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FORORD 
Som en del av grunnlaget for Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 har Avinor AS, 
Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen (heretter: 
transportvirksomhetene) satt i gang et utredningsarbeid innen sju utvalgte områder: 

• Klima 
• Miljø 
• Teknologi 
• Byområder 
• Godstransport 
• Transportsikkerhet 
• Samfunnssikkerhet 

Arbeidet skal resultere i et faglig grunnlag i forbindelse med departementets rullering av 
stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan.  

Denne rapporten er en av delleveransene til temaet byområder. Rapporten drøfter hvordan 
de samfunnsøkonomiske analysene i trinn 1 håndterer nullvekstmålet.  

Prosjektgruppen har utarbeidet rapporten som grunnlag for videre arbeid. 

 

Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer: 

Anita Vingan – Jernbanedirektoratet, leder 

Anne Gudrun Mork - Jernbanedirektoratet  

Oskar Kleven – Statens vegvesen, Vegdirektoratet  

Anne Kjerkreit – Statens vegvesen, Vegdirektoratet  

 

 

Oslo, 15. juni 2018  

 

 

Anita Vingan 

Prosjektleder for håndtering av samfunnsøkonomiske analyser i by 
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Sluttnotat håndtering av samfunnsøkonomiske analyser i by 

  
Mandatet 
I mandatet for prosjektgruppen for byområdene – NTP 2022-2033 står det; På grunnlag av 
de samfunnsøkonomiske analysene i trinn 1 bør det gjøres en vurdering av hvordan disse 
analysene håndterer nullvekstmålet. Det bør vurderes om det skal utvikles ny/andre 
metoder/verktøy for å fange opp dette målet på en mer hensiktsmessig måte.  
 
Nullvekstmålet og samfunnsøkonomiske analyser 
Nullvekstmålet for personbiltrafikk ble lansert i transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 
med følgende formulering: Nullvekstmålet; Persontransportveksten i de store byområdene 
skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing. Målet ble fulgt opp i Klimaforliket og 
Stortingsmeldingen om NTP. Nullvekstmålet for personbiltrafikk omfatter i dag de ni 
byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler. Nullvekstmålet er altså et mål om at veksten 
i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gåing, som et bidrag til å nå 
målet om redusert CO2-utslipp. Det er dette målet som legges til grunn når pakkene av 
tiltak og restriksjoner i transportmodellene ble satt sammen i trinn 1 av byanalysene.  
 
I transportmodellene og i den samfunnsøkonomiske analysen vil hovedintensjonen bak 
nullvekstmålet fanges opp, ved at trafikkveksten på bil ikke skal overstige nivået fra 1.1 
2016. Transportmodellen fanger opp overføring fra bil til kollektiv, gåing og sykling og 
verdsettingen ved dette inkluderes i de samfunnsøkonomiske analysene.  
 
Det er verdt å merke seg at i analysene måles nullvekstmålet i trafikkarbeid, dvs 
kjøretøykilometer for bil, for det er dette som ligger i formuleringen som ble gjort i 
transportetatenes forslag til NTP 2014-2023. Derfor vil ikke nullvekstmålet være oppfylt hvis 
alle bilene i fremtiden vil være elektriske.  
 
Nullvekstmålet innebærer mer enn bare endring i utslipp av CO2. Nullvekstmålet måles i 
kjøretøykilometer for bil, noe som betyr at vi også måler effekter av dette på andre områder 
som bedre luft (utslipp NOX, svevestøv PM10 og mindre), mindre støy (motortrafikk og 
dekkstøy) og bedre helse (en ønsket økning i antall gående og syklende). Nullvekstmålet 
påvirker trafikksikkerhet og fremkommelighet, men kan også bidra til mer sosiale byer 
(attraktive gater, tettere byer, tilgjengelighet). Samtidig kan nullvekstmålet endre 
forutsetningene for arealutvikling, næringsliv og handel.  
 
Disse effektene er i stor grad inkludert i de samfunnsøkonomiske analysene, men ikke fullt 
og helt jfr. deloppgave 1 og 2.   
 
Arbeidet med håndtering av samfunnsøkonomiske analyser i by har bestått i fem 
deloppgaver.  

1. Kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene i byutredningene på oppdrag 
fra Samferdselsdepartementet.  

2. Drøfting av hva en samfunnsøkonomisk gevinst av nullvekstmålet er 
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3. Utsjekk av metoden til Trafikkverket 
4. Næringstransport og mobile tjenesteytere 
5. Areal 

Deloppgave 1 – Kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske 
analysene i byutredningene på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet 

Det ble utført en kvalitetssikring av de samfunnsøkonomiske analysene i byutredningene i 
trinn 1 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I vedlegg 1 ligger hele notatet som ble 
oversendt Samferdselsdepartementet 15 mai 2018. Hovedkonklusjonen fra notatet er at vi er 
godt fornøyde med de analysene som har blitt gjort. De følger i all hovedsak de 
retningslinjene som er gitt for analysearbeidet. Det er forbedringspotensialer i alle 
byanalysene og arbeidet avdekket problemstillinger som det må arbeides videre med, for å 
styrke de samfunnsøkonomiske analysene når det gjelder byanalyser.  

Uansett tema og prosjekt, må vi alle bli mer pedagogiske i måten vi opplyser hva 
transportmodellene og nyttekostnadsanalysene er og hvordan de fungerer. Vi må tydeligere 
få frem hvilke problemstillinger de kan svare på og hvilke de ikke kan svare på. Og ikke 
minst hva som er beregningsverktøyenes styrker og svakheter. Får vi til dette, vil det være et 
steg i riktig retning med å formidle hvorfor resultatene fra transportanalyser og 
samfunnsøkonomiske analyser blir som de blir.  

Som et resultat av kvalitetssikringen ble det i notatet påpekt at det må ses videre på en liste 
over problemstillinger i forbindelse med grunnlagsarbeidet med NTP 2022-2033.  

• Areal: Hvordan areal kan håndteres på en bedre måte i de samfunnsøkonomiske 
beregningene? Hvordan kan nytten av ulike arealbruksalternativer ivaretas?     

• Parkering:  
o Hvordan kan ulempen knyttet til å måtte betale for parkering inkluderes i 

trafikantnytten?  
o Hvordan måle selve parkeringskapasiteten, dvs. tilgjengeligheten til 

parkering?  
• Bompenger: Metodikk når bompengeperioden går over like lang tid som 

analyseperioden, håndtering av bompengeinntekter i EFFEKT. 
• Ulykker: Hvordan kan beregningsverktøyene forbedres for bedre å fange opp 

ulykkesvirkninger av tiltak som gir en betydelig økning i antall syklende og gående? 
• Helseeffekter for gående og syklende: Bør antatt helsegevinst (nytte) reduseres 

og/eller differensieres? Bør det for eksempel skilles mellom helseeffekter for nye 
syklister og helseeffekter for «eksisterende» som sykler mer som følge av et tiltak? 
Hva blir helseeffektene for el-syklister?  

• Vegprising, er håndtert i form av en kostnad pr km. Det bør arbeides videre med en 
mer sofistikert metode for å håndtere vegprising.   
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Areal  

Trafikantnyttemodulen krever pr i dag at vi har samme arealalternativ i nullalternativet og i 
tiltaksalternativet/ene. I byanalysene er det gjort to ulike tilnærminger for å ivareta effektene 
av ulike arealalternativ.   

