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Hvad er benefit transfer og metaanalyse? 
(værdioverførsel)
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Studieområde Projektområde

Benefit transfer er et billigt og hurtigt alternativ til nye
primære værdisætningsundersøgelser

Metoder til overførsel af resultater fra værdisætning: 



Værdisætning og metaanalyse
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Forbedringerne har værdi for befolkningen
• brugsværdier og ikke-brugsværdier
Værdisætningsstudier:  kan opgøre og inddrage disse værdier 
som ikke har en pris i samfundsøkonomiske analyser
• alternativt indgår de med værdi=0

Seneste 25 år: talrige
danske og nordiske
værdisætningstudier

Basis for 
metaanalyse



Formålet: at beregne en værdifunktion på basis af 
udførte studier, og anvende på vandplaner som 
eksempel



Benefit transfer baseret på
metaanalysefunktion
1) Baseret på et antal allerede gennemførte primære
værdisætningsstudier , som har opgjort betalingsviljer (Willingness To 
Pay - WTP) for vandkvalitets-forbedringer i forskellige studieområder, 
estimeres en funktion som kan forklare forskelle i WTP på tværs af
studieområder

2) Overfør selve funktionen, dsv. de estimerede koefficienter, til det
policyområde man er interesseret i, og indsæt så gennemsnitsværdier
for forklarende variable i policyområdet for at beregne WTP.

5



Datagrundlag: Identifikation af studier

• Litteraturgennemgang (Scopus, Web of Science, Google Scholar, EVRI) 
• Mere end 1000 potentielt relevante studier identificeret
• Af disse blev 32 studier fra nordiske lande fundet relevante at 

inddrage i analysen
• Anvender primær værdisætning til at estimere betalingsvilje for forbedringer

af vandkvalitet (beskrevet ved vandkvalitetsindeks) i overfladevand i de 
nordiske lande

• I alt 124 observationer af betalingsvilje, da de fleste studier estimerer
betalingsvilje for forskellige vandkvalitetsforbedringer
• Baseret på erklærede præferencer (stated preference) interviews med i alt 

mere end 30.000 svarpersoner fra de nordiske lande
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Inkluderede
studier og data
+ geografiske data om: 

• Vandområdets og 
studieområdets 
beliggenhed, størrelse 
og udstrækning (EEA 
data)

• Arealanvendelsen i 
studieområdet (Corine
landcover data)
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Estimering af Metaregressionsfunktionen

Parametrisk model: random effects log-lineær model
• Tager højde for at nogle studier rapporterer flere betalingsviljeestimater

Modellen søger at beskrive variation i observeret betalingsvilje pr husstand 
per år i danske kroner (2018-priser) for forbedring af vandkvalitet.

I modellen indgår beskrivende variable knyttet til fire overordnede typer 
karakteristika ved de specifikke studier i datasættet:
• vandkvalitet i form af nuværende status,
• det geografiske område, herunder spatiale karakteristika for såvel vandområde som opland og 

sampleområde, dvs. området hvor respondenter er bosiddende,
• sociodemografi i den relevante målpopulation, og 
• metodisk værdisætningstilgang i det originale studie.
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Modelresultater:

• Modellen forklarer 88% af
variationen på tværs af de 124 
betalingsviljeobservationer

• De signifikant forklarende
variable er generelt som
forventet (baseret på
økonomisk teori, tidligere
studier, eller intuition)
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Modelvalidering: Præcision ved anvendelse til 
benefit transfer
Krydsvalideringstest af overførsels fejl ved at udelade en observation af gangen

124 benefit transfers i alt.
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Gennemsnit=43%

Median=33%

Ca. 3 ud af 4 rammer inden for +/- 50%

Knapt 1 ud af 10 rammer  100% 
eller mere for højt

10/01/2022 NB! Dette er numeriske tal



  

Antal 

husholdninger 

WTP per  

husholdning 

WTP  

målopfyldelse 2027 

Gennemsnit           25.052                         1.941                             50.651.109  

Minimum                   40                          1.089                                    65.714  

Maksimum         623.130                          3.353                        1.577.343.945  

Median              7.305                          1.873                             13.044.211  

Total  2.705.614 1.941 5.267.715.304 
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Kr/år (2018 priser)



Opskalering: WTP/husstand * antal husstande per 
opland
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* =



Anvendelse af funktionen giver mere viden!
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Havde vi brugt “Enkelt
værdioverførsel”, dvs. den simple 

benefit transfer, ville vi ikke have haft 
nogen variation her

Metaanalysefunktionen
tillader os at beregne

værdiestimater, som er
specifikt tilpassede det

vandområde, vandopland og 
befolkning, som vi er

interesserede i.



Formålet ikke cost-benefit analyse:

Vi har ikke udført cost-benefit analyse

Men vi har nu viden om omkostninger 
og gevinster for vandoplande
så specifikke analyser kan laves



Anvendelse
Velfunderet værdifunktion for vandkvalitetsforbedringer i DK

• Kan beregne lokalt tilpassede estimater for gevinsten ved målopfyldelse af VRD eller
lignende politik/projekt, som forbedrer vandkvalitet. 

Anvendelsesmuligheder:
• Prioritering af indsatsen i vandplanerne

• Vurdering af disproportionale omkostninger (evt. opdatering af CBA-screening i
Jensen et al 2013)

• Bidrage til mere fyldestgørende samfundsøkonomiske analyser ved nye projekter
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Anvendelse #2

Kan også anvendes i Norge, Sverige og Finland
• Svenske vandmyndigheder har allerede udtrykt interesse i at 

bruge værdifunktionen

Har datagrundlag og kvalitet til at kunne indgå i det
miljøøkonomiske nøgletalskatalog

• Gennemsnitlig overførselsfejl på 43% betragtes som acceptabelt i
den videnskabelige litteratur

• Kan opdateres og forbedres løbende med nye studier, fx hvert femte
årKan også udvides med flere lande, fx EU


