først resultatene fra modellene med transformerte attributtverdier, gitt per km reist. Først vises modeller 

med opprinnelig plasseringer av alternativene. Disse modellene vises både for samlet utvalg og for underutvalg 

av transportmiddel og område. Deretter vises modeller der alternativet med lavest attributtnivå for et gitt 

attributt (skredfrekvens, skredstørrelse og stengingsfrekvens) er plassert på én bestemt side og det andre 

alternativet er satt som referanse slik at vi estimerer et alternativspesifikt konstantledd som måler om valg av 

alternativet med lavest attributtverdi (f.eks. lavest skredfrekvens) er systematisk. Deretter repeterer vi alle disse 

modellene for originale attributtverdier gitt per reise. Alle estimeringer fra valgeksperimentene er gjennomført 

med R-programmet "mlogit" (Croissant 2019). 

4.3.2. Resultater fra modellene med transformerte attributtverdier, gitt per km 

Modeller med opprinnelig (tilfeldig) plassering av alternativparene 

Resultatene er vist i tabellene 4.3.a-e. 
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Tabell 4.3.a. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, randomisert 
parameterlogit (RPL) og multinomial logit (MNL). Samlet utvalg. Betalingsvillighet (WTP) per kilometer reist. 

              

  Samlet utvalg (RPL) Samlet utvalg (MNL) 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0073 0,0214   0,006 0,0181    

Skredfrekvens -1,6695*** 0,0599 3,66 -0,3053*** 0,0302 0,93 

Skredstørrelse -0,0305*** 0,00194 0,07 -0,0064*** 0,0011 0,02 

Stengingsfrekvens -2,254*** 0,1513 4,94 -0,8338*** 0,126 2,55 

Skadeantall -4,5177*** 0,0291 9,91 -1,0026*** 0,0618 3,07 

Reisetid -0,9227*** 0,0715 2,02 -0,5109*** 0,0554 1,56 

Reisekostnad -0,4559*** 0,0241   -0,3269*** 0,0267   

σskredfrekvens 1,8242*** 0,0912         

σskredstørrelse -0,0402*** 0,00197         

σstengingsfrekvens 2,5695*** 0,2426         

σskadeantall 2,6966*** 0,0324         

σreisetid 1,2381*** 0,0864         

Pseudo-R2 0,126   0,044   

Log-likelihood -7782,7   -8513,4   
LR-test (12 f.g. / 7 
f.g.) 

2245,6***   784,3***   
Antall valg 12848   12848   
Antall resp. 1606   1606   
Gj.sn. distanse 
(km) 

160,4   160,4   
Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. RPL er estimert med 100 Halton-

trekninger og Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno-optimeringsmetoden. MNL-modellen til høyre er identisk med modellen til venstre i 

Tabell S-1 i Sammendraget. «f.g.» er frihetsgrader.  

 

Estimatene for det samlede utvalget basert på transformerte attributtverdier til 1 kilometer reiselengde viser at 

koeffisientene for alle attributter er negative som forventet; dvs. at respondentene har betalingsvillighet for 

reduksjon i skredfrekvens, skredstørrelse, stengningsfrekvens, personskadeantall, og reisetid. At 

kostnadsattributtet har signifikant negativ koeffisient, gir en grunnleggende teoretisk validering av resultatene. 

Det er betydelig bedre modelltilpasning for RPL sammenliknet med MNL. Dette er også som forventet da RPL 

bygger på en mer korrekt (mer generell) beskrivelse av (variasjon i) atferd, og de estimerte sigmaene (i de 

midterste radene) viser at det er en statistisk signifikant underliggende preferansevariasjon mellom individene i 

utvalget. (Attributtkoeffisientene ble forutsatt å være normalfordelte i RPL.) Også betalingsvillighetsestimatene 

(WTP) er forskjellige mellom RPL og MNL, der RPL gir betydelig høyere estimater. 
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Tabell 4.3.b. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL). Bilreisende, bussreisende, og togreisende. Betalingsvillighet (WTP) per kilometer reist. 

                    

  Bil i referansereise Buss i referansereise Tog i referansereise 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0195 0,0266   -0,0221 0,0364   0,0155 0,0359   

Skredfrekvens -0,2578*** 0,0359 0,84 -0,4887*** 0,0702 0,98 -1,0079*** 0,148 2,14 

Skredstørrelse -0,0041*** 0,0015 0,01 -0,0139*** 0,00281 0,03 -0,0267*** 0,00364 0,06 

Stengingsfrekvens -1,0308*** 0,1816 3,37 -0,984*** 0,26 1,98 -1,9445*** 0,4849 4,12 

Skadeantall -0,8082*** 0,0574 2,64 -7,0475*** 0,6959 14,15 -23,4169*** 1,7367 49,61 

Reisetid -0,5147*** 0,0799 1,68 -0,71*** 0,1249 1,43 -0,7637*** 0,1461 1,62 

Reisekostnad -0,3056*** 0,0378   -0,4981*** 0,0625   -0,472*** 0,0657   

Pseudo-R2 0,057   0,064   0,093   

Log-likelihood -3966,9   -2127,5   -2198,4   

LR-test (7 f.g.) 483,0***   290,7***   449,6***   

Antall valg 6072   3280   3496   

Antall resp. 759   410   437   

Gj.sn. distanse (km) 150,7   155   182,1   

Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. Tabellen er identisk med de tre høyre 

kolonnene i Tabell S-1 i Sammendraget. «f.g.» er frihetsgrader. 

Det er enkelte forskjeller mellom estimatene fra MNL-modeller (gitt per km) segmentert mht. transportmiddel. 

Dette gjelder spesielt verdsettingen av én mindre alvorlig skadd eller drept (på gjeldende transportmiddel) over 

en tiårsperiode, der estimatene er betydelig høyere for buss og (særlig) tog enn for bil. 

Tabell 4.3.c. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL). Hordaland, Nordland, og generisk strekning. Betalingsvillighet (WTP) per kilometer reist. 

                    

  Bergen-Voss i referansereise Bodø-Mo i referansereise Generisk strekning i referansereise 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant -0,0143 0,0337   -0,0055 0,0341   0,0256 0,0288   

Skredfrekvens -0,6345*** 0,0745 1,23 -0,3111*** 0,0694 1,01 -0,2091*** 0,0319 0,77 

Skredstørrelse -0,0152*** 0,00224 0,03 -0,011*** 0,003 0,04 -0,0024* 0,00128 0,01 

Stengingsfrekvens -1,121*** 0,2251 2,16 -0,3756 0,4172 1,22 -0,839*** 0,1618 3,07 

Skadeantall -6,6727*** 0,3684 12,88 -1,293*** 0,1399 4,21 -0,5837*** 0,0561 2,14 

Reisetid -0,8563*** 0,113 1,65 -0,5254*** 0,1351 1,71 -0,4109*** 0,0731 1,50 

Reisekostnad -0,518*** 0,0539   -0,3074*** 0,06   -0,2732*** 0,0365   

Pseudo-R2 0,121   0,041   0,042   

Log-likelihood -2518,7   -2410,1   -3377,7   

LR-test (7 f.g.) 696,2***   203,6***   297,7***   

Antall valg 4136   3624   5088   

Antall resp. 517   453   636   

Gj.sn. distanse (km) 130,5   218,6   143,1   

Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. «f.g.» er frihetsgrader. 
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Også når vi sammenlikner de tre strekningsområdene er det enkelte forskjeller mellom estimatene fra MNL-

modellene (gitt per km). I noen grad vil verdsettingsestimatene kunne påvirkes av ulike reiselengder for 

respondentene allokert til de tre strekningsområdene. 

Tabell 4.3.d. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL). Hypotetisk og ikke-hypotetisk. Betalingsvillighet (WTP) per kilometer reist. 

              

  Hypotetisk (ikke egen referansereise) Ikke-hypotetisk 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0036 0,0275   0,0054 0,0261   

Skredfrekvens -2,6797*** 0,1679 3,94 -0,1822*** 0,0247 0,73 

Skredstørrelse -0,0868*** 0,00605 0,13 -0,0034*** 0,00094 0,01 

Stengingsfrekvens -4,8744*** 0,5556 7,17 -0,4948*** 0,1141 1,99 

Skadeantall -8,6347*** 0,3644 12,71 -0,6334*** 0,0501 2,54 

Reisetid -1,0671*** 0,1485 1,57 -0,3396*** 0,0536 1,36 

Reisekostnad -0,6796*** 0,063   -0,2491*** 0,0276   

Pseudo-R2 0,159   0,05   

Log-likelihood -3852,4   -4110,1   

LR-test (7 f.g.) 1455,8***   430,2***   

Antall valg 6608   6240   

Antall resp. 826   780   

Gj.sn. distanse 
(km) 

160,8   159,8   

Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. «f.g.» er frihetsgrader.  

Det ikke-hypotetiske er basert på de respondentene som hadde gjennomført en reise (i løpet av den siste 

måneden) på en skredutsatt strekning (de lokaliserte strekningene i Hordaland og Nordland eller en annen, 

«generisk», strekning i Norge) med enten tog, buss eller bil. Det hypotetiske er basert på respondenter som 

hadde foretatt en reise med enten tog, buss eller bil, men ikke i et skredutsatt område, og disse ble allokert til 

én av de tre strekningsområdene og bedt om å tenke seg at de skulle foreta en reise langs hele strekningen med 

oppgitt transportmiddel. Det vi kan observere er at vi gjennomgående får betydelig høyere 

betalingsvillighetsestimater fra de som vurderte hypotetiske strekninger, som for så vidt er forventet. Men også 

modelltilpasningen er bedre for de som vurderte hypotetiske strekninger. 
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Tabell 4.3.e. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, randomisert 
parameterlogit (RPL) og multinomial logit (MNL). Bilreisende på generisk strekning. Betalingsvillighet (WTP) per kilometer 
reist. 

              

  Bil og generisk strekning (RPL) Bil og generisk strekning (MNL) 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0272 0,0513   0,0191 0,039   

Skredfrekvens -0,8687*** 0,0495 1,44 -0,176*** 0,0355 0,65 

Skredstørrelse -0,0258*** 0,00278 0,04 -0,0014 0,00146 0,01 

Stengingsfrekvens -1,764*** 0,2463 2,92 -0,9489*** 0,1846 3,50 

Skadeantall -3,7817*** 0,0518 6,27 -0,5347*** 0,0546 1,97 

Reisetid -0,7765*** 0,1614 1,29 -0,5096*** 0,0997 1,88 

Reisekostnad -0,6035*** 0,0613   -0,2713*** 0,0496   

σskredfrekvens -1,2821*** 0,1423         

σskredstørrelse 0,0493*** 0,00521         

σstengingsfrekvens 2,8736*** 0,4246         

σskadeantall 3,9171*** 0,0614         

σreisetid 0,8157*** 0,2078         

Pseudo-R2 0,167   0,059   

Log-likelihood -1639,6   -1852,5   
LR-test (12 f.g. / 7 
f.g.) 

657,7***   232,0***   
Antall valg 2840   2840   
Antall resp. 355   355   
Gj.sn. distanse 
(km) 

125,4   125,4   
Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. RPL er estimert med 250 Halton-

trekninger og Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno-optimeringsmetoden. «f.g.» er frihetsgrader. 

Vi har tatt med en egen modellering av underutvalget som hadde rapportert en bilreise, enten på en ikke-

spesifisert (generisk) skredutsatt strekning i Norge eller at de hypotetisk ble allokert til en slik generisk strekning 

på ca. 150 km (om de ikke hadde reist på noen skredutsatt strekning den siste måneden). Dette var den 

kombinasjonen av transportmiddel og strekningsområde som inngikk i undersøkelsen rapportert av Flügel m.fl. 

(2010, 2015). Flügel et al. (2015) estimerte en RPL-modell der kun andelen skredutsatt område av strekningen 

hadde randomiserte parametere (ikke skadeantall og reisetid), og de estimerte en WTP per km unngått skredfare 

lik ca. 2,30 kr (2010-kr). I vår RPL-modell har vi estimert vel 1,40 kr i betalingsvillighet (per km reist) for reduksjon 

av antall skred på strekningen med ett per år, ca. 4 øre per breddemeter (lastebillass-volum) reduksjon av 

skredstørrelsen, og snaut 3 kr for én dag reduksjon i antall dager med stengt strekning per år. Forøvrig finner vi, 

som i modellene for samlet utvalg, at modelltilpasningen er bedre i RPL enn i MNL, men 

betalingsvillighetsestimatene er ikke entydig høyere med RPL enn med MNL. 

Modeller med plassering av alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side 

I følgende modell (tabell 4.3.f) vil Alternativ A alltid ha lavest verdi for et gitt skredfareattributt, enten 

skredstørrelse, skredfrekvens, eller stengingsfrekvens (mens Alternativ B, referansen, alltid vil ha høyere eller lik 

verdi for det gitte attributtet). 
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Tabell 4.3.f. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL) - Alternativ A har lavest verdi for "attributt X". Samlet utvalg. Betalingsvillighet (WTP) per kilometer reist. 

                    

  Skredstørrelse minst i Alt. A - per 
km 

Skredfrekvens lavest i Alt. A - per 
km 

Stengingsfrekvens lavest i Alt. A - 
per km 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,4314*** 0,0198 1,2 0,3363*** 0,0199 0,9 0,2056*** 0,0202 0,7 

Skredfrekvens -0,3505*** 0,0304 1,01 -0,1263*** 0,0294 0,35 -0,3066*** 0,0305 0,98 

Skredstørrelse 0,00160 0,00111 0,00 -0,0079*** 0,00109 0,02 -0,0064*** 0,00109 0,02 

Stengingsfrekvens -0,7252*** 0,1234 2,08 -0,84*** 0,1223 2,36 -0,2233* 0,1333 0,71 

Skadeantall -0,9314*** 0,0586 2,68 -0,9357*** 0,06 2,63 -0,9892*** 0,0618 3,15 

Reisetid -0,4481*** 0,0554 1,29 -0,4965*** 0,0549 1,40 -0,5101*** 0,0553 1,62 

Reisekostnad -0,3479*** 0,027   -0,3557*** 0,0268   -0,3139*** 0,0264   

Pseudo-R2 0,043   0,042   0,042   

Log-likelihood -8269,5   -8367,4   -8461,8   

LR-test (7 f.g.) 737,3***   725,5***   747,8***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Gj.sn. distanse (km) 160,4   160,4   160,4   

Merknader: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. «f.g.» er frihetsgrader. 

I alle tre MNL-modellene, hhv. med minst skredstørrelse, lavest skredfrekvens, og lavest stengingsfrekvens i 

alternativ A, får den alternativspesifikke konstanten et signifikant positivt fortegn. Dette uttrykker en preferanse, 

litt på samme måte som attributtkoeffisientene, og preferansen er altså såpass sterk at den (for noen) «styrer» 

alternativvalget i noen valgomganger. I modellen der alternativ A har minst skredstørrelse får dette alternativet 

høyere implisitt verdi (beregnet ved den alternativspesifikke konstanten, skrevet med grå skrift), men samtidig 

blir ikke lengre endringer i skredstørrelsesattributtet verdsatt per se. Vi ser det også i de to andre modellene, 

hhv. med lavest skredfrekvens og med lavest stengingsfrekvens, at den alternativspesifikke konstanten svekker 

verdsettingen av attributtendring. Dette er som forventet (Flügel m.fl. 2015).6 

  

 

6 Én motivering for denne typen modellering er at den for gjeldende attributt kan dempe effekten av leksikografisk 
svargiving på den spesifikke attributtverdsettingen, når respondenter med leksikografisk valgadferd inkluderes i 
estimeringen (slik vi har gjort). Leksikografisk svargiving innebærer at respondentene i alle valgomgangene har valgt 
det alternativet som har lavest («best») verdi for attributt «X», men vi kan ikke vite om dette indikerer leksikografiske 
preferanser, «bratte indifferenskurver» (at de ikke ville valgt leksikografisk om de andre attributtene fikk relativt 
bedre/lavere verdier), eller evt. bruker forenklingsstrategier for valgene (Killi m.fl. 2007). En kan inkludere 
individspesifikke variabler tilknyttet alternativ A for å finne sammenheng mellom verdsetting av attributt «X» og 
individkarakteristika (Flügel m.fl. 2015). 
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4.3.3. Resultater fra modellene med de originale attributtverdier, gitt per reise 

Modeller med opprinnelig (tilfeldig) plassering av alternativparene 

Resultatene er vist i tabellene 4.4.a-e. 

