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Heterogeniteit in de voorkeuren van reizigers beïnvloedt zowel de geaggregeerde effecten
als de verdelingseffecten van congestie beprijzing. Dit proefschrift onderzoekt twee
dimensies van heterogeniteit. Één, proportionele heterogeniteit die de waardes van tijd en
schedule delay (welke meten hoe makkelijk een persoon op een ander moment kan reizen)
proportioneel schaalt. Meer proportionele heterogeniteit vergroot de welvaartswinst van
congestie beprijzing, omdat het leidt tot een grotere efficiency winst door een herordening
van de aankomsttijden. Twee, meer heterogeniteit in de ratio van de waarde van tijd en
schedule delay verlaagt de welvaartswinst van beprijzing, omdat het de congestie
externaliteiten verlaagt.
Dit proefschrift vindt dat, in het bottleneck model van congestie, de verdelingseffecten van
congestie beprijzing niet monotoon zijn in de waarde van tijd of schedule delay. Het zijn
niet de gebruikers met de laagste waardes die het meeste verliezen—of het minst winnen—
van beprijzing, maar een intermediair type gebruiker. Dit verschilt met de traditionele kijk
welke gebaseerd is op het statische stroom model van congestie en concludeert dat hoe
hoger de waarde van tijd is, des te schadelijker beprijzing is.
Heterogeniteit in voorkeuren kan ook empirische schattingen beïnvloeden. Dit proefschrift
vindt dat, als marginale nutten gecorreleerd zijn, dit tot incorrecte schattingen kan leiden
van de waardes van tijd of schedule delay als men logit schattingen gebruikt. De
schattingen vinden dat reiskostencompensatie leidt tot lagere prijsgevoeligheden en hogere
waardes van tijd en van beperkingen van de reismomenten.