Den største andelen av byene opererer med ett arealalternativ når de skal utføre de 
samfunnsøkonomiske analysene, og de har dette arealalternativet både i nullalternativet og i 
tiltaksalternativene. Dette gjør det mulig å sammenligne tiltakspakkene. En svakhet med 
denne metoden er at når vi har et arealalternativ i nullalternativet og i alle 
tiltaksalternativene, så vil ikke arealtilpasningen være med på å bygge opp under 
transporttiltakene. Med denne tilnærmingen til areal antar vi at nytten undervurderes.  

En annen tilnærming er gjort i byanalysene for Nord-Jæren og Nedre Glomma. Her har de 
tilpasset et arealalternativ til hver av tiltakspakkene og brukt dette samme arealalternativet 
også i nullalternativet. Fordelen med denne tilnærmingen er at arealet er tilpasset 
tiltaksalternativet og faren for en undervurdering av nytten minimeres. Ulempen med denne 
løsningen er at tiltakspakkene ikke er sammenlignbare, siden arealalternativet er ulikt i hver 
av parene med nullalternativ og tilaksalternativ.  

Vi anbefaler at det jobbes videre med problemstillingen rundt hvordan vi løser det 
beregningstekniske ved bruk av arealalternativer og forslag til hvordan man kan formidle 
resultatene. I første omgang kanskje i form av en litteraturstudie og en søken etter beste 
praksis hvor areal og transport kobles sammen i såkalte LUTI-modeller.  

Parkering 

Parkering er en økonomisk konsekvens for bilistene, både i form av pris, men også i en del 
tilfeller tid (tiden det tar å finne en parkeringsplass og evt gå til og fra parkeringsplassen til 
destinasjonen). Spørsmålet om arealet som brukes til parkering har en alternativ verdi kan 
lett dukke opp. Dette gjelder i prinsippet alt areal som anvendes til samferdselsprosjekter. 
Hvorvidt noe, alt eller ingenting inkluderes i de samfunnsøkonomiske analysene er et så 
stort metodisk spørsmål, at vi ikke vil adressere det her. Parkering antas derfor å kun ha en 
økonomisk konsekvens for bilistene i form av en kostnad eller tidsbruk.  

Etterspørselsmodellen i transportmodellen har ikke i dag mulighet for tidsbegrensning på 
parkering. Tidsbegrenset parkering finnes det flere varianter av i byene og ikke minst er 
takstene forskjellige. Derfor bør kunnskapsnivået om parkeringssystemet i hver av de ni 
byene heves, med faktisk parkeringskostnad, tidsbegrensninger, beboerparkering osv.  

Vi anbefaler at det jobbes videre med å få inkludert parkeringskostnader i 
trafikantnyttemodulen. Det må også jobbes med å få inn mulighet for å kunne styre 
parkeringskapasiteten i sonene, letetiden, gange fra parkeringsplass og til destinasjon i 
modellen. Parkeringskapasitet og letetid har mye å si for både destinasjonsvalget og for 
transportmiddelvalget.  
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Bompenger 

Transportøkonomisk institutt har skrevet et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk 
analyse av nullvekstmålet på oppdrag for Vegdirektoratet. Her har det blitt vurdert hvordan 
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltak for å oppnå nullvekstmålet kan beregnes.  

Metoden som foreslås er å bruke analyseperiode på ett år. Dette sammen med at 
beregningsåret kun er 5-10 år frem i tid. Nytte og kostnader beregnes for dette ene året. 
Dette bør gjøres på nytt etter noen år. Med en slik metode vil vi komme unna utfordringen 
som en 40 års analyseperiode med bompenger i hele perioden.   

Vår første vurdering er at denne metoden antakelig er mest hensiktsmessig å anvende når 
det gjøres analyser i byområdene som har byvekstavtale og at den ikke er like godt egnet til 
analyser som inngår i grunnlagsdokumentet til NTP. Metoden bør uansett testes ut før den 
anbefales som en løsning knyttet til analyser i byområdene. Videre anbefaler vi at det jobbes 
videre med utfordringen som ligger i 40 års analyseperiode og bompenger i hele 
analyseperioden knyttet til oppnåelse av nullvekstmålet.  

Ulykker 

Det er stor usikkerhet knyttet til effekter på ulykkefrekvensen når nullvekstmålet innebærer 
at vi får flere gående og syklende. Vi vet at det er stor underrapportering av sykkelulykker1 
og det er stor usikkerhet omkring ulykkeseffekten av å etablere ulike løsninger for gående 
og syklende. Videre hevdes det at det finnes en "safety in numbers" -effekt som betyr at en 
økning i fotgjengere / syklister i en populasjon fører til lavere risiko for hver enkelt 
fotgjenger/syklist.  

Datagrunnlaget og beregningsverktøyene bør forbedres for å gi et bedre bilde av 
ulykkesvirkninger av tiltak som gir stor endring i antallet syklende og gående. Statens 
vegvesen vil, som grunnlag for NTP 2022-2033, utrede tiltak for å unngå at vi får flere 
drepte og hardt skadde som følge av nullvekstmålet for persontransport med bil.   

Vi mener at det er viktig at en følger opp byvekstavtalene med hensyn på utvikling i ulykker, 
både endring i ulykker generelt og ulykker for gående og syklende spesielt. 

Helseeffekter for gang og sykkel 

Helseeffekter for gang og sykkel er inkludert i den nye verdsettingsundersøkelsen. Dette 
arbeidet har startet opp og ferdigstilles i løpet av 2019. Resultatet av studien vil vise om det 
vil bli noen endringer i satsen som brukes i analysene i dag og sammensetningen av den.   

                                               
1 Bare hver tiende legebehandlede sykkelskade i Oslo kommer med i den offisielle statistikken 
(Bjørnskau og Ingebrigtsen (2015)) Nyere studier av underrapporterte sykkelulykker viser at om lag 70 % er 
eneulykker, 20% er kollisjoner med andre trafikanter, og 10 % er annen type ulykke. STRAKS inneholder i stor 
grad ulykker med andre trafikanter involvert. Informasjon om de underrapporterte eneulykkene betyr at 
tilgang til ulykkesinformasjon fra helseforetak er viktig for å gi et godt bilde på ulykkessituasjonen. 
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Satsen som anvendes i de samfunnsøkonomiske analysene i dag er høy. Men den er allikevel 
blitt vektet ned med at ikke alle gående og syklende får helsegevinst som følge av tiltaket.  

Veiprising 

Måten veiprising er anvendt i byanalysene er godt nok for trinn 1 av byutredningene. Før 
anbefaling om utforming av vegprisingssystem bør mer detaljerte analyser gjennomføres. 
Det er utviklet en applikasjon for å gjøre analyser med veiprising, men vi er usikre på om 
denne er anvendt i trinn 1 av byanalysene. En utfordring med veiprising er, særlig når det 
opereres med forskjellig pris i rush- og lavtrafikkperioden, å gjøre noe med reisetidspunktet 
for de som kjører bil i modellen. I dag må man manuelt inn å endre på kostnadene for reiser 
i hver tidsperiode.  

Etterspørselsmodellen fordeler de reisende i den enkelte tidsperiode innenfor et definert 
reisetidsrom, eksempelvis kl. 06:00-09:00.  

Etterspørselsmodellen er delt inn i fire reisetidsrom, kl.6-9, 9-15,15-18 og 18-00. 
Fordeling av de reisende mellom de ulike reisetidsrommene krever mange modellkjøringer 
og iterasjoner. Modellsystemet kan vurderes forbedret med en bedre metode for fordeling av 
de reisende mellom de ulike reisetidsrommene. 