Tabell 4.4.a. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, randomisert 
parameterlogit (RPL) og multinomial logit (MNL). Samlet utvalg. Betalingsvillighet (WTP) per reise. 

              

  Samlet utvalg (RPL) Samlet utvalg (MNL) 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0157 0,0255   -0,0016 0,0196   

Skredfrekvens -0,0268*** 0,0013 4,65 -0,0175*** 0,0008 4,33 

Skredstørrelse -0,0007*** 0,00005 0,13 -0,0005*** 0,00003 0,13 

Stengingsfrekvens -0,0599*** 0,0046 10,39 -0,0411*** 0,0032 10,16 

Skadeantall -0,1712*** 0,006 29,68 -0,0472*** 0,0014 11,67 

Reisetid -0,0101*** 0,001 1,75 -0,0067*** 0,0007 1,65 

Reisekostnad -0,0058*** 0,0004   -0,004*** 0,0003   

σskredfrekvens 0,0264*** 0,0025         

σskredstørrelse 0,0008*** 0,0001         

σstengingsfrekvens 0,0599*** 0,0116         

σskadeantall 0,1612*** 0,0063         

σreisetid 0,0144*** 0,0025         

Pseudo-R2 0,209   0,153   

Log-likelihood -7042   -7543,2   
LR-test (12 f.g. / 7 
f.g.) 

3727,0***   2724,7***   
Antall valg 12848   12848   
Antall resp. 1606   1606   
Gj.sn. distanse 
(km) 

160,4   160,4   
Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. RPL er estimert med 1000 Halton-trekninger 

og Berndt-Hall-Hall-Hausman-optimeringsmetoden. 

I modellene med de originale attributtverdiene, gitt per reise, blir det mindre forskjell mellom RPL-estimatene 

og MNL-estimatene. RPL gir fortsatt noe bedre modelltilpasning, men estimatene blir relativt like – bare den 

estimerte betalingsvilligheten for personskadereduksjon (hardt skadde og drepte) er noe høyere i RPL-modellen. 
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Tabell 4.4.b. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL). Bilreisende, bussreisende, og togreisende. Betalingsvillighet (WTP) per reise. 

                    

  Bil i referansereise Buss i referansereise Tog i referansereise 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0109 0,0297   -0,0374 0,0403   0,0191 0,0388   

Skredfrekvens -0,0134*** 0,0011 3,78 -0,0184*** 0,0015 3,61 -0,0278*** 0,0026 5,01 

Skredstørrelse -0,0005*** 0,00005 0,14 -0,0006*** 0,00006 0,12 -0,0005*** 0,00006 0,10 

Stengingsfrekvens -0,0349*** 0,0043 9,84 -0,0391*** 0,0059 7,66 -0,0644*** 0,0088 11,60 

Skadeantall -0,0413*** 0,0013 11,64 -0,2262*** 0,011 44,27 -0,4708*** 0,0228 84,73 

Reisetid -0,0056*** 0,0011 1,59 -0,0052*** 0,0014 1,02 -0,0094*** 0,0014 1,69 

Reisekostnad -0,0035*** 0,0005   -0,0051*** 0,0006   -0,0056*** 0,0006   

Pseudo-R2 0,202   0,196   0,191   

Log-likelihood -3357,6   -1828,4   -1960,1   

LR-test (7 f.g.) 1701,6***   888,9***   926,3***   

Antall valg 6072   3280   3496   

Antall resp. 759   410   437   

Gj.sn. distanse (km) 150,7   155   182,1   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Det er igjen spesielt verdsettingen av én mindre alvorlig skadd eller drept (på gjeldende transportmiddel) over 

en tiårsperiode som varierer mellom transportmiddel, der den estimerte betalingsvilligheten for én mindre 

alvorlig skadd eller drept (på gjeldende transportmiddel) over en tiårsperiode er betydelig høyere for 

bussreisende og (særlig) togreisende enn for bilreisende. 

Tabell 4.4.c. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL). Hordaland, Nordland, og generisk strekning. Betalingsvillighet (WTP) per reise. 

                    

  Bergen-Voss i referansereise Bodø-Mo i referansereise Generisk strekning i referansereise 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant -0,0206 0,0348   -0,0074 0,0374   0,0128 0,0313   

Skredfrekvens -0,0188*** 0,0016 3,77 -0,0171*** 0,0016 4,98 -0,0172*** 0,0013 4,18 

Skredstørrelse -0,0005*** 0,00005 0,10 -0,0005*** 0,00006 0,15 -0,0005*** 0,00005 0,13 

Stengingsfrekvens -0,0357*** 0,0048 7,13 -0,0621*** 0,0085 18,09 -0,0439*** 0,0052 10,66 

Skadeantall -0,0906*** 0,0046 18,13 -0,0394*** 0,0021 11,47 -0,0435*** 0,002 10,57 

Reisetid -0,0092*** 0,0014 1,83 -0,0058*** 0,0012 1,69 -0,006*** 0,0011 1,46 

Reisekostnad -0,005*** 0,0006   -0,0034*** 0,0005   -0,0041*** 0,0005   

Pseudo-R2 0,159   0,167   0,157   

Log-likelihood -2409,7   -2091,5   -2972,9   

LR-test (7 f.g.) 914,3***   840,8***   1107,4***   

Antall valg 4136   3624   5088   

Antall resp. 517   453   636   

Gj.sn. distanse (km) 130,5   218,6   143,1   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 
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Også når vi sammenlikner de tre strekningsområdene er det enkelte forskjeller mellom estimatene fra MNL-

modellene (gitt per km). Det er estimert høyere verdsetting av redusert stengingsfrekvens tilknyttet strekningen 

i Nordland, mens det er estimert noe høyere verdsetting av redusert personskadeantall tilknyttet strekningen i 

Hordaland. (Dette kan speile faktiske forskjeller i omkjøringsmuligheter og transportulykkeforhold på de to 

strekningene, men også forhold ved utvalgene, som f.eks. transportmiddelfordelingen.) 

Tabell 4.4.d. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL). Hypotetisk og ikke-hypotetisk. Betalingsvillighet (WTP) per reise. 

              

  Hypotetisk (ikke egen referansereise) Ikke-hypotetisk 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0041 0,0275   -0,0083 0,0281   

Skredfrekvens -0,02*** 0,0012 4,35 -0,015*** 0,0012 4,25 

Skredstørrelse -0,0006*** 0,00004 0,14 -0,0004*** 0,00004 0,11 

Stengingsfrekvens -0,0426*** 0,0044 9,28 -0,0394*** 0,0046 11,17 

Skadeantall -0,0525*** 0,0023 11,44 -0,0439*** 0,0018 12,46 

Reisetid -0,0072*** 0,001 1,57 -0,0062*** 0,001 1,75 

Reisekostnad -0,0046*** 0,0004   -0,0035*** 0,0004   

Pseudo-R2 0,161   0,149   

Log-likelihood -3844   -3682,5   

LR-test (7 f.g.) 1472,5***   1285,3***   

Antall valg 6608   6240   

Antall resp. 826   780   

Gj.sn. distanse 
(km) 

160,8   159,8   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Med opprinnelige attributtnivåer, gitt per reise, blir det nesten ingen større forskjeller mellom estimatene fra 

den ikke-hypotetiske andelen av utvalget og den hypotetiske andelen, og også modelltilpasningene er omtrent 

like gode. 
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Tabell 4.4.e. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, randomisert 
parameterlogit (RPL) og multinomial logit (MNL). Bilreisende på generisk strekning. Betalingsvillighet (WTP) per reise. 

              

  Bil og generisk strekning (RPL) Bil og generisk strekning (MNL) 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant 0,0117 0,056   0,0012 0,0431   

Skredfrekvens -0,0187*** 0,0024 3,58 -0,0121*** 0,0016 3,45 

Skredstørrelse -0,0007*** 0,0001 0,12 -0,0004*** 0,00007 0,13 

Stengingsfrekvens -0,0582*** 0,0097 11,15 -0,042*** 0,0067 11,95 

Skadeantall -0,0712*** 0,0049 13,65 -0,0398*** 0,0019 11,33 

Reisetid -0,0107*** 0,0024 2,04 -0,0057*** 0,0017 1,62 

Reisekostnad -0,0052*** 0,001   -0,0035*** 0,0007   

σskredfrekvens 0,015*** 0,0058         

σskredstørrelse -0,0006*** 0,00023         

σstengingsfrekvens 0,0556** 0,0263         

σskadeantall 0,0698*** 0,0061         

σreisetid 0,0208*** 0,0049         

Pseudo-R2 0,242   0,188   

Log-likelihood -1491,2   -1598,8   
LR-test (12 f.g. / 7 
f.g.) 

954,5***   739,3***   
Antall valg 2840   2840   
Antall resp. 355   355   
Gj.sn. distanse 
(km) 

125,4   125,4   
Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. RPL er estimert med 100 Halton-trekninger 

og Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno-optimeringsmetoden. 

Også for underutvalget med bilreise i generisk område gir modellering med originale attributtverdier (gitt per 

reise) relativt små forskjeller mellom RPL- og MNL-estimatene. For øvrig kan det nevnes at verdsettingen per 

hardt skadd eller drept person er ca. 14 kr per reise i RPL-modellen, mens Flügel et al. (2015) estimerte ca. 18 kr 

(2010-kr) i en noenlunde lik RPL-modell. Tidsverdsettingen fra vår RPL-modell er ca. 2 kr per (spart) minutt, eller 

ca. 122 kr per time (spart time i reisetid), mens Flügel et al. (2015) estimerte ca. 160 kr (2010-kr). 

Modeller med plassering av alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side 

Resultatene er vist i tabell 4.4.f. 
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Tabell 4.4.f. Estimerte koeffisienter og betalingsvillighet (WTP) for ulike attributter i valgeksperimentet, multinomial logit 
(MNL) - Alternativ A har lavest verdi for "attributt X". Samlet utvalg. Betalingsvillighet (WTP) per reise. 

                    

  Skredstørrelse minst i Alt. A - per 
reise 

Skredfrekvens lavest i Alt. A - per 
reise 

Stengingsfrekvens lavest i Alt. A - 
per reise 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,407*** 0,0284 100 0,2425*** 0,0353 58 0,1133*** 0,0347 29 

Skredfrekvens -0,0182*** 0,0009 4,46 -0,0091*** 0,0015 2,18 -0,0178*** 0,0008 4,49 

Skredstørrelse -0,0001* 0,00004 0,02 -0,0005*** 0,00003 0,12 -0,0005*** 0,00003 0,13 

Stengingsfrekvens -0,0354*** 0,0032 8,67 -0,0423*** 0,0032 10,10 -0,0261*** 0,0056 6,60 

Skadeantall -0,0466*** 0,0014 11,42 -0,0481*** 0,0014 11,51 -0,0471*** 0,0014 11,90 

Reisetid -0,0064*** 0,0007 1,58 -0,0069*** 0,0007 1,65 -0,0067*** 0,0007 1,69 

Reisekostnad -0,0041*** 0,0003   -0,0042*** 0,0003   -0,004*** 0,0003   

Pseudo-R2 0,139   0,139   0,147   

Log-likelihood -7438,7   -7519,4   -7537,8   

LR-test (7 f.g.) 2399,0***   2421,5***   2595,8***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Gj.sn. distanse (km) 160,4   160,4   160,4   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

I alle tre MNL-modellene, hhv. med minst skredstørrelse, lavest skredfrekvens, og lavest stengingsfrekvens i 

alternativ A, får den alternativspesifikke konstanten et signifikant positivt fortegn. Når et attributt er knyttet til 

ett av alternativene, ved at det har lavest verdi i Alternativ A, så blir den estimerte attributtverdsettingen lavere 

– noe av betalingsvilligheten «fanges» i det alternativspesifikke konstantleddet. 

4.4. Betalingsvillighet utledet fra betinget verdsetting 

Tabell 4.5 viser svarfordelinger på spørsmålene om betalingsvillighet for to typer skredtiltak (tunneltiltak, CV1, 

og alternativt tiltak, CV2), enten ved personlig betaling via billettkostnader/bompenger (CV-reise) eller ved 

husholdningens betaling av en årlig avgift (CV-samfunn). I fordelingen mellom de som har positiv 

betalingsvillighet og de som ikke er villig til å betale noe, er det generelt større andel nullsvar for CV-reise enn 

for CV-samfunn; henholdsvis 12/17 % og 8/10% for CV1/CV2. Det kunne tenkes at dette skyldes 

betalingsmekanismen i CV-reise, at en del respondenter ville være imot finansiering via høyere bompenger, og 

kanskje også via høyere billettkostnader; mens betalingsmekanismen i CV-samfunn var en øremerket skatt 

(avgift). Imidlertid er prosentandelen protestnullsvar omtrent lik for CV-reise og CV-samfunn, og er på det vi 

vurderer som et akseptabelt lavt nivå (13-16% av totalutvalget). Nullandelen var større for CV2- enn CV1-

scenarioene, for både CV-reise og CV-samfunn. Vi har antatt at betalingsvilligheten for helt å unngå skredfare (og 

dermed også skredfareutrygghet) gjennom å bygge tunneler (CV1) ville være høyere enn betalingsvilligheten for 

alternative skredsikringstiltak (voller, murer, groper og nett) som ikke på samme måte ville eliminere «nærværet 

av skred» (CV2). En stor andel har oppgitt samme beløp for tunneltiltaket (CV1) og det alternative skredtiltaket 

(CV2). I CV-samfunn er «vet ikke»-andelen større enn i CV-reise; noe som antyder av respondentene fant det 

enklere å svare på CV-reise-scenarioene. CV1-CV2 er differansen i betalingsvillighet mellom CV1 og CV2, og den 

ekstra betalingsvilligheten for CV1 var antatt å kunne isolere verdsettingen av redusert utrygghet. Fordi mange 

har oppgitt samme beløp i CV1 og CV2 så er andelen med null relativt høy og andelen med positiv 

betalingsvillighet tilsvarende lav. 
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Tabell 4.5. Betinget verdsetting (CV). Antall observasjoner av respondenter med positiv betalingsvillighet, nullsvar og vet 
ikke; samt fordeling (av nullsvar og «vet ikke) på reelle og protest-nullsvar; for ulike CV-scenarioer. Alle transportmidler 
og strekningsområder. 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise 
CV1-CV2 

Reise 
CV1 Samfunn CV2 Samfunn 

CV1-CV2 
Samfunn 

Positiv betalingsvillighet 625 81% 585 76% 254 34% 653 78% 632 76% 219 26% 

Nullsvar 95 12% 135 17% 423 56% 66 8% 82 10% 496 60% 

Vet ikke 52 7% 52 7%     115 14% 120 14%     

Total; Antall obs (Prosent) 772 100% 772 100% 756 100% 834 100% 834 100% 829 100% 

1. Har ikke råd til å betale noe 14 10% 13 7%     21 12% 19 12%     

2. Synes det er viktigere ting å 
betale for enn skredsikring 

3 2% 4 2%     2 1% 1 1%     

3. Synes myndighetene skal betale 
kostnaden 

48 35% 54 31%     55 31% 47 29%     

4. Betaler allerede nok i veiavgifter 
og bompenger/høye nok 
billettpriser 

41 30% 63 36%     45 26% 48 29%     

5. Synes ikke skredsikringsplanene 
er omfattende nok og vil derfor ikke 
unngå skred helt 

1 1% 14 8%     2 1% 0 0%     

6. Vil heller betale for skredsikring 
av andre strekninger enn denne 

0 0% 1 1%     0 0% 1 1%     

7. Kjører sjelden eller aldri denne 
strekningen 

7 5% 7 4%     15 9% 12 7%     

8. Synes det er vanskelig å angi et 
beløp 

24 17% 21 12%     36 20% 35 21%     

Total; hvorfor ingen 
betalingsvillighet (spurt både for 
null og for vet ikke) 

138   177       176   163       

-          Reelle Nullsvar  29 4% 27 3%     39 5% 37 4%     

-          Protest Nullsvar  104 13% 106 14%     128 15% 130 16%     

Kommentar: Spørsmålene om begrunnelse av null betalingsvillighet ble stilt både til dem som oppga null og til dem som 

krysset av «vet ikke», og svaralternativene 3, 4, 5, 6 og 8 er definert som protest nullsvar. 

Hypotesen var at betalingsvillighet for å unngå utrygghet kunne gis som forskjellen i betalingsvillighet mellom 

CV1 (Tunnel) og CV2 (Alternative sikringstiltak hvor en ser/føler skredet), CV1-CV2. Vi ser av tabell 4.5 at for CV-

reise er CV1-CV2 større enn null for ca. en tredjedel av respondentene, mens vi får beregnet null (i differansen 

mellom CV1 og CV2, som også omfatter protestnullsvar i hhv. CV1 og CV2) for 56 % av respondentene. Vi har da 

igjen en rest på ca. 10 % som får beregnet negativ betalingsvillighet i CV1-CV2, dvs. høyere betalingsvillighet for 

CV2 enn for CV1. Denne andelen kan ha foretrukket de alternative skredtiltakene framfor tunnel, enten det er 

pga. «tunnelskrekk» eller at de alternative skredsikringstiltakene vurderes som bedre på annen måte, f.eks. for 

å kunne oppleve landskapet de reiser gjennom (som vi ikke har kontrollert for). For disse respondentene vil da 

oppsettet med å verdsette utrygghet som CV1-CV2 ikke virke da andre forhold ved tiltakene blandes inn. Disse 

respondentene blir derfor tatt ut av utvalgt før gjennomsnittlig betalingsvillighet beregnes. For CV-samfunn er 

tilsvarende tall 26%, 60% og 14 %, med henholdsvis positiv, null og negativ betalingsvillighet for differansen 

mellom CV1 og CV2. 
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Tabellene 4.6, 4.7 og 4.8 viser gjennomsnittlig betalingsvillighet per reise, for CV-reise, og per husholdning per 

år, for CV-samfunn, med ulike fremgangsmåter for å ta ut respondenter som ikke vurderes å oppgi gyldig 

betalingsvillighet i CV1/CV2 eller ikke vurderes å kunne sammenholde tunneltiltaket og det alternative tiltaket. 

For estimatene i tabellene 4.6 og 4.7 er respondentene med høyere betalingsvillighet for CV2 enn CV1 inkludert, 

slik at minimumsbeløpet for differansen CV-CV2 blir negativt. Vi velger å legge størst vekt på tabell 4.8 da den 

tar ut respondenter som hadde negativ CV1-CV2 (altså villige til å betale mer for andre skredsikringstiltak enn for 

tunnel), i tillegg til utelatelse av respondenter med protest-nullsvar og respondenter som fant at tunneler økte 

utryggheten. 

Tabell 4.6. Betalingsvillighet fra betinget verdsetting per reise per person (CV-reise). Alle transportmidler og 
strekningsområder. 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 151,08 130,53 21,09 

Median 90 60 0 

Standardavvik 177,7 169,6 86,1 

Max-Min 1000 0 1000 0 595 -310 

Totalt antall 
obs 

323 321 321 

Merknad: Estimatene er beregnet med følgende respondenter utelatt: i) de som oppga null betalingsvillighet med «protestbegrunnelse» 

(protestnullsvar), ii) de som fant at tunneler økte utryggheten («tunnelskrekk»), og iii) de som fant at tunnelscenarioet (CV1) i CV-reise er 

urealistisk (et kontrollspørsmål som ikke inngikk i CV-samfunn). (Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre transportmidlene.) 

Tabell 4.7. Betalingsvillighet fra betinget verdsetting per reise per person (CV-reise) og per år per husholdning (CV-
samfunn). Alle transportmidler og strekningsområder. 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 150,85 128,85 22,05 1540 1406 133 

Median 90 60 0 600 600 0 

Standardavvik 172,7 162,3 82,6 2326 2219 1201 

Max-Min 1000 0 1000 0 595 -310 15000 0 15000 0 14100 -10900 

Totalt antall obs 536 533 533 609 609 609 

Merknad: Estimatene er beregnet med følgende respondenter utelatt: i) de som oppga null betalingsvillighet med «protestbegrunnelse» 

(protestnullsvar), og ii) de som fant at tunneler økte utryggheten («tunnelskrekk»). (Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre 

transportmidlene.) 
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Tabell 4.8. Betalingsvillighet fra betinget verdsetting per reise per person (CV-reise) og per år per husholdning (CV-
samfunn). Alle transportmidler og strekningsområder. 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 146,14 112,62 33,55 1618 1289 329 

Median 75 60 0 600 600 0 

Standardavvik 171,9 150,5 78,2 2452 2179 1008 

Max-Min 1000 0 1000 0 595 0 15000 0 15000 0 14100 0 

Totalt antall obs 476 473 473 515 515 515 

Merknad: Estimatene er beregnet med følgende respondenter utelatt: i) de som oppga null betalingsvillighet med «protestbegrunnelse» 

(protestnullsvar), ii) de som fant at tunneler økte utryggheten («tunnelskrekk»), og iii) de som oppga høyere betalingsvillighet for CV2 enn 

for CV1. (Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre transportmidlene.) 

I tabell 4.8. ser vi at gjennomsnittlig betalingsvillighet per person per reise for differansen CV1-CV2 for CV-reise 

blir snaut 35 kroner.  (Vedlegg 1 viser at tilsvarende verdier separat for bil, buss og tog varierer fra i underkant 

av 30 kroner for togreisende opp imot 40 kroner for bilreisende.) 

Tabellene 4.9, 4.10 og 4.11 rapporterer det samme som de tre foregående (i samme rekkefølge), men med 

enhetsprisen betalingsvillighet per person per kilometer reiselengde på skredutsatt strekning. 

Tabell 4.9. Betalingsvillighet fra betinget verdsetting per kilometer per person (CV-reise). Alle transportmidler og 
strekningsområder. 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 1,30 1,11 0,17 

Median 1 1 0 

Standardavvik 2,1 2,3 0,8 

Max-Min 21 0 25 0 5 -7 

Totalt antall 
obs 

238 236 236 
 

Merknad: Estimatene er beregnet med følgende respondenter utelatt: i) de som oppga null betalingsvillighet med «protestbegrunnelse» 

(protestnullsvar), ii) de som fant at tunneler økte utryggheten («tunnelskrekk»), og iii) de som fant at tunnelscenarioet (CV1) i CV-reise er 

urealistisk (et kontrollspørsmål som ikke inngikk i CV-samfunn). (Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre transportmidlene.) 
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Tabell 4.10. Betalingsvillighet fra betinget verdsetting per kilometer per person (CV-reise) og per kilometer per år per 
husholdning (CV-samfunn). Alle transportmidler og strekningsområder.  

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,49 1,25 0,23 748 723 24 

Median 1 1 0 10 10 0 

Standardavvik 3,6 3,2 1,0 1678 1683 509 

Max-Min 59 0 49 0 10 -7 15000 0 15000 0 3500 -4250 

Totalt antall obs 391 388 388 445 445 445 

Merknad: Estimatene er beregnet med følgende respondenter utelatt: i) de som oppga null betalingsvillighet med «protestbegrunnelse» 

(protestnullsvar), og ii) de som fant at tunneler økte utryggheten («tunnelskrekk»). (Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre 

transportmidlene.) 

Tabell 4.11. Betalingsvillighet fra betinget verdsetting per kilometer per person (CV-reise) og per kilometer per år per 
husholdning (CV-samfunn). Alle transportmidler og strekningsområder.  

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,43 1,09 0,34 766 654 112 

Median 1 1 0 3 2 0 

Standardavvik 3,5 2,9 0,9 1769 1698 398 

Max-Min 59 0 49 0 10 0 15000 0 15000 0 3500 0 

Totalt antall obs 352 349 349 378 378 378 

Merknad: Estimatene er beregnet med følgende respondenter utelatt: i) de som oppga null betalingsvillighet med «protestbegrunnelse» 

(protestnullsvar), ii) de som fant at tunneler økte utryggheten («tunnelskrekk»), og iii) de som oppga høyere betalingsvillighet for CV2 enn 

for CV1. (Se vedlegg 1 for resultater for hvert av de tre transportmidlene.) 

Tabell 4.11 gir et estimat per person per kilometer for differansen mellom tunnel og alternativt tiltak lik ca. 0,35 

kroner. (Vedlegg 1 viser at tilsvarende verdi separat for bil, buss og tog varierer fra i underkant av 0,30 kroner 

for togreisende opp imot 0,40 kroner for bilreisende.) 

4.5. Verdsetting av utrygghet ved skredfare – validering 

4.5.1. Vansken med å verdsette utrygghet 

Vårt oppdrag var skissert som å komme fram til «nye estimater for utrygghet ved skredfare» (Statens vegvesen 

2017, s. 5). I vårt tilbud påpekte vi at videre utvikling av verdsetting av forhold ved skred kunne følge to 

hovedlinjer: i) forsøke å identifisere/isolere de elementene ved skred som ikke allerede er inkludert i 

eksisterende opplegg (tids- og ulempekostnadene i skredmodulen i Effekt) og herunder "kontrollere for de 

elementene som allerede er håndtert for å isolere utrygghetsfaktoren og unngå dobbelttelling"; og ii) bygge 

videre på Flügel m.fl. (2010, 2015) i retning av å få verdsatt det elementet ved skredfare som kommer nær "et 
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standard risikomål, særlig den forventede frekvensen av skred" og "[k]onsekvensomfanget, som bredden ... 

delvis indikerer" og "noe om skredenes forventede størrelser/mengder" (Halse m.fl. 2018, s. 19).7 

Det er grunnleggende problematisk å verdsette endringer i en latent psykologisk variabel, som utrygghet, og slik 

at utrygghetsendringene varierer mer eller mindre entydig med kvantifiserbare/tiltakspåvirkelige forhold ved 

skredrisikoen (se Flügel m.fl. 2015 og Veisten 2016 for videre utgreing av disse utfordringene). Vi har verdsatt 

kvantifiserbare/tiltakspåvirkelige forhold ved skred/skredfare i våre valgeksperimenter, og med betinget 

verdsetting har vi verdsatt tiltak som potensielt påvirker flere elementer/effekter ved skred/skredfare. Vi mener 

at dette er relevante verdsettinger tilknyttet skredfare på vei- og jernbanestrekninger i Norge, men siden 

oppdraget spesifiserer utrygghet så har vi også hatt i mente at vi ville søke å identifisere/isolere det eller de 

elementene ved skredfare som i størst grad knytter an til utryggheten. 

I spørreskjemaet inkluderte vi oppfølgingsspørsmål om opplevd utrygghet ved transport pga. skred og andre 

forhold (naturfarer/transportsikkerhetsforhold), og også spørsmål for å måle personlighetstrekket nevrotisisme, 

der tilbøyelighet til å føle seg utrygg inngår. For å validere om de skredfarekomponentene vi har verdsatt også 

«måler skredfareutrygghet» bruker vi i første rekke ett spesifikt oppfølgingsspørsmål om respondentens 

selvopplevde grad av skredfareutrygghet ved transport; oppgitt på en skala fra 0 (ingen utrygghet) til 10 (voldsom 

utrygghet). I analyser av valgeksperimentene inkluderer vi denne variabelen som en interaksjon med 

skredfareattributtene (skredstørrelse, skredfrekvens, stengingsfrekvens). Hypotesen er da at koeffisienten til 

dette interaksjonsleddet skal være signifikant forskjellig fra null, og det forventede fortegnet vil avhenge av 

modellerings-/test-type. I analyser av den betingede verdsettingen inkluderer vi samme 

skredfareutrygghetsvariabel (0-10) som variabel i en multippel regresjon som forklarer respondentenes 

betalingsvillighet for å unngå skredfareutrygghet målt som differansen CV1-CV2 (eller i korrelasjonstest med 

CV1-CV2). Hypotesen er igjen at variabelens koeffisient skal være signifikant forskjellig fra null (eller at 

korrelasjonen skal være signifikant/«betydelig»). Vi vil også nevne tilsvarende testresultater med en estimert 

naturfarefaktor og en estimert nevrotisismefaktor. 

Vi gjennomgår først validering av utrygghet i verdsettingene fra valgeksperimentene og deretter den betingede 

verdsettingen. 

4.5.2. Utrygghetsvalidering av attributtverdsetting i valgeksperimentene 

Modelltyper og testtyper 

I utrygghetsvalideringen av attributtverdsettingen i valgeksperimentene bygger vi videre på de enkle CE-

modellene presentert i kapittel 4.3. Vi setter inn interaksjonsledd med skredfareutrygghetsvariabelen i en modell 

med opprinnelig (tilfeldig) plasseringer av alternativene (tabellene 4.12.a og 4.12.b) og deretter i modeller der 

alternativet med lavest attributtnivå for et gitt skredattributt (skredfrekvens, skredstørrelse og 

stengingsfrekvens) er plassert på én bestemt side (tabellen 4.13.a, b, c, d). De modellene vi viser er for samlet 

utvalg og gitt enten med originale data/attributtverdier per reise eller transformerte attributtverdier per km 

(reist). 

 

7 Videre ble det påpekt at en burde knytte verdsettingen til konkete strekninger (i tillegg til "generiske", som i Flügel 
m.fl. 2010, 2015) og også utvide fra kun privatbil til også å inkludere kollektive transportmiddel på både vei og jernbane 
(Halse m.fl. 2018). 
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Modeller med opprinnelig (tilfeldig) plassering av alternativparene 

I disse modellene tester vi interaksjonsledd mellom valgeksperimentattributt og psykologisk mål. 

Tabell 4.12.a. Utrygghetsvalidering av skredfareattributtverdsettingen i valgeksperiment, med interaksjonsledd for 
skredfareutrygghet. Modell med opprinnelig plassering av alternativparene. Estimater per reise. Samlet utvalg. 

                    

  Skredstørrelse Skredfrekvens Stengingsfrekvens 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A -0,0015 (0,0196)   -0,0017 (0,0196)   -0,0017 (0,0196)   

Skredfrekvens -0,0175*** (0,0008) 4,27 -0,0184*** (0,0017) 4,60 -0,0175*** (0,0008) 4,38 

Skredstørrelse -0,0006*** (0,0001) 0,1463 -0,0005*** (0,00003) 0,1250 -0,0005*** (0,00003) 0,1250 

Stengingsfrekvens -0,0412*** (0,0032) 10,05 -0,0411*** (0,0032) 10,28 -0,0366*** (0,0063) 9,15 

Skadeantall -0,0472*** (0,0014) 11,51 -0,0472*** (0,0014) 11,80 -0,0472*** (0,0014) 11,80 

Reisetid -0,0067*** (0,0007) 1,63 -0,0067*** (0,0007) 1,68 -0,0067*** (0,0007) 1,68 

Reisekostnad -0,0041*** (0,0003)   -0,0040*** (0,0003)   -0,0040*** (0,0003)   

attributt:skredfareutrygghet 0,00002* (0,00001) -0,005 0,0002 (0,0003) -0,05 -0,0011 (0,0013) 0,28 

Pseudo-R2 0,15   0,15   0,15   

Log-likelihood -7541,7   -7542,9   -7542,8   

LR-test (8 f.g) 2727,6***   2725,2***   2725,5***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Fra tabell 4.12.a ser vi at det kun er interaksjonen mellom skredstørrelsesattributtet og oppgitt 

skredfareutrygghet som har koeffisient signifikant forskjellig fra null (på 10-prosentnivå), i kolonnene til venstre, 

men fortegnet er feil. Hvis skredfareutryggheten (fra 0 til 10) er knyttet til skredfarestørrelsen, så er 

forventningen at verdsettingen av redusert skredfarestørrelse øker med individets økende opplevde 

skredfareutrygghet, slik at fortegnet blir negativt (og således gir et «tillegg» til verdsettingen av attributtet, ikke 

et «fratrekk», som vist med negativ WTP, i grå skrift). 

Vi testet også interaksjonsledd som inkluderte både skredstørrelse og skredfrekvens sammen med 

skredfareutrygghet, men koeffisienten for dette interaksjonsleddet ble ikke signifikant forskjellig fra null. 

Interaksjoner med naturfarefaktor eller nevrotisismefaktor gir heller ikke signifikant negative koeffisienter. 

Koeffisienten til interaksjonsleddet mellom nevrotisismefaktoren og stengingsfrekvensen ble signifikant positiv 

på 10-prosentnivå, altså at WTP for redusert stengingsfrekvens synker med økende nevrotisismeskåre. 

I tilsvarende modelleringer med interaksjoner av tre øvrige attributtene, personskadeantall, reisetid og 

reisekostnad, så finner vi at WTP for redusert skadeantall og redusert reisetid synker med økende 

skredfareutrygghet, og ditto for økende naturfareskåre. WTP for redusert skadeantall øker med økende 

nevrotisismeskåre, og ditto for reisekostnad, men i begge disse tilfellene kun på 10 % signifikansnivå. 
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Tabell 4.12.b. Utrygghetsvalidering av skredfareattributtverdsettingen i valgeksperiment, med interaksjonsledd for 
skredfareutrygghet. Modell med opprinnelig plassering av alternativparene. Estimater per km. Samlet utvalg. 