Tidsverdier 

Det gjennomføres i disse dager en ny verdsettingsundersøkelse. Denne vil gi oss nye 
tidsverdier for de ulike transportformene. I de samfunnsøkonomiske analysene ligger det nå 
tidsverdier fra den gjeldende tidsverdiundersøkelsen fra 2010 (TØI rapport 1053/2010). Det 
er stilt spørsmål om ikke disse tidsverdien favoriserer bruk av bil. Vår vurdering er at vi må 
bruke de offisielle tidsverdiene slik de er. Den nye undersøkelsen vil vise om det vil komme 
noen endringer i tidsverdiene som følge at av mulige holdningsendringer.  

Deloppgave 2 – Drøfting av hva en samfunnsøkonomisk gevinst av 
nullvekstmålet er 

Nullvekstmålet kobles ofte opp mot klimagasskutt, og det er derfor viktig å være tydelig på 
hvorfor nullvekstmålet også fremover kan være en viktig målsetning i større byer selv med 
en høy andel nullutslippsbiler.   
Nullvekstmålet påvirker både hverdagen til de reisende, det påvirker bo- og bymiljø og det 
kan påvirke næringslivet. 
 
I deloppgave 2 ser vi på hvilke konsekvenser nullvekstmålet har og vil ha fremover for byene 
og samfunnet utover det som normalt beregnes i nytte-kostnadsanalysen, diskuterer hva 
som kjennetegner "en bra by å leve i", kommenterer konsekvenser for næringsliv som følge 
av nullvekstmålet samt foreslår vi indikatorer som kan være viktige for byvekstavtalene for å 
tydeliggjøre disse effektene.   
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Det som ikke ivaretas i noen særlig grad i de samfunnsøkonomiske analysene er aspektet 
knyttet til mer sosiale (gode byer) byer. Dette handler om attraktive gater, tettere arealbruk, 
utvikling av knutepunkter (bolig/næringsliv) og tilgjengelighet. Spørsmålet er hvordan vi kan 
verdsette eller måle hva det er som gjør en by god å leve i (hva er det beste for byen og dens 
innbyggere). Dette vil komme som et tillegg til de parameterne som helt eller delvis er 
ivaretatt i den samfunnsøkonomiske analysen. Dette spørsmålet har ikke et entydig svar, 
men vil bli drøftet her og det vil bli gitt en anbefaling på hva som bør gjøres videre i analyser 
for by.  
 
I kvalitetssikringen av de samfunnsøkonomiske analysene i byene ble det anbefalt å jobbe 
videre metodisk med bl.a areal. Areal inngår som en forutsetning i analysene i dag og det er 
mulig å endre på arealbruken knyttet til bosatte og delvis knyttet til arbeidsplasser. Det er en 
rekke metodiske utfordringer med hvordan areal inkluderes og endres i transportmodellen 
og i de samfunnsøkonomiske analysene. Vi har derfor anbefalt at det arbeides videre med 
denne tematikken under deloppgave 1.  
 
Hva er egentlig det beste for byen, næringslivet og dens innbyggere? Vi har gjort et ikke-
uttømmende litteraturstudie knyttet til denne problemstillingen og ønsker å trekke fram 
noen funn.  

Spacescape 

Spacescape er et svensk firma som i sin virksomhet kobler byforskning med byutvikling. De 
trekker opp noen linjer knyttet til utfordringer ved digitalisering og globalisering. Dette gir 
oss en rekke nye muligheter. I tillegg ser vi tydeligere i dag hvordan menneskers påvirkning 
på miljøet gir oss noen utfordringer. Urbaniseringstrenden har vart i mange tiår, men er 
enda sterkere enn før. De skriver at det bygges to byer i uken på nivå med Vancouver, og at 
det globalt vil bygges like mange byer innen de neste 20 årene som det finnes byer i Europa 
i dag. Alt dette peker mot et behov for en mer styrt og kunnskapsbasert byutvikling som kan 
svare på de utfordringene som ligger foran oss. Byutvikling er blitt et av de viktigste 
verktøyene som må brukes for å skape en mer bærekraftig og rettferdig framtid.  
 
Spørsmålet er da hvordan vi skal få til dette. Det handler om mer enn å bare bygge bra 
boligområder med riktig lysforhold, skoler nær boligene og følge opp parkeringsnormer. 
Dette handler også om å skape forutsetninger for sosial integrering, skape møteplasser, 
varige handels- og næringsområder og økosystemer. Spacescape mener at et viktig prinsipp 
er at vi må begynne å forstå byen som et system. Byen består av mange bestanddeler og 
byen som helhet kan ha andre egenskaper enn summen av bestanddelene. Denne 
systemtenkningen har vi vært dårlige på og det har gitt konsekvenser som f.eks når det 
gjelder å skape møteplasser, byliv og et grunnlag for næring og handel. Det vi også må 
forstå, utfra generell kunnskap om hvordan byer fungerer, er hvordan hver plass er unik.  

Transportøkonomisk institutt 

Transportøkonomisk institutt har gjort en rekke utredninger knyttet til byproblematikk. En 
rapport vi har fattet interesse for er TØI rapport 1593b/2017, Kunnskapsgrunnlag: Areal- og 
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transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer. Rapporten er utfyllende og 
problematiserende. Denne spør også om det samme som vi lurer på, nemlig hvordan ser en 
god by ut.  
 
"Hvordan ser drømmebyen ut? Ulike mennesker vil nok gi ulike svar på dette. For mange vil 
bildet inkludere et levende sentrum med mange mennesker og mye liv. Byen har ulike typer 
trivelige boligområder, slik at innbyggerne kan velge å bo slik de ønsker. Den har mange og 
ulike typer plasser og friområder, og den er grønn. Og blå. Innbyggerne har god 
tilgjengelighet, gjerne til fots eller med sykkel, til de fleste aktiviteter i hverdagen. Barn kan 
gå alene til skolen. Byen har lite biltrafikk, støy og forurensing. Byen har et variert 
næringsliv, og innbyggerne kan finne interessante jobber. Næringslivet trives, fordi ulike 
virksomheter finner ansatte med relevant kompetanse i akseptabel pendlingsavstand og de 
næringsarealene de ønsker. Byen skaper lite klimagassutslipp, slik at kommende 
generasjoner også kan leve gode liv i byen og på jorda. Det er barn som leker, folk som 
trives, næringsliv som blomstrer. Det er den klimavennlige, attraktive og levende byen." 
 
Transportøkonomisk institutts hensikt med å etablere dette kunnskapsgrunnlaget har vært å 
formidle forskningsbasert kunnskap om hva slags areal og transportutvikling som kan bidra 
til at målene om mer klimavennlige og attraktive byer kan nås. 
Et funn som må formidles fra rapporten er at selv om ny bilteknologi kan redusere 
klimagassutslipp, vil disse bilene bruke nesten like mye energi, ta like mye plass, generere 
nesten like mye støy, skape like mye kø og barriereeffekt i byen, mv. som andre biler. Dette 
understøtter det vi ønsker å formidle i notatet her, at nullvekstmålet ikke kun gir endring i 
CO2, men også lokal luftforurensning som NOX og PM10, støy, helse, sosiale byer, 
trafikksikkerhet og fremkommelighet.   
 
Transportøkonomisk institutt har funnet en omtrentlig oppskrift for en klimavennlig areal- 
og transportutvikling. Denne støtter seg på en rekke publikasjoner (Banister 2008, Cairns 
mfl. 2001, Downs 2004, Hull 2011, Owens 1986, Næss 2012, Tennøy 2012a) og er som 
følger:  

• Utvikling av nye boliger, arbeidsplasser, handel mv. Skjer som fortetting og 
transformasjon i og ved sentrum, byspredning stoppes 

• Sentrum og lokalsentre styrkes, videre utbygging av eksternt lokaliserte 
handleområder stoppes 

• Kollektivtilbudet forbedres 
• Det legges til rette for sykling og gåing 
• Det iverksettes restriktive virkemidler for å regulere biltrafikken 

 
Klimavennlig byutvikling dreier seg om en areal- og transportutvikling som bidrar til at folk 
reiser kortere og i mindre grad som sjåfør i bil.  
Arealbruken definerer rammebetingelsene for hvordan vi reiser. Jo tettere byene er, jo 
mindre biltrafikk generer de. Jo tettere en by er jo mindre energiforbruk til transport.  
 
Dersom byen og regionen skal generere minst mulig biltrafikk, er det noen enkle regler for 
hvordan en slik bystruktur bør organiseres: 
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• Jo mer arealintensive virksomheter er – det vil si jo flere ansatte og besøkende de har 
per kvadratmeter bygg – jo mer sentralt bør de lokaliseres 

• Boligrettede funksjoner bør lokaliseres i gangavstand til boligene de betjener, og 
boliger bør ha slike funksjoner i reell gangavstand (maks 650 meter i luftlinje) 

• Boligområder bør være store og tette nok til å gi markedsgrunnlag for minst et 
dagligvare- og et godt kollektivtilbud i reell gangavstand fra alle boligene 

• Bydelssentre og kjøpesentre utenfor sentrum bør ikke være større enn at de har 
størsteparten av sitt markedsgrunnlag i reell gang- og sykkelavstand 

• Det bør finnes ett klart definert hovedsentrum i byen, som kan nås av alle uten bruk 
av bil, som har et heldekkende tilbud av handel og service av ulike slag 

 
Det er mange gode poenger og «selvfølgeligheter» i kunnskapsgrunnlaget, men det som 
ligger i rapporten er forskningsbasert kunnskap.  

Netto ringvirkninger og nullvekst 

Netto ringvirkninger er virkninger som oppstår når frikonkurranse ikke er oppfylt, og som 
dermed kan gi virkninger i andre sektorer i økonomien som for eksempel arbeidsmarkedet, 
eiendomsmarkedet og markedet for varer og tjenester som bruker transportmarkedet (NOU 
2012: 16). Disse virkningene fanges dermed ikke opp i NKA av transporttiltakene. Det er tre 
hovedtyper netto ringvirkninger;  

• Agglomerasjonseffekter (positive virkninger som følge av deling, læring og matching  
• Arbeidsmarkedsvirkninger (økte skatteinntekter som følge av flere i arbeid) 
• Konsekvenser som følge av ufullkommen konkurranse (lavere reisekostnader kan gi 

økt konkurranse og redusere samfunnsøkonomisk tap) 

Produktivitet påvirkes av befolkningstetthet, eller agglomerasjon (tetthet/klynger). De store 
byene er ofte mer produktive enn andre områder-  som følge av blant annet 
næringssammensetting og høyere utdanningsnivå. Men selv når en justerer for 
næringssammensetning og utdanningsnivå, ser en signifikante produktivitetsgevinster av økt 
fortetting (COWI 2017).  

Flere analyser viser at bedre infrastruktur binder tettsteder nærmere hverandre og bidrar til å 
forstørre arbeidsmarkedene som gir netto-ringvirkninger gjennom økt produktivitet.   
Hvordan tiltakspakker for nullvekstmål påvirker produktiviteten/agglomerasjonseffektene i 
byene er vanskelig å forutse og vil være avhengig av utforming av virkemiddelpakkene. COWI 
analyserte i forbindelse med Oslo-pakke 3 (en pakke med betydelige kollektivforbedringer 
og sterkere trafikantbetaling enn i referansealternativet) agglomerasjonseffektene. Økte 
bompenger vil fungere som en barriere for flyt av arbeidskraft med bil i regionen. Samtidig 
vil redusert trengsel og bedre fremkommelighet bidra til kortere reisetid for personer hvor 
betalingsvilligheten for å kjøre bil er høyere enn bompengetakstene per tur. COWIs analyser 
viste at summen av disse to effektene ved nytt trafikantbetalingssystem er negativ for 
bilistene.  For kollektivreisende gjennomføres det en rekke tiltak for å øke fremkommelighet. 
Det resulterer i økt agglomerasjon (tetthet) i regionen og høyere produktivitet.  
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Resultatene viser positive produktivitetseffekter sammenliknet med referansealternativet. 
Dette tyder på at det totale bildet for hele regionen er positivt, når vi legger sammen bil- og 
kollektivreisende.  

COWI- analysen viser at både beregningsmodell og utforming av tiltakspakker er 
utslagsgivende for den beregnede agglomerasjonseffekten. Resultatene kan tyde på at det   
kan være et potensiale for å gi en økt "tetthet/agglomerasjon" i byområdene som kan gi økt 
produktivitet også med virkemiddelpakker som gir nullvekst.  

Virkninger på handel 

New York City har jobbet aktivt med å omdanne trafikkdominerte korridorer til sikrere mer 
attraktive offentlige rom. Målet er å gi et bedre tilbud for alle med sykkelfelt, bedre 
fasiliteter for gående og et mer effektivt bussystem. De er svært bevisste på behovet for å 
tydeliggjøre effektene av en slik satsing utover å få frem de trafikale virkningene og har 
blant annet jobbet med å tydeliggjøre handelsvirkninger som følge av tiltakene. Resultater 
og metode for dette blir presentert i "The Economic Benefits of Sustainable Streets" (New 
York City Department of Transportation (20XX). Ved å koble skattedata fra forskjellige 
næringsvirksomheter i direkte nærhet til transformasjonsområdene og skattedata fra 
kontrollområder, har de sett på virkning på handel som følge av gågateområder, sykkelveger 
og Bus Rapid Transit (BRT). Resultater fra disse tiltakene viser at økt tilgjengelighet og 
hyggeligere gatemiljø øker salg i prosjektområdene. De understreker imidlertid at det ikke 
nødvendigvis betyr at alle omforminger gir disse effektene.    

I Stockholm2 har en etablert "sommergater" der de lar restauranter flytte ut på gaten og ta 
opp arealer som normalt brukes til parkering. Tiltaket var som følge av et ønske om mer 
bilfritt sentrum. Men tiltaket er også en følge av oppstart av "sommergatene" i 2016, men da 
kun med 2-3 gater. Beboere, næringsliv og eiendomsutviklere var svært fornøyde med 
tiltaket, og "sommergatene" er per i dag utvidet til 10-12 gater. Eiendomsutviklerne ser at 
den økonomiske aktiviteten rundt- og i eiendommene deres blir høyere dersom bilene 
forsvinner.  

Vista Analyse gjorde i 2017 et arbeid med å identifisere og dokumentere arealbruksvirkinger 
av Oslo kommunes gateprosjekt i Torggata. Hensikten med Torggata var å etablere en 
bygate med torgpreg der det var stor aktivitet hele døgnet. Gaten skulle utformes med tanke 
på stor sykkeltrafikk og ha brede fortau i tillegg til soner for varelevering. Vista ser på blant 
annet utviklingen på trivsel, bostedsattraktivitet (leilighetspriser) og næringsattraktivitet. 
Analysen viser at Torggata og Hausmannskvartalene forøvrig har hatt en positiv utvikling de 
senere årene og at gateprosjektet er ett av flere drivkrefter for dette. (Vista 2017). Vista 

                                               
2 https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-sommargatans-vinnare/ 

 

https://www.di.se/ledare/pm-nilsson-sommargatans-vinnare/
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analyse understreker imidlertid at handels- og næringslivsvirkninger er helt avhengig av at 
kontekst/forutsetninger er tilstede. 