                    

  Skredstørrelse Skredfrekvens Stengingsfrekvens 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,0058 (0,0181)   0,0065 (0,0181)   0,0060 (0,0181)   

Skredfrekvens -0,3079*** (0,0298) 0,94 -0,4628*** (0,0629) 1,41 -0,3062*** (0,0303) 0,94 

Skredstørrelse -0,0046** (0,0022) 0,0122 -0,0064*** (0,0011) 0,0194 -0,0065*** (0,0011) 0,0199 

Stengingsfrekvens -0,8370*** (0,1262) 2,56 -0,8360*** (0,1257) 2,54 -0,2237 (0,2599) 0,61 

Skadeantall -1,0009*** (0,0614) 3,06 -1,0108*** (0,0622) 3,07 -1,0037*** (0,0620) 3,07 

Reisetid -0,5133*** (0,0555) 1,57 -0,5190*** (0,0554) 1,58 -0,5180*** (0,0558) 1,59 

Reisekostnad -0,3270*** (0,0267)   -0,3291*** (0,0270)   -0,3266*** (0,0266)   

attributt:skredfareutrygghet -0,0004 (0,0004) 0,00 0,0316*** (0,0103) -0,10 -0,1248*** (0,0475) 0,38 

Pseudo-R2 0,04   0,04   0,04   

Log-likelihood -8512,9   -8508,8   -8509,8   

LR-test (8 f.g) 785,2***   793,3***   791,3***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Fra tabell 4.12.b ser vi at interaksjonen mellom stengingsfrekvensattributtet og oppgitt skredfareutrygghet har 

koeffisient med signifikant negativt fortegn, i kolonnene til høyre. Fra denne modellen (med transformerte 

attributtverdier per km reist) finner vi altså en statistisk signifikant sammenheng mellom oppgitt 

skredfareutrygghet og betalingsvillighet for redusert stengingsfrekvens (som vi tar med blant 

«skredattributtene» selv om vi påpekte i scenarioene at stenging av strekningen kunne ha andre årsaker enn 

skred). Interaksjonsleddet med skredfrekvens har feil fortegn, slik at verdsettingen av redusert skredfrekvens 

synker med individets økende opplevde skredfareutrygghet. 

Vi testet også interaksjonsledd som inkluderte både skredstørrelse og skredfrekvens sammen med 

skredfareutrygghet, og dette ga samme resultat som for interaksjonsleddet med kun skredfrekvens – 

koeffisienten for dette interaksjonsleddet ble signifikant positiv (slik at den kombinerte verdsettingen av 

skredfrekvens- og skredstørrelsesreduksjon synker med individets økende opplevde skredfareutrygghet). 

Interaksjonsledd med naturfarefaktoren gir omtrent samme resultat som med skredfareutryggheten, men noe 

svakere signifikans for interaksjonen med stengingsfrekvens (10-prosentnivå). Koeffisienten til 

interaksjonsleddet mellom nevrotisismefaktoren og stengingsfrekvensen blir (nok en gang) signifikant positiv, 

altså at WTP for redusert stengingsfrekvens synker med økende nevrotisismeskåre. Samme resultat ble funnet 

for skredstørrelsesinteraksjonen, men da kun på 10-prosentnivå. 

I tilsvarende modelleringer med interaksjoner av de tre øvrige attributtene, personskadeantall, reisetid og 

reisekostnad, så finner vi at WTP for reduksjon i disse tre attributtene synker med økende skredfareutrygghet, 

og ditto for økende naturfareskåre. Preferansen for redusert reisekostnad øker med økende nevrotisismeskåre. 
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Modeller med plassering av alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side 

Interaksjonsledd mellom valgeksperimentattributt og psykologisk mål 

I de følgende modellene er alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt plassert på én bestemt side 

(Alternativ A, mens Alternativ B, referansen, alltid vil ha høyere eller lik verdi for dette gitte attributtet, «X»). 

Tabell 4.13.a. Utrygghetsvalidering av skredfareattributtverdsettingen i valgeksperiment, med interaksjonsledd for 
skredfareutrygghet. Modell med plassering av alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side. 
Estimater per reise. Samlet utvalg. 

                    

  Skredstørrelse Skredfrekvens Stengingsfrekvens 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,4068*** (0,0284) 99 0,2423*** (0,0353) 58 0,1142*** (0,0347) 29 

Skredfrekvens -0,0182*** (0,0009) 4,44 -0,0099*** (0,0021) 2,36 -0,0178*** (0,0008) 4,45 

Skredstørrelse -0,0002** (0,0001) 0,0000 -0,0005*** (0,00003) 0,1190 -0,0005*** (0,00003) 0,1250 

Stengingsfrekvens -0,0355*** (0,0032) 8,66 -0,0423*** (0,0032) 10,07 -0,0210*** (0,0079) 5,25 

Skadeantall -0,0466*** (0,0014) 11,37 -0,0482*** (0,0014) 11,48 -0,0471*** (0,0014) 11,78 

Reisetid -0,0064*** (0,0007) 1,56 -0,0069*** (0,0007) 1,64 -0,0067*** (0,0007) 1,68 

Reisekostnad -0,0041*** (0,0003)   -0,0042*** (0,0003)   -0,0040*** (0,0003)   

attributt:skredfareutrygghet 0,00002 (0,00001) 0,00 0,0002 (0,0003) -0,05 -0,0012 (0,0013) 0,30 

Pseudo-R2 0,13   0,13   0,14   

Log-likelihood -7437,3   -7519,2   -7537,4   

LR-test (8 f.g) 2401,7***   2421,8***   2596,7***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

I modellene med originale attributtverdier per reise, der alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt 

er plassert på én bestemt side, får ingen av interaksjonsleddene med skredfareattributtene koeffisient med 

fortegn signifikant forskjellig fra null (tabell 4.13.a). 

Interaksjoner med naturfarefaktor eller nevrotisismefaktor gir heller ikke koeffisienter med fortegn signifikant 

forskjellig fra null. 

I tilsvarende modelleringer med interaksjoner av tre øvrige attributtene, personskadeantall, reisetid og 

reisekostnad, så finner vi (igjen) at WTP for redusert skadeantall og redusert reisetid synker med økende 

skredfareutrygghet, og ditto for økende naturfareskåre. 
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Tabell 4.13.b. Utrygghetsvalidering av skredfareattributtverdsettingen i valgeksperiment, med interaksjonsledd for 
skredfareutrygghet. Modell med plassering av alternativet med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side. 
Estimater per km. Samlet utvalg. 

                    

  Skredstørrelse Skredfrekvens Stengingsfrekvens 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,4330*** (0,0198) 1,2 0,3358*** (0,0197) 0,9 0,2085*** (0,0202) 0,7 

Skredfrekvens -0,3551*** (0,0316) 1,02 -0,2415*** (0,0504) 0,68 -0,3075*** (0,0304) 0,98 

Skredstørrelse 0,0050** (0,0023) -0,0144 -0,0077*** (0,0011) 0,0215 -0,0064*** (0,0011) 0,0204 

Stengingsfrekvens -0,7191*** (0,1234) 2,07 -0,8303*** (0,1223) 2,32 0,4747* (0,2524) #VERDI! 

Skadeantall -0,9295*** (0,0589) 2,67 -0,9532*** (0,0597) 2,66 -0,9947*** (0,0621) 3,17 

Reisetid -0,4519*** (0,0557) 1,30 -0,4991*** (0,0550) 1,40 -0,5190*** (0,0556) 1,66 

Reisekostnad -0,3475*** (0,0271)   -0,3577*** (0,0267)   -0,3135*** (0,0261)   

attributt:skredfareutrygghet -0,0007* (0,0004) 0,002 0,0245*** (0,0091) -0,07 -0,1431*** (0,0451) 0,46 

Pseudo-R2 0,04   0,04   0,04   

Log-likelihood -8268,0   -8363,6   -8456,7   

LR-test (8 f.g) 740,2***   733,0***   758,0***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

I modellene med transformerte attributtverdier per km, der alternativet med lavest attributtnivå for et gitt 

attributt er plassert på én bestemt side, får alle interaksjonsleddene med skredfareattributtene koeffisient med 

fortegn signifikant forskjellig fra null (tabell 4.13.b). Interaksjonsleddet med skredfrekvens har (igjen) feil fortegn, 

slik at verdsettingen av redusert skredfrekvens synker med individets økende opplevde skredfareutrygghet. 

Verdsettingen av redusert skredstørrelse og, særlig, redusert stengingsfrekvens, øker imidlertid med individets 

økende opplevde skredfareutrygghet. 

Interaksjonsledd med naturfarefaktoren gir omtrent samme resultat som med skredfareutryggheten, men noe 

svakere statistisk signifikans. Koeffisienten til interaksjonsleddet mellom nevrotisismefaktoren og 

stengingsfrekvensen blir (igjen) signifikant positiv, altså at WTP for redusert stengingsfrekvens synker med 

økende nevrotisismeskåre. 

I tilsvarende modelleringer med interaksjoner av de tre øvrige attributtene (personskadeantall, reisetid og 

reisekostnad) finner vi at WTP for reduksjon i disse tre attributtene synker med økende skredfareutrygghet; og 

for personskadeantall og reisetid, ditto for økende naturfareskåre. Preferansen for redusert reisekostnad øker 

med økende nevrotisismeskåre, mens tidsverdsettingen synker (svakt) med økende nevrotisismeskåre. 

Interaksjonsledd mellom alternativ med lavest verdi for attributt «X» og psykologisk mål 

I de følgende modellene tester vi interaksjonsledd mellom alternativet med lavest verdi for attributt «X» 

(alternativ A) og psykologisk mål. Da tester vi primært hypotesen om at økt skredfareutrygghet øker 

sannsynligheten for å velge alternativet med lavest attributtverdi for skredfareattributt (skredstørrelse, 

skredfrekvens, eller stengingsfrekvens). 
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Tabell 4.13.c. Utrygghetsvalidering av skredfareattributtverdsettingen i valgeksperiment, med interaksjonsledd for 
skredfareutrygghet med alternativet som har lavest verdi for attributt «X» (Alt. A). Modell med plassering av alternativet 
med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side. Estimater per reise. Samlet utvalg. 

                    

  Skredstørrelse Skredfrekvens Stengingsfrekvens 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,4632*** (0,0441) 113 0,2561*** (0,0483) 61 0,0660 (0,0474) 17 

Skredfrekvens -0,0182*** (0,0009) 4,44 -0,0091*** (0,0015) 2,17 -0,0178*** (0,0008) 4,45 

Skredstørrelse -0,0001* (0,00004) 0,0244 -0,0005*** (0,00003) 0,1190 -0,0005*** (0,00003) 0,1250 

Stengingsfrekvens -0,0355*** (0,0032) 8,66 -0,0423*** (0,0032) 10,07 -0,0258*** (0,0056) 6,45 

Skadeantall -0,0466*** (0,0014) 11,37 -0,0482*** (0,0014) 11,48 -0,0471*** (0,0014) 11,78 

Reisetid -0,0064*** (0,0007) 1,56 -0,0069*** (0,0007) 1,64 -0,0067*** (0,0007) 1,68 

Reisekostnad -0,0041*** (0,0003)   -0,0042*** (0,0003)   -0,0040*** (0,0003)   

Alt.A:skredfareutrygghet -0,0133* (0,0080) -3,24 -0,0033 (0,0079) -0,79 0,0116 (0,0079) 2,90 

Pseudo-R2 0,13   0,13   0,14   

Log-likelihood -7437,2   -7519,3   -7536,7   

LR-test (8 f.g) 2401,8***   2421,7***   2598,0***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

I modellene med originale attributtverdier per reise, får interaksjonsleddet mellom alternativet med lavest verdi 

for skredstørrelsesattributtet og skredfareutrygghet negativt fortegn (tabell 4.13.c). Det indikerer at 

verdsettingen av redusert skredstørrelse synker med økende skredfareutrygghet – altså feil fortegn mht. 

hypotesen om at verdsetting av skredfareutrygghet var representert i verdsettingen av skredstørrelsen. 

Interaksjoner med naturfarefaktoren og alternativet med lavest verdi for skredstørrelsesattributtet gir samme 

resultat, at preferansen for alternativet med lavest skredstørrelse synker med økende naturfareutrygghet. 

I tilsvarende modelleringer med interaksjoner av tre øvrige attributtene, personskadeantall, reisetid og 

reisekostnad, så finner vi at sannsynligheten for å velge alternativ A, med lavest verdi for hhv. personskadeantall 

eller reisetid, synker med økende skredfareutrygghet, og ditto for økende naturfareskåre. Preferansen for 

alternativet med lavest reisekostnad øker med økende nevrotisismeskåre, og motsatt for alternativet med lavest 

reisetid (dog med relativt svak statistisk signifikans). 
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Tabell 4.13.d. Utrygghetsvalidering av skredfareattributtverdsettingen i valgeksperiment, med interaksjonsledd for 
skredfareutrygghet med alternativet som har lavest verdi for attributt «X» (Alt. A). Modell med plassering av alternativet 
med lavest attributtnivå for et gitt attributt på én bestemt side. Estimater per km. Samlet utvalg. 

                    

  Skredstørrelse Skredfrekvens Stengingsfrekvens 

  koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP koeff. st.feil WTP 

Konstant - Alt. A 0,4709*** (0,0370) 1,4 0,3366*** (0,0367) 0,9 0,1650*** (0,0365) 0,5 

Skredfrekvens -0,3497*** (0,0303) 1,00 -0,1263*** (0,0295) 0,36 -0,3069*** (0,0305) 0,98 

Skredstørrelse 0,0015 (0,0011) -0,0029 -0,0079*** (0,0011) 0,0222 -0,0064*** (0,0011) 0,0204 

Stengingsfrekvens -0,7276*** (0,1234) 2,09 -0,8400*** (0,1223) 2,36 -0,2085 (0,1335) 0,67 

Skadeantall -0,9316*** (0,0586) 2,68 -0,9357*** (0,0600) 2,63 -0,9894*** (0,0619) 3,16 

Reisetid -0,4481*** (0,0554) 1,29 -0,4965*** (0,0549) 1,40 -0,5100*** (0,0553) 1,63 

Reisekostnad -0,3480*** (0,0270)   -0,3557*** (0,0268)   -0,3133*** (0,0264)   

Alt.A:skredfareutrygghet -0,0095 (0,0075) -0,03 -0,0001 (0,0075) 0,000 0,0099 (0,0075) 0,03 

Pseudo-R2 0,04   0,04   0,04   

Log-likelihood -8268,6   -8367,4   -8460,9   

LR-test (8 f.g) 739,0***   725,5***   749,6***   

Antall valg 12848   12848   12848   

Antall resp. 1606   1606   1606   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

I modellene med transformerte attributtverdier til km (reist), bestemt side, får ingen av interaksjonsleddene 

mellom alternativet med lavest verdi for et skredfareattributt og skredfareutrygghet koeffisient med fortegn 

signifikant forskjellig fra null (tabell 4.13.d). 

Det er en statistisk svak tendens til at preferansen for alternativet med lavest verdi for skredstørrelsesattributtet 

synker med økende naturfareskåre (økende naturfareutrygghet). 

I tilsvarende modelleringer med interaksjoner av tre øvrige attributtene, personskadeantall, reisetid og 

reisekostnad, så finner vi at sannsynligheten for å velge alternativ A med lavest verdi for reisetid synker med 

økende skredfareutrygghet, og ditto for økende naturfareskåre. Det er en statistisk svak tendens til at 

sannsynligheten for å velge alternativ A med lavest verdi for personskadeantall synker med økende 

naturfareskåre (men ikke med skredfareutryggheten alene). Preferansen for alternativet med lavest reisekostnad 

øker med økende nevrotisismeskåre (dog med relativt svak statistisk signifikans). 

Kort oppsummering av testresultatene – attributtverdsetting i valgeksperimenter 

Det er ikke funnet en klar og sterk samvariasjon mellom oppgitt skredfareutrygghet (og estimert 

naturfareutrygghetsskåre) på den ene siden og den tilkjennegitte preferansen for reduksjon i skredattributtenes 

nivåer. 

• For skredfrekvensen er indikasjonen fra testene heller motsatt av det vi kunne forvente, at respondenter 

med høyere oppgitt skredfareutrygghet i mindre grad har valgt alternativ med lavere skredfrekvens – at de 

har lavere (ikke høyere) verdsetting av skredfrekvensreduksjon. 

• For skredstørrelsen er indikasjonen fra testene svært blandet, med resultater i begge retninger (både økende 

og synkende verdsetting med økende skredfareutrygghet), i tillegg til resultater som viser ingen 

sammenheng. 
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• For stengingsfrekvensen (som ble oppgitt i scenarioet å kunne skyldes også andre forhold enn skred) er 

indikasjonen fra testene en svak positiv sammenheng, altså at respondenter med høyere oppgitt 

skredfareutrygghet, i noen av testene, i større grad har valgt alternativ med lavere stengingsfrekvens. 

Vi har også nevnt testresultater for de øvrige tre attributtene. Det er en klar tendens til at de som har oppgitt 

høyere skredfareutrygghet (og har høyere naturfareskåre) har lavere verdsetting av redusert reisetid. Videre er 

det en tendens til at disse også har lavere verdsetting av redusert personskadeantall. Så den oppgitte 

skredfareutryggheten/naturfareutryggheten favner ikke primært personskadepotensialet, samtidig som vi finner 

uklar sammenheng med skredattributtene, utenom stengingsfrekvensen. 

Den estimerte nevrotisismeskåren har liten sammenheng med skredattributtene, men en viss positiv 

sammenheng med preferanse for personskadereduksjon (og for lavere kostnad) og en viss negativ sammenheng 

med preferanse for redusert reisetid. 

4.5.3. Utrygghetsvalidering av differansen i betinget verdsetting 

To typer regresjonstester 

For den betingede verdsettingen var hypotesen at differansen mellom CV1 (tunnel) og CV2 (alternativt 

skredsikringstiltak) skulle kunne isolere den komponenten som favnet utryggheten – det at CV1 i større grad enn 

CV2 ville få alt tilknyttet skred og skredfare bort fra syn og sinn ved reising på strekningen. 

Vi har gjennomført en utrygghetsvalidering med to typer regresjonsmodeller, en standard lineær 

regresjonsmodell og en såkalt tobit-modell. Det er en modellering som håndterer at en betydelig andel har 0 i 

betalingsvillighet, noe som spesielt gjelder differansen CV1-CV2 som måler betalingsvillighet for 

skredfareutrygghet. 

Tabell 4.14.a. Utrygghetsvalidering av den betingede verdsettingen, per reise per person (CV-reise). Alle transportmidler 
og strekningsområder. Standard lineær regresjon. 

              

  CV-reise - CV1 - validering  CV-reise - CV2 - validering  CV-reise - CV1-CV2 - validering 

  koeff. st.feil koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant 129,2853*** (15,4881) 100,2986*** (13,5375) 28,9867*** (7,0354) 

Skredfareutrygghet 4,0590 (3,1998) 2,9618 (2,7968) 1,0972 (1,4535) 

Justert R2 0,0013 0,0003 -0,0009 

F 1,6091 (df = 1; 471) 1,1215 (df = 1; 471) 0,5698 (df = 1; 471) 

Antall resp. 473 473 473 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 
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Tabell 4.14.b. Utrygghetsvalidering av den betingede verdsettingen, per reise per person (CV-reise). Alle transportmidler 
og strekningsområder. Tobit-regresjon. 

              

  CV-reise - CV1 - validering CV-reise - CV2 - validering CV-reise - CV1-CV2 - validering  

  koeff. st.feil koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant 124,0260*** (15,9475) 95,5371*** (13,9322) -67,8071*** (17,2722) 

Skredfareutrygghet 4,4551 (3,2901) 3,3185 (2,8742) 3,8594 (3,2848) 

Log-likelihood -3023,0140 -2960,6870 -1361,5660 

Wald-test 1,8335 (df = 1) 1,3331 (df = 1) 1,3804 (df = 1) 

Antall resp. 473 473 473 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Vi finner ingen statistisk signifikant sammenheng mellom verdsettingene av skredtiltak og oppgitt 

skredfareutrygghet for den delen av utvalget som vurderte scenarioet i CV-reise (tabellene 4.14.a, b). 

Vi finner en svak positiv sammenheng mellom betalingsvillighet for tiltakene og naturfareskåren, både for CV1 

og CV2 i begge typer modelleringer (standard lineær regresjon og tobit), men dette gjelder ikke for differansen 

CV1-CV2. Det er ikke funnet noen sammenheng mellom nevrotisisme og betalingsvillighet for skredtiltakene i 

CV-reise. 

Tabell 4.15.a. Utrygghetsvalidering av den betingede verdsettingen, per år per husholdning (CV-samfunn). Alle 
transportmidler og strekningsområder. Standard lineær regresjon. 

              

  CV-samfunn - CV1 - validering CV-samfunn - CV2 - validering CV-samfunn - CV1-CV2 - validering 

  koeff. st.feil koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant 1294*** (216,0717) 1084*** (192,2981) 209,7890** (88,8713) 

Skredfareutrygghet 76,7871* (44,3974) 48,4254 (39,5125) 28,3617 (18,2609) 

Justert R2 0,0039 0,0010 0,0027 

F 2,9913* (df = 1; 513) 1,5020 (df = 1; 513) 2,4123 (df = 1; 513) 

Antall resp. 515 515 515 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Tabell 4.15.b. Utrygghetsvalidering av den betingede verdsettingen, per år per husholdning (CV-samfunn). Alle 
transportmidler og strekningsområder. Tobit-regresjon. 

              

  CV-samfunn - CV1 - validering CV-samfunn - CV2 - validering CV-samfunn - CV1-CV2 - validering 

  koeff. st.feil koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant 1239*** (226,4030) 1035*** (201,3322) -1520*** (255,8658) 

Skredfareutrygghet 68,2910 (46,5862) 40,3517 (41,4343) 100,7855** (46,1503) 

Log-likelihood -4520,1620 -4462,2940 -1733,6290 

Wald-test 2,1489 (df = 1) 0,9484 (df = 1) 4,7692** (df = 1) 

Antall resp. 515 515 515 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

For den delen av utvalget som vurderte scenarioet i CV-samfunn finner vi faktisk en statistisk signifikant 

sammenheng mellom oppgitt skredfareutrygghet og differansen mellom CV1 (tunnel) og CV2 (alternativ 
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skredtiltak), med tobit-regresjon, ikke standard lineær regresjon. Det er en svak positiv sammenheng mellom 

oppgitt skredfareutrygghet og verdsettingen av tunneltiltaket (CV1), med standard lineær regresjon, ikke med 

tobit-regresjon (tabellene 4.15.a, b). 

Vi finner ingen statistisk signifikante sammenhenger mellom betalingsvillighet for tiltakene og oppgitt 

skredfareutrygghet (Naturfareskåren); ei heller nevrotisismeskåren. Unntaket er differansen CV1-CV2 med tobit-

regresjon (som bedre håndterer de mange nullsvarene enn standard lineær regresjon, som ikke viste signifikant 

sammenheng).  Det er et interessant resultat at de som har høyere betalingsvillighet for tunneltiltaket (i CV-

Samfunn) har høyere oppgitt skredfareutryggheten, i tobit-modellen. Vi gjenfinner også en signifikant, positiv 

koeffisient for skredfareutrygghet i en logit-modell der alle med ekstra betalingsvillighet for tunnel settes til 1 og 

de andre settes til 0. Skredfareutryggheten har ikke signifikant positiv koeffisient i standard lineær regresjon av 

CV1-CV2, ei heller om vi kun ser på bare positive beløp (den ekstra betalingsvilligheten for tunnel versus 

alternativt sikringstiltak). 

Kort oppsummering av testresultatene – betinget verdsetting av skredtiltak og differansen mellom disse 

Også for den betingede verdsettingen er testresultatene noe blandede. For CV-reise er det ikke funnet noen 

signifikant sammenheng mellom verdsettingene av skredtiltak og den oppgitte skredfareutryggheten. For CV-

samfunn ble det funnet en signifikant sammenheng mellom oppgitt skredfareutrygghet og differansen mellom 

tiltakene (CV1-CV2), den ekstra betalingsvilligheten for tunneltiltaket. Når vi tester resultatet fra tobit-modellen 

videre i en binær logit-modell, finner vi at det er forskjellen mellom det å ville betale ekstra for tunnel versus det 

å ikke ville betale noe som driver dette resultatet. Det bekreftes av at dersom vi tar med bare de som har positiv 

betalingsvillighet (dvs. utelater de med 0 i betalingsvillighet), finner vi ikke lenger en signifikant positiv 

sammenheng med økt skredfareutrygghet.8 

Uansett er resultatet for CV1-CV2 i CV-Samfunn et interessant funn. Selv om økonomisk evaluering av endringer 

i latente psykologiske størrelser er utfordrende, så vil vi foreslå videre studier rettet mot å identifisere/isolere 

utrygghetskomponenten ved skredfare/naturfare. I nyere studier bør en forsøke både å få respondentene til å 

konkretisere hvilke aspekter/situasjoner som gir mest utrygghet og hvilke tiltakstyper/-elementer som kan 

påvirke utryggheten. Dette vil være krevende, men faglig relevant og interessant. Dette vil også ha relevans for 

nyere CE-undersøkelser, for utvalg og beskrivelse av attributter i en reisestrekningskontekst som den vi har 

basert CE og CV på. 

4.6. Modeller med individkarakteristika 

4.6.1. Interaksjonsledd i logit og variabler i tobit 

For å undersøke hvordan verdsettingene varierer med ulike karakteristika ved respondentene, har vi foretatt 

regresjonsanalyser som enten inkluderer interaksjonsledd med individkarakteristika i logitmodeller 

(valgeksperimenter) eller inkluderer variablene direkte i tobitmodeller (betinget verdsetting). 

 

8 For å konkretisere: i) De som flyttet markøren på glideskalaen for å oppgi positiv betalingsvillighet for tunneltiltaket, 
men som ikke gjorde dette for det alternative sikringstiltaket, og ii) de som flyttet markøren på glideskalaen lengre til 
høyre for tunneltiltaket enn for det alternative sikringstiltaket (dvs. høyere betalingsvillighet for tunneltiltaket), hadde 
høyere oppgitt skredfareutrygghet. Men hvor mye lengre til høyre de flyttet markøren på glideskalaen (hvor mye høyere 
betalingsvilligheten for tunneltiltaket var) hadde ingen signifikant sammenheng med den oppgitte 
skredfareutryggheten. 



 

   
M E N O N  E C O N O M I C S  5 8  R A P P O R T  

 

4.6.2. Analyse av valgeksperimenter med interaksjonsledd for individkarakteristika 

Modellene for valgeksperimentene er enkle multinomiale logitmodeller (MNL) basert på opprinnelig (tilfeldig) 

plassering av alternativparene. Vi tar med både modellering av originale attributtverdier per reise og 

transformerte attributtverdier per km reist på strekningen. 

Tabell 4.16.a. Multinomial logit (MNL) med interaksjonsledd for individkarakteristika. Samlet utvalg. Per reise og per km. 

          

  Per reise Per km (reist) 

  koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant 0,0055 (0,0229) 0,0046 (0,0213) 
Skredfrekvens -0,0133*** (0,0027) -0,0645 (0,0516) 
Skredstørrelse -0,0003*** (0,0001) -0,0023* (0,0012) 
Stengingsfrekvens -0,0456*** (0,0067) -1,1734*** (0,2173) 
Skadeantall -0,0261*** (0,0032) -0,5118*** (0,1153) 
Reisetid -0,0152*** (0,0034) -0,1510** (0,0749) 
Reisekostnad -0,0126*** (0,0015) -1,0815*** (0,1296) 

skredstørrelse:Nord     -0,0064* (0,0039) 
skredstørrelse:Hypo -0,0003*** (0,0001) -0,0894*** (0,0071) 
skredstørrelse:Kvinne -0,0002** (0,0001)    
skredfrekvens:Tog -0,0123*** (0,0031)     
skredfrekvens:Hypo -0,0039** (0,0019) -2,3950*** (0,1950) 
skredfrekvens:Kvinne -0,0038** (0,0020)     
skredfrekvens:Høyere_utd.    -0,1971*** (0,0591) 
skredfrekvens:Sysselsatt -0,0035 (0,0022) -0,1805** (0,0709) 
skredfrekvens:Barn_i_hush.    0,1412** (0,0671) 
skredfrekvens:Hush.inntekt 0,000004* (0,000002)     
stengingsfrekvens:Tog -0,0374*** (0,0107)     
stengingsfrekvens:Nord     0,8121* (0,4287) 
stengingsfrekvens:Hord 0,0147** (0,0074) 0,5510* (0,2854) 
stengingsfrekvens:Hypo     -5,0602*** (0,6766) 
stengingsfrekvens:Kvinne -0,0115 (0,0074) 0,7171*** (0,2564) 
stengingsfrekvens:Barn_i_hush. 0,0217*** (0,0083)     
skadeantall:Tog -0,4410*** (0,0256)     
skadeantall:Buss -0,1643*** (0,0124)     
skadeantall:Nord     -0,2871** (0,1342) 
skadeantall:Hord -0,0370*** (0,0050) -3,4545*** (0,3767) 
skadeantall:Hypo     -6,7145*** (0,4087) 
skadeantall:Kvinne -0,0111*** (0,0029)     
skadeantall:Høyere_utd. -0,0162*** (0,0029) -0,4311*** (0,1041) 
skadeantall:Sysselsatt 0,0058* (0,0032)     
skadeantall:Barn_i_hush. -0,0096*** (0,0033)     
skadeantall:Hush.inntekt     0,0002 (0,0001) 
reisetid:Tog -0,0040** (0,0018)     
reisetid:Nord 0,0033* (0,0017)     
reisetid:Hypo     -0,6837*** (0,1799) 
reisetid:Kvinne 0,0042** (0,0017)     
reisetid:Sysselsatt     -0,4674*** (0,1105) 
reisetid:Alder 0,0002*** (0,0001)     
reisetid:Hush.inntekt -0,000004** (0,000002)     
reisekostnad:Tog -0,0021** (0,0008)     
reisekostnad:Buss -0,0014 (0,0009)     
reisekostnad:Hypo     -0,3159*** (0,0789) 
reisekostnad:Kvinne 0,0021*** (0,0007) 0,2175*** (0,0577) 
reisekostnad:Høyere_utd.     0,1453** (0,0567) 
reisekostnad:Alder 0,0001*** (0,00002) 0,0090*** (0,0017) 
reisekostnad:Hush.inntekt 0,000002** (0,000001) 0,0002** (0,0001) 

Pseudo-R2 0,216 0,120 
Log-likelihood -5664,599 -6354,284 
LR-test 3121,5350*** (df = 35) 1742,1640*** (df = 29) 
Antall valg 10424 10424 
Antall resp. 1303 1303 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 
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Vi har først gjennomført en iterativ prosess med fjerning av interaksjoner som ikke viste statistisk signifikans, og 

endte opp med litt ulike modeller for dataene per reise og dataene per km reist. Imidlertid har felles interaksjoner 

mellom modellene samme fortegn. Negative fortegn på koeffisientene til interaksjonsleddene indikerer høyere 

betalingsvillighet for reduksjon av attributtnivået. 

Vi finner færrest samvariasjoner mellom skredstørrelse og individkarakteristika. I begge modellene har de som 

har valgt hypotetisk indikert sterkere preferanse for redusert skredstørrelse/skredfrekvens. Dette rimer med 

resultatet fra Flügel m.fl. (2015) angående litt høyere betalingsvillighetsestimater blant de ikke-skredutsatte for 

redusert skredutsatt andel av reisestrekningen. For øvrig er det indikert at de som reiste med tog hadde høyere 

verdsetting (enn bilreisende) av redusert skredfrekvens (men kun i modellen per reise). Kvinner har tilkjennegitt 

sterkere preferanse for redusert skredstørrelse/skredfrekvens enn menn, som også er konsistent med Flügel 

m.fl. (2015). Det kan også vurderes som konsistent med nevnte studie at respondentene med høyere utdanning 

viste sterkere preferanse for redusert skredfrekvens (dog kun i modellen per km). 

Kvinner har også tilkjennegitt sterkere preferanse for å redusere stengingsfrekvensen; det samme er tilfelle for 

de togreisende (men kun i modellen per reise). De som hadde reist på de spesifikke strekningene i Nordland og, 

spesielt, Hordaland, viste lavere betalingsvillighet for redusert stengingsfrekvens (sammenliknet med de som 

hadde reist på en annen «generisk» strekning (tabell 4.16.a). 