Menon Economics 

Menon Economics har på oppdrag for DOGA gjennomført et litteratur- og metodestudie av 
den samfunnsøkonomiske verdien av byfortetting. Litteraturgjennomgangen til Menon viser 
at det ikke er et entydig årsaks-virkningsforhold mellom byfortetting og positive 
samfunnsøkonomiske verdier. Det finnes heller ikke etablerte enhetsverdier som sier noe om 
verdien av å øke eller redusere byfortettingen.  

Hovedutfordringen Menon har funnet er at byfortetting som konsept ikke er entydig og 
byfortetting kan ha flere ulike virkinger avhengig av innhold/karakteristika ved ulike 
byfortettingsprosjekter. Virkningene vil også variere avhengig av graden av fortetting og om 
fortettingen er over eller under en viss terskelverdi. Terskelverdien kan også variere. Dette 
vil ikke gjøre oppgaven lett. Funnene deres er at byfortetting generelt bidrar til mindre privat 
transport og et utvidet kollektivtilbud, som har sine positive virkninger. Men dersom ikke 
fortettingen følges opp med et bedret kollektivtilbud, vil det medføre en økning i lokal 
luftforurensing.  

På metodesiden har litteraturgjennomgangen vist at de fleste studiene enten har benyttet 
eiendomsprismetoden for å si noe om fortetting eller så har det blitt gjennomført studier av 
produktivitet som følge av agglomerasjonsvirkninger. Det er utfordrende å skille mellom 
direkte og indirekte virkinger av byfortetting. Det er blant annet fordi flere av virkningene er 
indirekte forklart av byfortetting. Noe av utfordringen er å få grep om fortettingen ender opp 
med å gi negative eller positive virkninger. Dette er fordi det ofte vil måtte foreligge andre 
karakteristika, utover den faktiske fortettingen, for å fastslå virkningen.  

Uttesting 

I de byutredningene som er utført nå, ble den samfunnsøkonomiske analysen kvalitetssikret 
i deloppgave 1. Kvalitetssikringsarbeidet omfattet også å se på hvordan analysen og 
virkemiddelpakkene var satt sammen, da dette påvirker og gir forklaring på resultatet i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Det er bare i to av byene, Tromsø og Bergen, at det inngår 
vegtiltak i virkemiddelpakkene. Hovedfunnet er at alt av vegtiltak inngår i nullalternativet. Da 
er det vanskelig å lese ut av resultatene hvordan sammensetning av virkemiddelpakkene vil 
påvirke resultatet av de samfunnsøkonomiske analysene.  
 
Derfor ønsker vi som en fortsettelse av dette arbeidet å gjøre noen testberegninger, for å 
kunne utforske litt mer hvordan virkemiddelpakkesammensetningene kan påvirke de 
samfunnsøkonomiske analysene. Vi ønsker å ta utgangspunkt i f.eks Bergen, lage et mer 
marginalisert nullalternativ og ha mer rendyrkede virkemiddelpakker. For eksempel en mer 
rendyrket vegpakke med tiltak og restriksjoner for å nå nullvekstmålet og en eller to pakker 
som dekker tiltak på kollektiv, gange og sykkel med restriksjoner. Hypotesen er at resultatet 
vil bli at netto nytte vil være mer positiv (evt mindre negativ) for virkemiddelpakken for 
vegtiltak enn for virkemiddelpakken for kollektiv-, gang- og sykkeltiltak. Dette vil vise at det 
er mulig at slike resultater vil forekomme. Det er derfor enda viktigere å ha med et sett av 
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indikatorer som skal være med på å avdekke ulemper ved tiltakspakker som ikke er med på 
å trekke utviklingen i byen i en mer ønsket retning.  

Indikatorer 

Transportanalysen og nyttekostnadsanalysen fanger opp veldig mange effekter, og det 
finnes ikke ennå etablerte enhetsverdier som f.eks sier noe om verdien av økt/redusert 
byfortetting. Derfor har det ikke blitt identifisert noen klare faktorer i dette arbeidet som 
burde verdsettes og inkluderes i nyttekostnadsanalysene. Svakheter i metodikk er identifisert 
i kvalitetssikringen av byanalysene og adressert i deloppgave 1.  
 
Det vi anbefaler er å anvende indikatorer i tillegg til den ordinære nyttekostnadsanalysen i 
byanalyser. Indikatorene som ligger i byvekstavtalene er de første vi anbefaler å anvende.  
 
I tillegg lister vi opp under mulige nye indikatorer for å dekke aspekter som har fremkommet 
i litteraturstudiet vi har gjort. Noen vil være enkle å inkludere og ha tydelige kilder for 
måling av endring, mens andre vil det måtte jobbes mer med før de vil kunne være på plass 
som en del av indikatorsettet. Vi ser også at det kan være en mulighet for at noen av 
indikatorene kan være av en slik art at de kan verdsettes og inkluderes i 
nyttekostnadsanalysen, men det er noe som må skje på lengre sikt.  
 
 
 
 
Indikatorer som ligger i byvekstavtalene i dag: 
 
Tabell 1: Felles indikatorsett for oppfølging av bymiljø- og byvekstavtalene3. 
 Indikator  Datakilde   Ansvarlig  
Målindikatorer     
Endring i trafikkarbeidet (KjKm) med personbil 
byområdet.  

Kontinuerlig by-
RVU  

 SVV  

Endring i ÅDT for lette kjøretøy  Trafikkindeks 
for byområdene  

 SVV  

Supplerende indikatorer     
Endring i transportmiddelfordelingen.  Kontinuerlig by-

RVU  
 SVV  

Endring i antall kollektivreiser (påstigende/reiser).  SSB/kollektiv-
selskapene 
(fylkes-
kommunene)  

 FK/JBD  

Utvikling av klimagassutslipp, målt i CO2-utslipp fra 
vei (tonn CO2 ekvivalenter) i byområdet.  

SSB   Kommunene  

Oppfølging av innsatsområder     
Boligenes avstand til avtaleområdets større 
sentra/store kollektivknutepunkter.  

GIS-analyse   Kommunene  

                                               
3 
https://www.vegvesen.no/_attachment/1855078/binary/1181753?fast_title=Vedlegg+8+Veileder+Ber
gen+BMA.pdf  

https://www.vegvesen.no/_attachment/1855078/binary/1181753?fast_title=Vedlegg+8+Veileder+Bergen+BMA.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1855078/binary/1181753?fast_title=Vedlegg+8+Veileder+Bergen+BMA.pdf
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Besøks-/arbeidsplassintensive arbeidsplassers 
avstand til avtaleområdets større sentra/store 
kollektivknutepunkt.  

GIS-analyse   Kommunene  

Andel arbeidstakere med fast oppmøtested som har 
gratis parkeringsplass, disponert av arbeidsgiver.  

Kontinuerlig by-
RVU  

 SVV  

I gjeldende parkeringsnorm: Antall parkeringsplasser 
som tillates ved nye besøks- og arbeidsplassintensive 
virksomheter i ulike områder.  

Gjeldende 
parkeringsnorm  

 Kommunene  

Antall offentlig tilgjengelige parkeringsplasser i 
avtaleområdets større sentra/store 
kollektivknutepunkter.  

• Andel av de offentlig tilgjengelige 
parkeringsplassene som har makstid på opptil 
2 timer.  

• Andel av de offentlig tilgjengelige 
parkeringsplassene som har progressiv 
prising.  