I følgende modell er også reist distanse på en strekning inkludert. (Men de som besvarte studien «hypotetisk», 

dvs. uten referansereise på skredutsatt strekning, har fått tilordnet en distanse lik strekningslengden, hhv. 100 

km i Hordaland, 230 km i Nordland, og 150 km på generisk strekning.) Modellen er gitt for originale 

attributtverdier per reise. (Kolonnen til høyre viser, med grå skrift, utledet tillegg til WTP (i kr) fra 

interaksjonsleddene.) 
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Tabell 4.16.b. Multinomial logit (MNL) med interaksjonsledd for individkarakteristika, som også inkluderer reist distanse. 
Samlet utvalg. Per reise. 

        

  Per reise 

  koeff. st.feil WTP (kr) 

Konstant 0,0080 (0,0230)   

Skredfrekvens -0,0120*** (0,0029) 0,76 

Skredstørrelse -0,0003*** (0,0001) 0,019 

Stengingsfrekvens -0,0357*** (0,0086) 2,27 

Skadeantall -0,0343*** (0,0075) 2,18 

Reisetid -0,0182*** (0,0036) 1,16 

Reisekostnad -0,0157*** (0,0016)   

skredstørrelse:Hypo -0,0003*** (0,0001) 0,024 

skredstørrelse:Kvinne -0,0001** (0,0001) 0,008 

skredfrekvens:Tog -0,0118*** (0,0031) 0,94 

skredfrekvens:Hypo -0,0034* (0,0019) 0,27 

skredfrekvens:Kvinne -0,0036* (0,0020) 0,29 

skredfrekvens:Sysselsatt -0,0033 (0,0022) 0,26 

skredfrekvens:Hush.inntekt 0,000004* (0,000002) -0,00032 

skredfrekvens:Distanse -0,00001 (0,00001) 0,00079 

stengingsfrekvens:Tog -0,0346*** (0,0109) 2,75 

stengingsfrekvens:Hord 0,0121 (0,0075) -0,96 

stengingsfrekvens:Kvinne -0,0108 (0,0074) 0,86 

stengingsfrekvens:Barn_i_hush. 0,0200** (0,0083) -1,6 

stengingsfrekvens:Distanse -0,0001* (0,00004) 0,008 

skadeantall:Tog -0,4431*** (0,0257) 35,2 

skadeantall:Buss -0,1629*** (0,0123) 12,9 

skadeantall:Nord 0,0069** (0,0032) -0,55 

skadeantall:Hord -0,0351*** (0,0052) 2,79 

skadeantall:Kvinne -0,0096*** (0,0030) 0,76 

skadeantall:Høyere_utd. -0,0167*** (0,0029) 1,33 

skadeantall:Sysselsatt 0,0086** (0,0034) -0,68 

skadeantall:Barn_i_hush. -0,0081** (0,0036) 0,64 

skadeantall:Alder 0,0002* (0,0001) -0,016 

skadeantall:Distanse -0,00005*** (0,00001) 0,004 

reisetid:Tog -0,0051*** (0,0019) 0,40 

reisetid:Kvinne 0,0041** (0,0017) -0,33 

reisetid:Alder 0,0002*** (0,0001) -0,02 

reisetid:Hush.inntekt -0,000004** (0,000002) 0,0003 

reisetid:Distanse 0,00002*** (0,00001) -0,0016 

reisekostnad:Tog -0,0022*** (0,0008) 0,17 

reisekostnad:Kvinne 0,0018** (0,0007) -0,14 

reisekostnad:Alder 0,0001*** (0,00002) -0,008 

reisekostnad:Hush.inntekt 0,000002** (0,000001) -0,0002 

reisekostnad:Distanse 0,00001*** (0,000003) -0,0008 

Pseudo-R2 0,219   

Log-likelihood -5638,293   

LR-test 3174,1460*** (df = 40)   

Antall valg 10424   

Antall resp. 1303   

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 
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Resultatene fra modellen som også inkluderer distansen reist, er noenlunde konsistente med de som ble funnet 

i foregående modell. 

4.6.3. Analyse av betinget verdsetting med individkarakteristika-variabler 

Modellene for den betingede verdsettingen er basert på tobit-modeller og vi inkluderer alle de 

individkarakteristikaene som vi inkluderte i foregående avsnitt, til tross for at de fleste ikke viser signifikant 

samvariasjon med oppgitt betalingsvillighet for skredtiltak. 

Tabell 4.17.a. Tobit-modell av betingede verdsetting med individkarakteristika, per reise per person (CV-reise). Alle 
transportmidler og strekningsområder. 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

  koeff. st.feil koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant -82,9121* (42,8300) -97,1128*** (37,2647) -88,9152** (44,4240) 

Tog 40,8549** (19,6499) 58,1118*** (17,0923) -27,0981 (20,0185) 

Buss 5,2899 (21,7996) 18,0216 (18,9629) -31,7607 (22,9049) 

Nord 15,0207 (21,2073) 11,6304 (18,4531) 2,6313 (22,0734) 

Hord 23,4182 (18,7722) 10,4507 (16,3280) 24,7665 (19,4539) 

Hypo 39,2139** (16,5877) 37,2937*** (14,4297) 4,4747 (17,1743) 

Kvinne 21,7861 (16,6296) 22,8663 (14,4663) 4,9235 (17,0303) 

Høyere_utd. 16,1589 (17,9598) 8,7116 (15,6236) 23,8045 (18,7551) 

Sysselsatt 13,3888 (19,6340) 12,8881 (17,0782) -4,3663 (20,4136) 

Barn_i_hush. 17,1900 (19,5149) 9,6448 (16,9811) 18,4793 (19,6195) 

Alder 1,3898** (0,5832) 1,5090*** (0,5073) -0,3691 (0,5984) 

Hush.inntekt 0,0139 (0,0205) 0,0127 (0,0178) 0,0173 (0,0209) 

Distanse 0,3891*** (0,0807) 0,2778*** (0,0702) 0,1886** (0,0821) 

Log-likelihood -2446,3080 -2393,1210 -1128,8720 

Wald-test 55,7916*** (df = 12) 59,6007*** (df = 12) 15,8218 (df = 12) 

Antall resp. 388 388 388 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 
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Tabell 4.17.b. Tobit-modell av betingede verdsetting med individkarakteristika, per år per husholdning (CV-samfunn). Alle 
transportmidler og strekningsområder. 

              

  CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

  koeff. st.feil koeff. st.feil koeff. st.feil 

Konstant 658,3424 (618,0778) 667,7048 (561,6118) -1,387,2480** (634,9566) 

Tog 15,8237 (293,7993) -9,3447 (266,9868) 81,4952 (296,4757) 

Buss 141,8511 (310,1770) 161,6015 (281,8112) 21,1172 (312,1993) 

Nord 233,8329 (306,1528) 176,1593 (278,1792) 217,2216 (306,4226) 

Hord 364,8099 (302,9973) 237,5124 (275,3342) 105,9404 (308,9141) 

Hypo 38,5396 (253,5055) 167,0948 (230,3372) -246,2932 (253,9060) 

Kvinne 256,3832 (255,0979) 184,2400 (231,8056) 103,0899 (257,8950) 

Høyere_utd. 201,8171 (261,6943) 133,8809 (237,7833) -124,4214 (263,5462) 

Sysselsatt -553,2002* (289,3816) -671,6162** (262,9268) 319,5941 (297,6705) 

Barn_i_hush. -247,3404 (297,9634) -155,0793 (270,7330) -93,8102 (297,9442) 

Alder 4,5456 (8,4049) 2,9587 (7,6371) -1,4225 (8,6961) 

Hush.inntekt 0,9873*** (0,2934) 0,8255*** (0,2667) 0,3528 (0,2916) 

Distanse -1,3340 (0,9685) -1,2904 (0,8803) -0,4754 (0,9906) 

Log-likelihood -3804,5190 -3764,3000 -1470,0820 

Wald-test 20,3392* (df = 12) 20,9032* (df = 12) 5,9185 (df = 12) 

Antall resp. 432 432 432 

Merknad: ***, ** og * betyr signifikant forskjellig fra null på henholdsvis 1 %-, 5 %-, og 10 %-nivå. 

Regresjonsmodellene viser at forklaringskraften og antall signifikante variable for modellene med 

betalingsvillighet for CV1-CV2 (antatt å representere skredfareutrygghet) er vesentlig lavere enn for CV1 og CV2 

som separate tiltak, og det gjelder både for CV-reise og CV-samfunn. For CV-samfunn (tabell 4.17b), men ikke for 

CV-Reise (tabell 4.17a), har husholdningsinntekt (som forventet) en signifikant positiv effekt på 

betalingsvilligheten både for tunnel (CV1) og andre skredsikringstiltak (CV2), men ikke for CV1-CV2. Beløpet for 

å unngå skredutrygghet (CV1-CV2) er imidlertid vesentlig lavere enn både CV1 og CV2 sett hver for seg, så dette 

er ikke uventet.   

Vi testet også skredfareutrygghetsvariabelen i modellen for CV1-CV2 for CV-samfunn, og denne kom ut med en 

koeffisient som ikke var signifikant forskjellig fra 0. Det kan tyde på at sammenhengen vi fant i tobit-modellen 

uten individkarakteristika ikke er robust. 
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4.7. Konklusjoner 

4.7.1. Hovedfunn  

Valgeksperimentet (CE) med utvalg av ulike transportbrukere i ulike områder av landet avveide alle de seks 

attributtene, inkludert de to «skredfareattributtene»: skredfrekvens og skredstørrelse. CE inneholdt også 

stengingsfrekvens og personskaderisiko, i tillegg til reisetid og reisekostnad. Skredfrekvens og skredstørrelse er 

ikke direkte konsekvenser av skred, slik som stenging av vei/bane, personskade, materialskade, osv. Frekvens og 

størrelse gir mål på et skadepotensiale som nok kan knyttes til skredeffekter, muligens også effekter utenom 

stengingsfrekvens og personskaderisiko. Vår studie er trolig den første som verdsetter skredstørrelse og 

skredfrekvens der det også er kontrollert for stengingsfrekvens og personskaderisiko. Det er også en av relativt 

få studier som verdsetter stengingsfrekvens i en skredkontekst. 

I CE og betinget verdsetting (CV) har vi forsøkt å isolere elementer, henholdsvis skredrelaterte attributter og 

differanser i verdsettingen av ulike skredtiltak, som kunne antas å representere «utrygghet for skred» (se kapittel 

4.3 og 4.4). Vi forventet at preferansene for redusert skredfrekvens og skredstørrelse, i CE, skulle samvariere 

med opplevd skredfareutrygghet. En slik sammenheng fant vi ikke (kap. 4.5). Derimot var verdsetting av redusert 

stengingsfrekvens på strekningen signifikant høyere med høyere grad av opplevd skredfareutrygghet. 

I CV sammenliknet vi betalingsvilligheten for tunneltiltak (CV1) og alternative skredsikringstiltak (CV2), der vi 

antok at ekstra betalingsvillighet for tunnel (CV1-CV2) ville være et uttrykk for verdsetting av å fjerne utryggheten 

for skredfare helt. Det var to CV-versjoner: CV-Reise og CV-Samfunn, med hhv. en reisekontekst med 

betalingsmåte som i CE (billettkostnad, kjørekostnad) og en policykontekst med øremerket avgift for 

husholdningene, for å få gjennomført skredtiltak på strekningen. Referansestrekningene var felles for CE- og CV-

scenarioet. I CV-Reise fant vi at respondentenes opplevde grad av utrygghet ikke hadde signifikant sammenheng 

med den ekstra betalingsvilligheten for tunneltiltak (CV1-CV2). For CV-Samfunn var imidlertid denne 

sammenhengen signifikant. De som hadde ekstra betalingsvillighet for tunnel, hadde signifikant høyere grad av 

skredfareutrygghet. 

På bakgrunn av denne testingen, konkluderer vi med at verdsettingsundersøkelsen ikke gir grunnlag for å 

etablere separate enhetspriser for utrygghet ved skred.  

4.7.2. Hvordan kan resultatene brukes i etatenes samfunnsøkonomiske analyser  

Undersøkelsen har imidlertid gitt oss ny kunnskap om folks verdsetting av ulike komponenter ved ferdsel på 

skredutsatte strekninger, som kan tenkes utviklet og brukt for å oppdatere transportetatenes skredmodul 

/stengingsmodul. 

Verdsettingene av skredtiltak med CV (CV1-tunnel og CV2-alternativ skredsikring) gir estimater som ikke kan 

brukes direkte i transportetatenes håndbøker i samfunnsøkonomiske analyser, da verdsettingen kan tenkes å 

dekke både effekter som allerede er inkludert og effekter som muligens ikke er inkludert (men som ikke kan 

isoleres i CV), og dette vil kunne medføre dobbelttelling med de verdsettingsfaktorene som allerede er tatt inn i 

håndbøkene. For CV-Samfunn finner vi at de som har høyere betalingsvillighet for tunnel enn for alternativt 

skredsikringstiltak har signifikant høyere oppgitt grad av skredfareutrygghet. Om vi ser kun på fordelingen i 

positive betalingsvillighetsbeløp og den oppgitte skredfareutryggheten, i en vanlig lineær regresjonsmodell, så 

er det ingen statistisk signifikant positiv sammenheng. Det kan være utfordrende å bringe 

resultatene/estimatene fra CV-Samfunn over i en analyseramme for etatene. Resultatene indikerer imidlertid en 

ekstra betalingsvillighet for tunneler som skredsikringstiltak sammenliknet med alternative sikringstiltak, og at 
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det er delvis er motivert av skredfareutrygghet. Dette utgjør i det minste et nytt steg mot det å isolere og 

verdsette utryggheten ved skredfare. 

Verdsettingene av skredattributter og andre attributter med CE har et klart potensiale til å kunne brukes i 

analyser av skredsikringstiltak på spesifikke strekninger, men må vurderes opp mot nyttekomponentene som 

allerede er inkludert i transportetatenes håndbøker i samfunnsøkonomiske analyser. Stenging og personskade 

blir, sammen med reisetid, håndtert i skredmodulen i EFFEKT. Det kan vurderes om verdsettingen av 

skredfarerisikoen i våre valgeksperimenter, dvs. skredfrekvensen og skredstørrelsen, kan implementeres, da det 

generelt synes mer relevant å ha med slike konkrete, målbare skredkomponenter enn den vanskelig målbare 

utryggheten. 
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Vedlegg 1: Beskrivende statistikk og regresjonsresultater 

Beskrivende statistikk for hele utvalget 

Tabell V1: Deskriptiv statistikk - bakgrunnsvariabler/analysevariabler 

Variabel Gj.snitt Median St.avvik Minimum Maksimum n 

Alder (år) 47,2 47,0 16,6 16 94 1 666 

Antall i husstanden 2,48 2,0 1,3 0 7 1 666 

Antall barn i husstanden 0,41 0,0 0,8 0 5 1 666 

Husstandsinntekt (i 1000 kr) 877 850 450 50 2200 1 351 

Personinntekt (i 1000 kr) 515 450 252 50 1200 1 397 

Manglende svar på husstandsinntekt 0,19 0 0,39 0 1 1 666 

Manglende svar på personinntekt 0,16 0 0,37 0 1 1 666 

Yrkesaktiv 0,63 1 0,48 0 1 1 666 

Universitetsutdanning el. tilsvarende 0,61 1 0,49 0 1 1 666 

Mastergrad el. tilsvarende 0,24 0 0,43 0 1 1 666 

Kvinne 0,50 0 0,50 0 1 1 666 

Aktivt panelmedlem 0,68 1 0,47 0 1 1 666 

Ikke panelmedlem 0,20 0 0,40 0 1 1 666 

Ganske eller svært skredutsatt 0,23 0 0,42 0 1 1 666 

Ikke skredutsatt i det hele tatt 0,23 0 0,42 0 1 1 666 

Tog 0,27 0 0,44 0 1 1 666 

Buss 0,25 0 0,43 0 1 1 666 

Bil 0,48 0 0,50 0 1 1 666 

Nordland 0,28 0 0,45 0 1 1 666 

Hordaland 0,32 0 0,47 0 1 1 666 

Generisk strekning 0,39 0 0,49 0 1 1 666 

Hypotetisk reise/strekning 0,51 1 0,50 0 1 1 666 

Reiseavstand - referanse (km) 159,8 150 120,2 0 999 1 666 

Estimert årlig reiselengde med referanse-

transportmiddel i skredfarlig område (km) 
4839 0 29312 0 840 000 1 099 
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Betalingsvillighet (CV).  Fordeling på ulike beløp for CV-Reise og CV-Samfunn 
(Søylene angir faktisk fordeling; kurvene angir estimert normalfordeling) 

 

CV-Reise ; CV1 – Betalingsvillighet per person per reise for tunnel som helt unngår skred og utrygghet 

 

 

 

 

  

Antall respondenter 

Beløp (kr) 
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CV-Reise – CV1-CV2; Betalingsvillighet pr person pr reise for å unngå utrygghet ved skred, dvs. CV1 (Tunnel) 

minus CV2 (andre skredtiltak).  