Tellinger   Kommunene  

Kvalitative beskrivelser av spesielle betingelser eller 
endringer som har betydning for kommunenes 
arealbruk og parkeringspolitikk.  

 Alle 
avtalep
arter 
(ved 
behov)  

 

 
 
 
I forslaget til byvekstavtale med Bergen og Hordaland4, står det at trafikkutviklingen er 
styrende for å nå målet om nullvekst og skal følges i avtaleområdet gjennom: 

• Årlig by-reisevaneundersøkelse (RVU) 
• Trafikkindeks for vegtrafikk 
• Tellinger av reiser i kollektivtrafikken  
• Tellinger av sykkeltrafikk 
• Partene vil samarbeide om en videre utvikling av metoder og tellepunkter for å 

innhente og analysere data om trafikkutviklingen i Bergensområdet, herunder sykling 
og gåing 

• Tall for utslipp av klimagasser 
• Indikator for arealbruk 
• Indikator for parkering 

 
I punktene under ligger vårt forslag til indikatorer som bør benyttes i byanalyser, disse vil 
komme i tillegg til de indikatorene som allerede ligger i byvekstavtalene:  

• Indikator knyttet til næringsliv 
• Indikator knyttet til støy i bygater/parker/oppholdssteder 

o Indikator knyttet til avstand til trafikkert vei 
o Indikator knyttet til avstand til park/grøntområde/vann/sjø 
o Hvordan ivareta opplevd støy 

• Avstand til barnehage, andel arealbruk i kommunen (grønt, samferdsel, annen 
bebyggelse, næring/tjenesteyting), avstand til dagligvarehandel, handelsomsetning 

                                               
4 
https://www.vegvesen.no/_attachment/1855080/binary/1192558?fast_title=Forslag+til+byvekstavtal
e+med+Bergen+og+Hordaland+28.+juni+2017.pdf  

https://www.vegvesen.no/_attachment/1855080/binary/1192558?fast_title=Forslag+til+byvekstavtale+med+Bergen+og+Hordaland+28.+juni+2017.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1855080/binary/1192558?fast_title=Forslag+til+byvekstavtale+med+Bergen+og+Hordaland+28.+juni+2017.pdf
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(sentrums andel av kommunens varehandel, forsøk på å overvåke fleretablering av 
tunge handelssentre utenfor sentrum) 

• Indikator på ulykker, særlig for gående og syklende 
 

Det er en mulighet for at noen av disse indikatorene kan verdsettes ved hjelp av ulike 
metoder på sikt og vil da kunne inkluderes i de samfunnsøkonomiske analysene. Første steg 
på veien vil uansett være å finne data eller etablere data som gjør det mulig å måle om tiltak 
i by vil bedre eller forverre situasjonen for byen ved hjelp av disse indikatorene.  

Deloppgave 3 – Utsjekk av metoden til Trafikverket 

Denne deloppgaven har vært å sjekke ut hvilken metode Trafikverket har brukt for å 
tydeliggjøre effekt av lavere trafikk i forbindelse med deres arbeid med Nasjonal 
Transportplan.  

 

 

Metoden bestod i at de for prosjekter med en investeringskostnad på >200 mill kr gjorde de 
følsomhetsanalyser på:  

• CO2 kostnad på 3,5 kr mot 1,45 kr pr kg utslipp i den samfunnsøkonomiske 
analysen (Har ikke tatt høyde for dette i etterspørselsestimeringen) 

• Investeringskostnad på 85-prosentilet 
• Minsket biltrafikk med 20 %; uendret lastebiltrafikk 

For prosjekter med en investeringskostnad på over 1 mrd, ble det gjort følsomhetsanalyse 
på:  

• Null trafikkvekst i analyseperioden  
• 50 % høyere trafikkvekst i perioden enn i hovedanalysen.  

Undergruppen for samfunnsøkonomi i byutredningene har vurdert om metoden Trafikverket 
brukte for å tydeliggjøre effekten av lavere trafikk fremover er relevant i forbindelse med 
arbeidet med NTP.   

Hvordan ble følsomhetsanalysene på trafikk gjennomført?  

Minsket biltrafikk eller endret biltrafikkvekst er ikke modellert. Det som har vært gjort er at 
det kun fjernet 20 % av etterspørselen for bilreiser ut fra dagens nivå og en har overstyrt 
trafikkveksten i analysene. Man har med andre ord analysert et scenario der biltrafikken og 
biltrafikkveksten er forutsatt å minske på grunn av andre faktorer enn de som eksplisitt 
modelleres i analyseverktøyet. Å fjerne 20 % av biltrafikken har stor innvirkning på 
tiltakenes beregnede lønnsomhet. 20 % er valgt fordi Trafikverket viser at dersom 
transportsektoren skal bidra til å nå klimamålet, må personbilveksten reduseres med 20 % 
og tungbiltransporten må ikke økes fra dagens nivå.  
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Vår vurdering av metoden 

• Følsomhetsvurderinger kan være interessante å gjennomføre for å vise hvordan 
trafikk og trafikkvekst påvirker tiltakenes lønnsomhet og evt. rangering av tiltak  

• Resultatene av hvordan trafikk og trafikkvekst påvirker prosjektenes lønnsomhet er 
ikke uventet. Vegprosjektenes lønnsomhet økes med høyere trafikk og reduseres 
med lavere trafikk. 

• Endring av CO2-kostnad har generelt lite å si i analysene.    

En lignende metode ble anvendt i KVU Oslo Navet. Der ble det som en følsomhetsanalyse/et 
scenario gjort et lignende grep. Her ble all vekst fra 2010 til 2030 i bilreiser med reiselengde 
over 3 km forutsatt lagt ut på kollektivnettet. I KVU Oslo Navet viste analysen at dette førte 
til en sjudobling av antall kollektivreiser. Modellteknisk ble dette gjort ved å bruke 
differansematrisen mellom 2010 og 2030 og en LoS-matrise for avstand mellom soner.   

Etter vår vurdering er metoden brukt i KVU Oslo Navet litt mer sofistikert utført, enn 
metoden anvendt av Trafikverket.  

Generelt så anbefaler vi at det gjøres følsomhetsanalyser og spesielt i utredninger som har 
en større kompleksitet, usikkerhet og omfang.  

Deloppgave 4 – Næringstransport og mobile tjenesteytere 

Mobile tjenesteytere 

I forbindelse med byutredningene i 2017 ble det gjort et forsøk med å kartlegge andel 
mobile tjenesteytere i de byene som skulle gjennomføre en byutredning. Det ble benyttet 
ulike datakilder, og andelen varierte mellom 7 og 13%. For byutredningene i 2017 ble det 
valgt 11 % som fast andel for alle byområdene. 

Det er ikke gjennomført noen komplett undersøkelse av de mobile tjenesteyterne i Norge. 
Det er gjennomført avgrensede undersøkelser for noen yrkesgrupper som kan kategoriseres 
innenfor mobile tjenesteytere. TØI rapport 1336/2014 beskriver et arbeid for å kartlegge 
håndverkertransporter i de tre byene Oslo, Bergen og Trondheim. Rapporten gir indikasjoner 
på at andelen håndverkertransporter kan ligge i området 15-20% for disse tre byområdene. 

I TØI rapport 1336/2014 er det benyttet datagrunnlag fra: SSB sin Lastebilundersøkelse, 
bompengepasseringer fra bomstasjonene i de aktuelle byene og diverse næringsstatistikk fra 
SSB. 

Vi ser flere muligheter for å kartlegge de mobile tjenesteyterne: 

• Egne undersøkelser som kartlegger flere yrkesgrupper 
• Utvikle/utvide Nasjonal reisevaneundersøkelse 
• Se på kombinasjoner av datasett fra SSB og Statens vegvesen for en bedre elektronisk 

kartlegging 
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Etter vår vurdering bør hovedfokus framover være å forsøke å benytte dagens datakilder som 
er tilgjengelige. Vi mener det bør igangsettes et arbeid for å vurdere de datakildene vi har i 
Statens vegvesen kombinert med de ulike databasene i SSB og hos NAV. 

Næringstransport 

Nasjonal modell for godstransport behandler godsbiler fra 3,5 tonn og større. 
Soneinndelingen i godsmodellen er i de største byområdene på bydelsnivå. Eksempelvis er 
Oslo kommune delt inn i 12 soner, Trondheim kommune er delt inn i åtte soner. Dette er en 
for grov soneinndeling for mer detaljert vurdering av næringstransporten i et byområde, 
men gir modellsystemet en mere overordnet fordeling av gods til de større bykommunene 
basert for de ulike transportformene. 

Næringstransport i byområdene har vært vanskelig å kartlegge, forstå og beskrive omfanget 
av. Transportøkonomisk institutt gjorde i 2017 et arbeid for Statens vegvesen sitt 
forskningsprogram "bylogistikk". Arbeidet er dokumentert i TØI rapport 1568/2017. 
Rapporten til Transportøkonomisk institutt dokumenterer hvordan Statens vegvesen sine 
databaser kan benyttes til analyser av godstransport i by. I hovedsak er det databasene som 
inneholder Autosys, kjørelengder fra periodisk kjøretøykontroll, vegtrafikktellinger og 
reisetidsdata. Selv om rapporten dokumentere hvordan de ulike registrene kan benyttes og 
kombineres er det fortsatt store usikkerheter og store rom for forbedringer.  
 
Selv om Autosys er detaljert, er det ikke detaljert nok for å si noe konkret om omfang og 
bruksområder. Det er behov for en enda mere detaljert kjøretøykategorisering. Dette gjelder 
spesielt påbyggingskode for å kunne si noe mer detaljert om type bil, dvs varebil eller 
lastebil. Påbyggingskode vil også kunne gi informasjon om bruksområde. 

Vi har i dag ikke informasjon om leasingbiler og hvor de benyttes i de daglige. Her bør 
Statens vegvesen sammen med SSB kreve inn denne informasjonen. Videre er det behov for 
mer nøyaktig informasjon om kjørelengde fra de periodiske kjøretøykontrollene. 

Vår vurdering er at vi må utnytte de tilgjengelige databasene til ulike offentlige etater, og at 
dette kombineres med de undersøkelsene som SSB og datainnsamling fra NAV. 

Deloppgave 5 - Areal 

Vi var i utgangspunktet usikre på om vi skulle sette opp en egen deloppgave på areal. 
Arbeidet i denne med håndtering av samfunnsøkonomiske analyser i byområdene har areal 
som tema både i deloppgave 1 og deloppgave 2. Derfor henviser vi til det som står om areal 
under disse to deloppgavene.  
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Vedlegg 1  

 
Avinor              Nasjonal transportplan 2022-2033 
Jernbanedirektoratet 
Kystverket 
Statens vegvesen 
 

Notat 

 

       

  
   
 Dato: 15.05.2018 
Kopi til:   
Vår ref: Anita Vingan 
 
 

 

Samfunnsøkonomiske beregninger i byutredningene – 
kvalitetssikring og gjennomgang av usikkerhetsfaktorer 

 

Bakgrunn og formål 

Det er gjort samfunnsøkonomiske beregninger av virkemiddelpakkene. Nullvekstmålet er 
hovedmålet i utredningen, og hensikten med de samfunnsøkonomiske analysene er å 
tydeliggjøre effekten for samfunnet av de ulike virkemiddelpakkene. 
 
I dette notatet har transportetatene vurdert resultatene fra disse analysene. Notatet er basert 
på en gjennomgang av de samfunnsøkonomiske beregningene i de åtte byutredningene. 
Arbeidsgruppen som har jobbet med kvalitetssikringen har hatt tilgang til rapportene og 
utskriftene fra programmet EFFEKT. Ved behov er det også tatt kontakt med de som har 
gjennomført beregningene. Kvalitetssikringen er basert på foreliggende dokumentasjon, og 
det er ikke gjort noe arbeid med å gjenskape resultatene.  

 



   
 

21 
 

Overordnet vurdering av de samfunnsøkonomiske analysene  

Gjennomgangen viser at det er gjort et godt arbeid med de samfunnsøkonomiske analysene 
i byutredningene. Retningslinjene for metodebruk og analyser er i hovedsak fulgt.  

Det er imidlertid en del usikkerhetsfaktorer som kan påvirke resultatene, noe som 
gjennomgås i dette notatet.   

Retningslinjer for metodebruk og analyser  

I Retningslinjer for metodebruk og analyser i byutredningene beskrives premisser og 
fremgangsmåte for transportmodellberegningene og de samfunnsøkonomiske analysene. 
Det skilles mellom råd som bør/kan følges og råd som skal/må følges. Dette notatet må ses 
i sammenheng med Retningslinjene for å få det totale bildet av både tilgjengelige verktøy og 
anbefalte metoder for beregninger.  

Retningslinjene for byutredningene fastslår at det skal benyttes et felles verktøy for 
transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger, som er utarbeidet av 
transportetatene. For transportanalyser er det brukt DOM/RTM (Delområdemodell/Regional 
persontransportmodell for reiser under 70 km) og NTM (Nasjonal persontransportmodell for 
reiser over 70 km) for hhv korte og lange persontransportreiser.  

For å gjøre de samfunnsøkonomiske beregningene er verktøyet til Statens vegvesen, EFFEKT, 
benyttet. I byutredningene var ikke formålet med analysene å rangere virkemiddelpakker 
eller enkelttiltak etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Hensikten med de 
samfunnsøkonomiske analysene var å synliggjøre hvilke ulemper/kostnader og 
fordeler/nytte hver enkelt virkemiddelpakke fører til for samfunnet. 

Som en del av byutredningsarbeidet ble det utviklet hjelpeapplikasjoner som forenkler 
resultatuttak og gjør resultatene sammenlignbare. Bl.a. er det utviklet et program som 
beregner trafikkarbeidet i avtaleområdet og trafikken som er unntatt nullvekstmålet på 
grunnlag av transportmodellberegningene som er gjennomført. 

Sammenligning av de samfunnsøkonomiske analysene  

Selv om retningslinjene i hovedsak er fulgt i byutredningsarbeidet er det en viss grad av 
ulikhet i analysene som gjør det vanskeligere å sammenligne resultatene på tvers. Det er to 
viktige aspekter som gjør det utfordrende å sammenligne de samfunnsøkonomiske 
resultatene:  

- Det er stor variasjon i dagens trafikksituasjon og hvor stor trafikkvekst som forventes 
i 2030. Det er dermed stor variasjon mellom byene når det gjelder hvor sterke 
virkemidler som må til for å oppnå nullvekst.  

- Det er stor variasjon i omfanget av prosjekter som er inkludert i virkemiddelpakkene. 
I henhold til mandatene for byutredningene skulle vedtatt KVU/KS1 inngå i alle 
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virkemiddelpakker.5 Hvilke prosjekter dette gjelder er beskrevet i et notat som er lagt 
ved retningslinjene (vedlegg 2). Omfanget av prosjekter som inngår i alle 
virkemiddelpakker er i stor grad med på å bestemme kostnadsnivået. Dette er igjen 
med på å påvirke resultatet av trafikkanalysen og den samfunnsøkonomiske 
analysen, noe som medvirker til stor variasjon i de samfunnsøkonomiske resultatene.   