 

 

 

 

 

 

  

Antall respondenter 

Beløp (kr) 
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CV-Samfunn; CV1 – CV1 – Betalingsvillighet per husholdning per år (i 10 år)  per reise for tunnel som helt unngår 

skred og utrygghet for skred 

 

 

 

 

 

  

Antall respondenter 

Beløp (kr) 
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CV-Samfunn; CV1-CV2 -Betalingsvillighet per husholdning per år (i 10 år) for å unngå utrygghet for skred dvs. 

CV1 (Tunnel) minus CV2 (andre skredtiltak),  

 

 

 

 

  

Beløp (kr) 

Antall respondenter 
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CV - Betalingsvillighet for CV- Reise og CV- Samfunn (CV1, CV2 og CV1-CV2) seperat for uilke transportmiddel 

(Bil, Buss og Tog) . Tabellene A, B og C referer til ulike korrigeringer for inkonsistente svar.  

Betalingsvillighet per reise 

A. Betalingsvillighet fra Betinget Verdsetting per reise per person (CV-Reise). CV1-CV2 er betalingsvilligheten for å unngå utrygghet 

for skred. Protestnullsvar, de som fant at tunneler økte utryggheten og de som fant at tunnelscenarioet (CV1) er urealistisk; er 

tatt ut. (Se tabell 4.6. for alle transportmidler samlet). Kun for CV-Reise, da spørsmålet om de fant tunnel-scenarioet urealistisk 

kun ble stilt til dem som fikk CV-Reise spørsmålene. 

B. Betalingsvillighet fra Betinget Verdsetting per reise per person (CV-Reise) og per år per husholdning (CV-Samfunn). CV1-CV2 er 

betalingsvilligheten for å unngå utrygghet for skred. Protestnullsvar er tatt ut, og de som fant at tunneler økte utryggheten. (For 

alle transportmidler samlet; se tabell 4.7.)  

C. Betalingsvillighet fra Betinget Verdsetting per reise per person (CV-Reise) og per år per husholdning (CV-Samfunn). CV1-CV2 er 

betalingsvilligheten for å unngå utrygghet for skred. Protestnullsvar er tatt ut, de som fant at tunneler økte utryggheten, og de 

som hadde negativ betalingsvillighet for CV1-CV2. (Se tabell 4.8. for alle transportmidler samlet). 

Bil 

A 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 122,91 94,36 29,43 

Median 60 60 0 

Standardavvik 149,3 129,7 93,9 

Max-Min 845 0 845 0 595 -225 

Totalt antall 
obs 

134 132 132 

 

B 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 140,83 107,46 33,36 1456 1320 136 

Median 60 60 0 600 600 0 

Standardavvik 173,5 146,3 109,9 2277 2067 1319 

Max-Min 1000 0 1000 0 980 -225 15000 0 15000 0 14100 -10900 

Totalt antall obs 235 232 232 299 299 299 

C 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 138,22 94,33 43,85 1554 1224 330 

Median 60 40 0 600 600 0 

Standardavvik 178,7 140,4 110,4 2459 2095 1171 

Max-Min 1000 0 1000 0 980 0 15000 0 15000 0 14100 0 

Totalt antall obs 211 208 208 247 247 247 
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Buss 

A 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 144,49 129,95 14,55 

Median 90 60 0 

Standardavvik 155,6 151,7 88,5 

Max-Min 740 0 800 0 545 -310 

Totalt antall 
obs 

99 99 99 

 

B 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 139,30 125,81 13,49 1584 1507 77 

Median 90 60 0 600 600 0 

Standardavvik 152,4 147,4 88,2 2262 2199 924 

Max-Min 740 0 800 0 545 -310 15000 0 15000 0 6150 -4500 

Totalt antall obs 149 149 149 157 157 157 

 

C 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 131,78 102,02 29,77 1671 1390 281 

Median 60 60 0 600 600 0 

Standardavvik 142,7 118,0 76,2 2390 2259 686 

Max-Min 635 0 635 0 545 0 15000 0 15000 0 6150 0 

Totalt antall obs 129 129 129 133 133 133 
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Tog 

A 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 199,70 184,35 15,35 

Median 125 90 0 

Standardavvik 218,7 212,3 71,2 

Max-Min 1000 0 1000 0 540 -130 

Totalt antall 
obs 

100 100 100 

 

B 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 186,86 170,38 16,48 1597 1462 134 

Median 125 90 0 600 600 0 

Standardavvik 203,4 196,6 65,8 2560 2609 1185 

Max-Min 1000 0 1000 0 540 -155 15000 0 15000 0 6400 -6800 

Totalt antall obs 169 169 169 177 177 177 

 

C 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 184,73 156,49 28,24 1641 1302 340 

Median 90 90 0 900 600 0 

Standardavvik 205,6 192,7 60,0 2632 2420 902 

Max-Min 1000 0 1000 0 540 0 15000 0 15000 0 6400 0 

Totalt antall obs 148 148 148 153 153 153 
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CV - Betalingsvillighet for CV- Reise og CV- Samfunn (CV1, CV2 og CV1-CV2) seperat for uilke transportmiddel 

(Bil, Buss og Tog) . Tabellene A, B og C referer til ulike korrigeringer for inkonsistente svar.  

Betalingsvillighet per km reisestrekning. 

D. Betalingsvillighet fra Betinget Verdsetting per kilometer per person (CV-Reise). CV1-CV2 er betalingsvilligheten for å unngå 

utrygghet for skred. Protestnullsvar, de som fant at tunneler økte utryggheten og de som fant at tunnelscenarioet (CV1) er 

urealistisk; er tatt ut. (Se tabell 4.9. for alle transportmidler samlet). Kun for CV-Reise, da spørsmålet om de fant tunnel-scenarioet 

urealistisk kun ble stilt til dem som fikk CV-Reise spørsmålene. 

E. Betalingsvillighet fra Betinget Verdsetting per kilometer per person (CV-Reise) og per kilometer år per husholdning (CV-Samfunn). 

CV1-CV2 er betalingsvilligheten for å unngå utrygghet for skred. Protestnullsvar er tatt ut, og de som fant at tunneler økte 

utryggheten. (For alle transportmidler samlet; se tabell 4.10.)  

F. Betalingsvillighet fra Betinget Verdsetting per kilometer per person (CV-Reise) og per kilometer per år per husholdning (CV-

Samfunn). CV1-CV2 er betalingsvilligheten for å unngå utrygghet for skred. Protestnullsvar er tatt ut, de som fant at tunneler økte 

utryggheten, og de som hadde negativ betalingsvillighet for CV1-CV2. (Se tabell 4.11. for alle transportmidler samlet). 

Bil 

D 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 1,02 0,74 0,23 

Median 1 0 0 

Standardavvik 1,1 0,8 0,6 

Max-Min 5 0 4 0 3 -1 

Totalt antall 
obs 

97 95 95 

 

E 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,55 1,17 0,36 529 498 31 

Median 1 0 0 1 0 0 

Standardavvik 4,8 4,0 1,3 1476 1457 437 

Max-Min 59 0 49 0 10 -1 15000 0 15000 0 2850 -1900 

Totalt antall obs 171 168 168 214 214 214 

F 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,60 1,14 0,45 549 446 102 

Median 1 0 0 0 0 0 

Standardavvik 5,1 4,1 1,3 1589 1517 389 

Max-Min 59 0 49 0 10 0 15000 0 15000 0 2850 0 

Totalt antall obs 155 152 152 177 177 177 
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Buss 

D 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 1,28 1,22 0,06 

Median 1 1 0 

Standardavvik 2,3 3,0 1,1 

Max-Min 18 0 25 0 3 -7 

Totalt antall 
obs 

69 69 69 

 

E 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,30 1,18 0,12 1065 1050 15 

Median 1 1 0 400 400 0 

Standardavvik 2,0 2,6 1,0 2140 2155 428 

Max-Min 18 0 25 0 4 -7 15000 0 15000 0 1200 -2550 

Totalt antall obs 100 100 100 119 119 119 

 

F 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,11 0,81 0,29 1116 1017 99 

Median 1 0 0 400 200 0 

Standardavvik 1,2 0,9 0,7 2247 2232 265 

Max-Min 6 0 4 0 4 0 15000 0 15000 0 1200 0 

Totalt antall obs 88 88 88 104 104 104 
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Tog 

D 

              

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise 

Gjennomsnitt 1,75 1,53 0,21 

Median 1 1 0 

Standardavvik 2,8 2,7 0,8 

Max-Min 21 0 22 0 5 -1 

Totalt antall 
obs 

77 77 77 

 

E 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,68 1,46 0,23 788 760 28 

Median 1 1 0 200 200 0 

Standardavvik 2,4 2,3 0,7 1376 1408 668 

Max-Min 21 0 22 0 5 -2 7750 0 7750 0 3500 -4250 

Totalt antall obs 128 128 128 121 121 121 

 

F 

                          

  CV1 Reise CV2 Reise CV1-CV2 Reise CV1 Samfunn CV2 Samfunn CV1-CV2 Samfunn 

Gjennomsnitt 1,57 1,26 0,31 766 623 143 

Median 1 1 0 75 75 0 

Standardavvik 1,8 1,4 0,7 1390 1207 507 

Max-Min 9 0 9 0 5 0 7750 0 7750 0 3500 0 

Totalt antall obs 115 115 115 103 103 103 
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Regresjonsmodeller for Betinget Verdsetting CV-reise (CV-trip) og CV-samfunn 

(CV-policy) 

REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT CV1_tunnel_conprobe 

  /METHOD=ENTER Train Bus Nord Hord Hypo 

                  Female Higher_edu Employed Havechild 

                  Age Pers_gr_an_inc Neuroticism Extraversion. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,267a ,071 ,043 174,100 

a. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, 
Hordaland rail-road section, Age of respondent, Hypothetical - not based on 
reference trip in slide-exposed area, Train trip as reference, University or equivalent 
degree, Female respondent, Respondent is working, There are children in the 
household, Nordland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism 
items, Bus trip as reference, Personal gross annual income - 1000 NOK - midpoints 
from intervals 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 979623,111 13 75355,624 2,486 ,003b 

Residual 12730597,396 420 30310,946   
Total 13710220,507 433    

a. Dependent Variable: CV-trip, CV1-1 tunnel, remove tunnel insecurity and protest 
and increase 
b. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, 
Hordaland rail-road section, Age of respondent, Hypothetical - not based on 
reference trip in slide-exposed area, Train trip as reference, University or equivalent 
degree, Female respondent, Respondent is working, There are children in the 
household, Nordland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism 
items, Bus trip as reference, Personal gross annual income - 1000 NOK - midpoints 
from intervals 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20,053 41,195  ,487 ,627 

Train trip as reference 49,765 20,463 ,129 2,432 ,015 

Bus trip as reference -6,815 23,040 -,016 -,296 ,768 

Nordland rail-road 
section 

58,827 21,132 ,150 2,784 ,006 

Hordaland rail-road 
section 

17,173 20,101 ,046 ,854 ,393 

Hypothetical - not based 
on reference trip in slide-
exposed area 

19,062 17,622 ,054 1,082 ,280 
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Female respondent 13,018 18,405 ,037 ,707 ,480 

University or equivalent 
degree 

15,119 19,324 ,040 ,782 ,434 

Respondent is working 2,631 22,845 ,007 ,115 ,908 

There are children in the 
household 

13,668 20,729 ,034 ,659 ,510 

Age of respondent 1,291 ,634 ,117 2,037 ,042 

Personal gross annual 
income - 1000 NOK - 
midpoints from intervals 

,020 ,041 ,030 ,477 ,634 

Maximum likelihood efa 
of six neuroticism items 

22,981 11,355 ,110 2,024 ,044 

Maximum likelihood efa 
of five extraversion 
items 

2,146 10,722 ,010 ,200 ,841 

a. Dependent Variable: CV-trip, CV1-1 tunnel, remove tunnel insecurity and protest and increase 

 
Regresjon – full modell – CV-reise – Diff_CV_trip_conprobe (MERK: nevrotisisme-variabelen) 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Diff_CV_trip_conprobe 

  /METHOD=ENTER Train Bus Nord Hord Hypo 

                  Female Higher_edu Employed Havechild 

                  Age Pers_gr_an_inc Neuroticism Extraversion. 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,179a ,032 ,002 82,085 

a. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, 
Hordaland rail-road section, Age of respondent, Hypothetical - not based on 
reference trip in slide-exposed area, Train trip as reference, University or equivalent 
degree, Female respondent, Respondent is working, There are children in the 
household, Nordland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism 
items, Bus trip as reference, Personal gross annual income - 1000 NOK - midpoints 
from intervals 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 93743,702 13 7211,054 1,070 ,383b 

Residual 2829955,837 420 6737,990   
Total 2923699,539 433    

a. Dependent Variable: CV-trip WTP difference tunnel and other - remove tunnel 
insecurity and protest and increase 

b. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, 
Hordaland rail-road section, Age of respondent, Hypothetical - not based on 
reference trip in slide-exposed area, Train trip as reference, University or equivalent 
degree, Female respondent, Respondent is working, There are children in the 
household, Nordland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism 
items, Bus trip as reference, Personal gross annual income - 1000 NOK - midpoints 
from intervals 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
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B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 34,299 19,423  1,766 ,078 

Train trip as 
reference 

-2,275 9,648 -,013 -,236 ,814 

Bus trip as 
reference 

-12,758 10,863 -,066 -1,174 ,241 

Nordland rail-
road section 

14,123 9,963 ,078 1,417 ,157 

Hordaland rail-
road section 

16,672 9,477 ,097 1,759 ,079 

Hypothetical - not 
based on 
reference trip in 
slide-exposed 
area 

-2,838 8,309 -,017 -,342 ,733 

Female 
respondent 

-1,023 8,678 -,006 -,118 ,906 

University or 
equivalent 
degree 

3,588 9,111 ,021 ,394 ,694 

Respondent is 
working 

-1,425 10,771 -,008 -,132 ,895 

There are 
children in the 
household 

13,541 9,773 ,074 1,386 ,167 

Age of 
respondent 

-,053 ,299 -,010 -,176 ,861 

Personal gross 
annual income - 
1000 NOK - 
midpoints from 
intervals 

-,006 ,020 -,020 -,318 ,751 

Maximum 
likelihood efa of 
six neuroticism 
items 

10,361 5,354 ,108 1,935 ,054 

Maximum 
likelihood efa of 
five extraversion 
items 

3,303 5,055 ,035 ,653 ,514 

a. Dependent Variable: CV-trip WTP difference tunnel and other - remove 
tunnel insecurity and protest and increase 

 
Regresjon – full modell – CV-policy – CV1_palitelighet_conprobe: 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT CV1_palitelighet_conprobe 

  /METHOD=ENTER Train Bus Nord Hord Hypo 

                  Female Higher_edu Employed Havechild 

                  Age Hous_gr_an_inc Neuroticism Extraversion . 

 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,236a ,055 ,027 2290,898 
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a. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, Age of 
respondent, Nordland rail-road section, University or equivalent degree, Train trip 
as reference, Household gross annual income - 1000 NOK - midpoints from 
intervals, Hypothetical - not based on reference trip in slide-exposed area, Female 
respondent, There are children in the household, Bus trip as reference, Respondent 
is working, Hordaland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism 
items 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 133815722,213 13 10293517,093 1,961 ,022b 

Residual 2277725064,802 434 5248214,435   
Total 2411540787,016 447    

a. Dependent Variable: CV-policy, CV2-1 tunnel, remove tunnel insecurity and protest 
and increase 
b. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, Age of 
respondent, Nordland rail-road section, University or equivalent degree, Train trip as 
reference, Household gross annual income - 1000 NOK - midpoints from intervals, 
Hypothetical - not based on reference trip in slide-exposed area, Female respondent, 
There are children in the household, Bus trip as reference, Respondent is working, 
Hordaland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism items 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1132,558 546,674  2,072 ,039 

Train trip as 
reference 

-221,049 266,635 -,043 -,829 ,408 

Bus trip as reference 120,743 283,306 ,022 ,426 ,670 

Nordland rail-road 
section 

149,574 269,832 ,030 ,554 ,580 

Hordaland rail-road 
section 

173,648 271,926 ,034 ,639 ,523 

Hypothetical - not 
based on reference 
trip in slide-exposed 
area 

169,929 229,591 ,037 ,740 ,460 

Female respondent 354,029 237,805 ,076 1,489 ,137 

University or 
equivalent degree 

377,823 236,274 ,077 1,599 ,111 

Respondent is 
working 

-557,101 261,327 -,114 -2,132 ,034 

There are children in 
the household 

-374,249 274,509 -,069 -1,363 ,173 

Age of respondent -2,528 7,842 -,018 -,322 ,747 

Household gross 
annual income - 
1000 NOK - 
midpoints from 
intervals 

,623 ,267 ,120 2,331 ,020 

Maximum likelihood 
efa of six 
neuroticism items 

-164,472 134,211 -,067 -1,225 ,221 

Maximum likelihood 
efa of five 
extraversion items 

235,758 130,774 ,092 1,803 ,072 

a. Dependent Variable: CV-policy, CV2-1 tunnel, remove tunnel insecurity and protest 
and increase 
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Regresjon – full modell – CV-policy – Diff_CV_policy_conprobe 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Diff_CV_policy_conprobe 

  /METHOD=ENTER Train Bus Nord Hord Hypo 

                  Female Higher_edu Employed Havechild 

                  Age Hous_gr_an_inc Neuroticism Extraversion . 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,171a ,029 ,000 994,515 

a. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, Age of 
respondent, Nordland rail-road section, University or equivalent degree, Train trip 
as reference, Household gross annual income - 1000 NOK - midpoints from 
intervals, Hypothetical - not based on reference trip in slide-exposed area, Female 
respondent, There are children in the household, Bus trip as reference, Respondent 
is working, Hordaland rail-road section, Maximum likelihood efa of six neuroticism 
items 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 12936541,899 13 995118,608 1,006 ,444b 

Residual 429252421,092 434 989060,878   
Total 442188962,991 447    

a. Dependent Variable: CV-policy WTP difference tunnel and other - remove 
tunnel insecurity and protest and increase 

b. Predictors: (Constant), Maximum likelihood efa of five extraversion items, 
Age of respondent, Nordland rail-road section, University or equivalent 
degree, Train trip as reference, Household gross annual income - 1000 NOK 
- midpoints from intervals, Hypothetical - not based on reference trip in slide-
exposed area, Female respondent, There are children in the household, Bus 
trip as reference, Respondent is working, Hordaland rail-road section, 
Maximum likelihood efa of six neuroticism items 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 127,324 237,320  ,537 ,592 

Train trip as 
reference 

15,085 115,751 ,007 ,130 ,896 

Bus trip as 
reference 

-17,309 122,988 -,008 -,141 ,888 

Nordland rail-road 
section 

54,356 117,138 ,025 ,464 ,643 

Hordaland rail-
road section 

100,281 118,047 ,046 ,849 ,396 

Hypothetical - not 
based on 
reference trip in 
slide-exposed 
area 

-129,857 99,669 -,065 -1,303 ,193 
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Female 
respondent 

122,284 103,235 ,061 1,185 ,237 

University or 
equivalent degree 

86,077 102,570 ,041 ,839 ,402 

Respondent is 
working 

75,652 113,446 ,036 ,667 ,505 

There are children 
in the household 

-118,517 119,169 -,051 -,995 ,321 

Age of respondent -,758 3,404 -,013 -,223 ,824 

Household gross 
annual income - 
1000 NOK - 
midpoints from 
intervals 

,145 ,116 ,065 1,247 ,213 

Maximum 
likelihood efa of 
six neuroticism 
items 

-119,070 58,263 -,112 -2,044 ,042 

Maximum 
likelihood efa of 
five extraversion 
items 

18,643 56,771 ,017 ,328 ,743 

a. Dependent Variable: CV-policy WTP difference tunnel and other - remove 
tunnel insecurity and protest and increase 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,277a ,077 ,066 178,413 

a. Predictors: (Constant), Nordland rail-road section, University or equivalent 
degree, Not stating personal gross annual income, Train trip as reference, Age 
of respondent, Stated/estimated trip distance in km in slide-prone area 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1317777,565 6 219629,594 6,900 ,000b 

Residual 15851878,574 498 31831,081   
Total 17169656,139 504    

a. Dependent Variable: CV-trip, CV1-1 tunnel, remove tunnel insecurity and protest and increase 
b. Predictors: (Constant), Nordland rail-road section, University or equivalent degree, Not stating personal gross 
annual income, Train trip as reference, Age of respondent, Stated/estimated trip distance in km in slide-prone 
area 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 39,124 27,021  1,448 ,148 

Stated/estimated trip distance in 
km in slide-prone area 

,196 ,057 ,150 3,429 ,001 

Age of respondent 1,044 ,489 ,094 2,136 ,033 

Not stating personal gross 
annual income 

46,441 22,692 ,089 2,047 ,041 

University or equivalent degree 28,091 17,067 ,072 1,646 ,100 

Train trip as reference 35,492 17,248 ,089 2,058 ,040 

Nordland rail-road section 48,776 17,855 ,119 2,732 ,007 

a. Dependent Variable: CV-trip, CV1-1 tunnel, remove tunnel insecurity and protest and increase 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,156a ,024 ,017 95,543 
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a. Predictors: (Constant), Hypothetical - not based on reference trip in slide-
exposed area, University or equivalent degree, Generic rail-road section, 
Lntrdistslid 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 129739,754 4 32434,939 3,553 ,007b 

Residual 5221452,187 572 9128,413   
Total 5351191,941 576    

a. Dependent Variable: CV-trip WTP difference tunnel and other  measuyres (CV1-CV2) - remove tunnel 
insecurity and protest 
b. Predictors: (Constant), Hypothetical - not based on reference trip in slide-exposed area, University or 
equivalent degree, Generic rail-road section, Lntrdistslid 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15,762 10,349  1,523 ,128 

Lntrdistslid 3,083 1,756 ,073 1,755 ,080 

University or equivalent degree 16,401 8,283 ,082 1,980 ,048 

Generic rail-road section -16,499 8,309 -,082 -1,986 ,048 

Hypothetical - not based on 
reference trip in slide-exposed 
area 

-12,607 7,993 -,065 -1,577 ,115 

a. Dependent Variable: CV-trip WTP difference tunnel and other measures (CV1-CV2) - remove tunnel insecurity and protest 

 

Andel respondenter tror CV Scenarioer er realistiske 
Higher WTP for non-tunnel - CV-trip 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 713 29,9 88,8 88,8 

1 90 3,8 11,2 100,0 

Total 803 33,7 100,0  
Missing System 1581 66,3   
Total 2384 100,0   

 

 
Higher WTP for non-tunnel - CV-policy 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 682 28,6 85,3 85,3 

1 118 4,9 14,8 100,0 

Total 800 33,6 100,0  
Missing System 1584 66,4   
Total 2384 100,0   

 

Andel respondenter tror CV Scenarioer (alle og spesifikt for tunnel/CV1) er 
realistiske; samlet for CV-Reise og CV-Samfunn  
17,9 % av alle respondenter synes alle CV scenarioer er realistiske, og 42,9 % synes tunnel-

scenarioet(CV1) er realistisk. Tiltroen er altså størst til CV1-scenarioet, men fortsatt er det 

under halvparten av respondentene som synes det er realistisk (samlet for respondentene som 

fikk CV-Reise og de som fikk CV-samfunn) 
Believe all stated CV scenario is realistic 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
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Valid 0 702 29,4 82,1 82,1 

1 153 6,4 17,9 100,0 

Total 855 35,9 100,0  
Missing System 1529 64,1   
Total 2384 100,0   

 
Believe that stated tunnel scenario is realistic 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 0 492 20,6 57,1 57,1 

1 370 15,5 42,9 100,0 

Total 862 36,2 100,0  
Missing System 1522 63,8   
Total 2384 100,0   
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Vedlegg 2: Spørreskjema 
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HVIS ROUTET TIL «BIL» 
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Om man svarer man ikke har reist på en av de to case-strekningene og heller ikke på annen strekning 

med skred i Norge. Får hypotetisk reise f.eks. på Bergen-Voss 
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Om man svarer man har reist på en av de to case-strekningene eller på annen strekning med skred i 

Norge, får man følgende spørsmål: 
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Hvis Ja:  
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Hvis Nei: 

 

 

 

 

HVIS ROUTET TIL «TOG» (samme for «BUSS») 
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Alle får så følgende slide: 
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CE-Introduksjon 

 

 

Hver respondent får nå 8 valgkort (Her for Bil) 
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Ett eksempel på valgkort for tog 
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Adferd ved stenging (Bilreise) 

 

Adferd ved stenging (Togreise) 
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CV-spørsmål  

(Split sample: 1) CV-Samfunn (kr/husholdning/år) og 2) CV-Reise (kr/reise); og 2 

CV-spørsmål CV1 og CV2 for hver respondents: CV1-CV2 = WTP for å unngå 

utrygghet ved skred) 

 

1) CV-SamfunnCV1- Tunneler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis svarer «0 kr» eller «Vet ikke» 
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CV2 – andre sikringstiltak 

 

 

Hvis svarer «0 kr» eller «Vet ikke» 
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2) CV-Reise 
CV-1 Tunnel 

 

 

 

Hvis svarer «0 kr» eller «Vet ikke» 
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Hvis svarer «0 kr» eller «Vet ikke» 
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Forkortet «Big 5» -spørsmål 
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Vedlegg 3: Fokusgruppeguide skredfare 

Standard introduksjon (5minutter, totalt 5 minutter) 

Velkommen til fokusgruppe på Voss, 16. januar kl. 19-ca. 21. 

Presentasjon av fokusgruppe, regler etc. v/KM (5 minutter – totalt 5 minutter) 

-presentasjon av KM og SN 

-spørreundersøkelse under utarbeidelse: trenger innspill for forbedring 

-ikke vær redd for å si fra hvis noe er uklart, det er noe av hensikten. Hvis det er uklart for deg, er det 

garantert uklart for svært mange andre som blir spurt 

-ingen fasitsvar, vil gjerne høre alles meninger og vurderinger, vi har ingen oppfatning om hva som er 

«riktige» svar 

-ikke snakke i munnen på hverandre, og ikke ha «småsamtaler»   

-2 timer, en pause etter en drøy time 

 

Presentasjonsrunde rundt bordet:  

- fornavn, alder, bostedskommune, transportbruk (tog, buss, bil; hvor, hvor ofte reiser de, hvor ofte kjører 

de Voss-Bergen eller deler av strekningen, etc.) (10 minutter – totalt 15 minutter) 

 

Sjekke begrepsforståelse (10 minutter, totalt 25 minutter): 

-Skred eller ras – hvilket begrep brukes – menes det samme?  

- Hva tenker de på med ras/skred? Jord, løsmasser, snø, annet) 

- Hvordan vurderes de ras/skred med hhv jord/løsmasser, snø (annet)? Er det «samme greiene» eller 

forskjellige ting mht fare/tilpasning etc. 

-Andre begreper? 
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Hvordan vurderer de rasfare – for seg, og sammenlignet med andre farer, i transportsammenheng 

og generelt (25 min, totalt 50 minutter) 

-Hvordan vurderer de skred/rasfare der de bor? 

- Hvordan vurderer de skred/rasfare ved transport? Lik/ størst ved sykkel/gange, bil, buss, tog? 

- Påvirker rasfare deres transportvalg, for ulike transportmidler? Eventuelt hvordan? Når? For dem selv? 

For barn? For andre? 

- Hvor «farlig» er ras versus andre farer ved transport med ulike transportmidler? Hva er farlig? Og 

hvordan rangeres de ulike farene? 

- Vurderer de skredfare før de går ut/reiser? Eventuelt hvordan orienterer de seg om skredfaren? 

- Bruker de varslingssystemene for skred når de skal reise, eller gjøre andre ting? For snøskred? For jord- 

og løsmasseskred? 

- Er de kjent med fareskalaen for skred? Gir den mening? Kan de forholde seg til den? Når vil de 

eventuelt ikke reise? Endre adferdsmønster? Hva vil de gjøre i stedet? (ikke reise, kjøre omvei, velge annet 

transportmiddel, annet?) 

- Har dere opplevd at veien har blitt stengt eller tog innstilt pga skred når du skulle reise? Eventuelt når? 

Hvilken strekning? Hva gjorde du da? 

- Hvilke tiltak kan hjelpe mot ras ved transport på vei (bil, buss) og tog? Åpen rund – før vi lanserer tiltak i 

valgeksperiment/CV-studie. 

 

PAUSE (10 minutter, totalt 60 minutter) 
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Utfylling av deler av spørreskjema: introduksjon + valgeksperimenter + 2-3 CV-spørsmål, deretter 

gjennomgang og diskusjon av skjemaet (10-15 minutter til utfylling + 40 minutter til diskusjon; 

totalt 110-115).  

-Deler ut skjema og fyller ut hver for seg – for ulike transportmidler, sjekker at vi får noen med hvert 

transportmiddel 

Spørsmål om utvalgte spørsmål fra spørreskjemautkast 

- Hva synes dere om de spørsmålene dere skulle fylle ut? Var det enkelt/vanskelig, hva var 

eventuelt enkelt og vanskelig? (Åpen runde rundt bordet) 

-Var det noe ved spørsmålene dere reagerte på …? 

-Noe som var utydelig, uklart, vanskelig …? 

Dere ble først spurt om å velge mellom alternativer – synes dere dette var enkelt eller vanskelig …? 

- Hva var eventuelt enkelt og vanskelig? 

- Var det lett å gjøre valgene? Hvordan gikk dere fram for å velge mellom alternativene? Var noen 

ting viktigere enn andre? Var noen ting vanskeligere enn andre? 

- Gå gjennom hvert valg og hver attributt 

-      o hva forstår de med hver attributt – noe som er vanskelig å forstå/kan misforstås? 

o Er størrelsene og endringene i ulike valg troverdige? 

o Er alle egenskaper like viktige? Er de uavhengige? Eller tenker de at noen av dem henger 

sammen? 

o Bore litt i pålitelighet, økt tid (ved omkjøring) og risiko. Kan de skille?  

o Ble det vanskeligere eller enklere å svare fra første til siste valg-spørsmål? 

o Sjekke om det er forskjeller mellom hva som er viktig og hvor enkelt/vanskelig å fylle ut 

mm. mellom bil, buss og tog. 

 
Dere ble i de siste spørsmålene bedt om å oppgi hva dere ville betale for å bli kvitt eller redusere 

skredfaren på strekningen Voss – Bergen – synes dere dette var enkelt eller vanskelig? 

- Hva var eventuelt enkelt og vanskelig? 

- Var det lett å finne fram til beløpet du vil betale? Hvordan gikk dere fram for å komme fram til et 

beløp? Var noen ting viktigere enn andre? Var noen ting vanskeligere enn andre?  

- Var tiltak og effekten av tiltak troverdige? Tror de på at tiltakene har de effektene som beskrives? 

Hva er eventuelt ikke/mindre troverdig? 

- Hvordan oppfattet de første og andre spørsmål om betalingsvillighet? La de vekt på det samme? 

Hva var eventuelt forskjellig? 

- Er betalingsmåten rettferdig? Hvorfor/hvorfor ikke? Annen betalingsmåte som er bedre?  

- Hvordan oppfatter de valgeksperiment-spørsmålene versus BV-spørsmålene? 

 

VI GÅR GJENNOM UTVALGTE DELER AV SKJEMAET PÅ SKJERMEN, OG FÅR DEM TIL Å 

KOMMENTERE HVA SOM ER VANSKELIG, UKLART, KAN FORBEDRES 

 

Oppsummering og avslutning (5-10 min – totalt 120 minutter) 

Utdeling av gavekort og underskrift på mottatt beløp og personvernbestemmelser. 
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Menon Economics analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter.  

Vi er et medarbeidereiet konsulentselskap som opererer i grenseflatene mellom økonomi, politikk og marked.  

Menon kombinerer samfunns- og bedriftsøkonomisk kompetanse innenfor fagfelt som samfunnsøkonomisk  

lønnsomhet, verdsetting, nærings- og konkurranseøkonomi, strategi, finans og organisasjonsdesign. Vi benytter 

forskningsbaserte metoder i våre analyser og jobber tett med ledende akademiske miljøer innenfor de fleste  

fagfelt. Alle offentlige rapporter fra Menon er tilgjengelige på vår hjemmeside www.menon.no. 
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