I retningslinjene står det følgende på s 8 i siste versjon (21.9.2017):  
«Følgende veg- og baneprosjekter skal inkluderes i alle virkemiddelpakker, med mindre 
annet er presisert i mandatene:  
- Alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i perioden 2018-2023 (skal ha 

betegnelsen nullalternativ 2030). Dette inkluderer både prosjekter som påbegynnes og 
åpnes. 

- Prosjekter i vedtatt konsept i by-KVUen (skal ha betegnelsen KVU/bypakke 2030)» 

Nullalternativet er sammenligningsgrunnlaget for de samfunnsøkonomiske analysene. Tiltak 
som ligger i nullalternativet er forutsatt å være finansiert, noe som innebærer at 
investeringskostnaden for disse ikke er inkludert i den samfunnsøkonomiske analysen.  

Behandling av gjennomført KVU i de ulike byene er gjort noe ulikt, av grunner som er omtalt 
i et eget notat (vedlegg 2 til retningslinjene).  

I Buskerudbyen og Tromsø er bompenger ikke lagt inn i nullalternativet. Hvorvidt bompenger 
er inkludert i nullalternativet eller om bompenger kun inngår i virkemiddelpakkene har 
betydning på to måter:  

- Når bompenger er inkludert i nullalternativet blir inntektene lavere enn i byutredningene 
hvor bom kun er inkludert i virkemiddelpakkene.  

- I byutredningene der bompenger er inkludert i nullalternativet er det behov for færre 
restriktive tiltak i virkemiddelpakkene for å nå nullvekstmålet. Dette vil igjen påvirke 
nytten til bilfører ved at nytten blir positiv, eller mindre negativ.  

Forutsetningene i analysene 

Videre omtales en del av forutsetningene i analysene, og gi eksempler på hvordan dette er 
håndtert i byutredningene.  

Areal 

Alle byutredningene har beregnet trafikkvirkninger av endret arealbruk. For å kunne 
sammenligne trafikantnytten av virkemiddelpakkene må det være samme arealbruk i 
nullalternativet og i virkemiddelpakkene (Jf. vedlegg 7 i retningslinjene). Dette er en svakhet 
fordi analysen dermed ikke inkluderer alle nytteaspektene av ulik arealbruk. For eksempel 
kan nytten av tiltakene bli underestimert fordi det ikke tas hensyn til at de eventuelt kan 
påvirke hvor i byområdet det kan forventes befolkningsøkning. 

                                               
5 I flere av byområdene er det arbeidet videre med bypakker, og enkelte av vegprosjektene som var med i vedtatt 
KVU/KS1 er tatt ut fordi de ikke lenger ansees å være relevante.   
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I Nedre Glomma og Nord-Jæren er det imidlertid gjort et arbeid med å ha et nullalternativ 
med areal som er tilpasset hver virkemiddelpakke. Dette gjør det mulig å hente ut nytte av 
arealtilpasning av tiltakene. En slik tilnærming har gitt en del merarbeid, og vanskeliggjør 
sammenligning av virkemiddelpakkene. Det er likevel til stor nytte at det er gjort en grundig 
jobb med arealalternativene, som kan brukes inn mot neste NTP. 

 

 

 

Parkering 

Parkering er brukt som to typer virkemiddel i analysene: 1) Hvor stor del av reisende til/fra 
arbeid som må betale for parkering ved arbeidsplassen, i kombinasjon med pris for denne 
parkeringen.  2) Økt parkeringskostnad for korttidsparkering for handle- og besøksreiser.  

Det er ikke fullt ut tatt høyde for alle aspektene ved parkering som virkemiddel:   
- I halvparten av byutredningene (Bergen, Tromsø, Nedre Glomma og Kristiansand) er ikke 

ulempen ved å måtte betale for parkering inkludert i trafikantnytten. Det er med andre 
ord kun de trafikale virkningene kommer fram i analysene i disse fire utredningene. 

- Etterspørselsmodellen forholder seg ikke til hvor lenge trafikanten står parkert i sonen. 
Parkeringskostnaden i RTM kan ses på som en gjennomsnittlig parkeringskostnad, (pr 
tur) i de aktuelle sonene som den er angitt for.  

- Metoden ser kun på virkning for trafikantene. I de fleste byer er areal et knapphetsgode, 
og alternativverdien kan være av stor betydning. Dette aspektet er ikke inkludert i 
analysene, men selve overføringen av betalingen er inkludert. 

I byutredningene for Buskerudbyen, Trondheim og Nord-Jæren er det gjort 
tilleggsberegninger (utenom EFFEKT) av hvordan parkering kan påvirke trafikantnytten, i tråd 
med en metodikk beskrevet i retningslinjene (vedlegg 12). I byutredningen for Grenland er 
nettovirkningen for samfunnet inkludert i de prissatte virkningene. Det betyr at virkningen 
av dette virkemiddelet i Grenland er en del av netto nytten, selv om effekten ikke vises 
eksplisitt i byutredningen. Beregningene for Buskerudbyen, Trondheim, Nord-Jæren og 
Grenland viser at innføring av parkeringsavgift har en betydelig negativ påvirkning på 
trafikantnytten, men at nettovirkningen for samfunnet ikke er så stor. I Grenlands tilfelle er 
nettovirkningen positiv.  

Metodikken for å håndtere parkeringsavgift (vedlegg 12 i retningslinjene) tar hensyn til at 
betalingen går tilbake til samfunnet, og antar at den går til det offentlige slik at 
skattekostnaden blir redusert. Ettersom metodikken ikke tar hensyn til varighet (hvor lenge 
bilen står parkert), ble det anbefalt å bruke denne med forsiktighet, og helst vurdere 
virkningen på siden av EFFEKT-beregningen. Det ble imidlertid presisert at det er uheldig å 
neglisjere virkningen fullstendig. Betalingen innebærer store utlegg for en trafikantgruppe, i 
likhet med bompenger.  
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Bompenger  

Bompenger som virkemiddel er tradisjonelt brukt for å finansiere investeringer, og vanligvis 
settes det som forutsetning at prosjektene finansieres over en 15-20-årsperiode. I 
byutredningene er bompenger brukt som et virkemiddel for å nå nullvekstmålet, og det er 
forutsatt en lengre bompengeperiode (40 år). I den samfunnsøkonomiske analysen blir dette 
en metodisk utfordring fordi det genererer langt større inntekter enn kostnadene for 
prosjektene. I analysene overføres inntektene tilbake til det offentlige. I flere av 
virkemiddelpakkene i Buskerudbyen, Kristiansand og på Nord-Jæren er inntektene fra 
bompenger så store at de er større enn investeringskostnadene som inngår i 
virkemiddelpakkene, noe som påvirker resultatet kraftig.  

Vegprising 

I Grenland, Bergen og Nord-Jæren er det lagt inn en kilometerbasert avgift som erstatning 
for bompenger for å belyse effekten av vegprising. Resultatene viser at trafikantnytten blir 
forbedret som følge av endret betalingssystem. Dette skyldes at en jevn kilometerbasert 
kostnad ikke endrer destinasjonsvalget i samme grad som med et punktbasert 
betalingssystem.   

Komponentene i de samfunnsøkonomiske analysene 

Trafikantnytte 

Trafikantnytten skal gjenspeile endringer i tids- og kjørekostnader/direkteutgifter for 
trafikantene. Resultatene viser at alternativene med mye restriktive virkemidler får lavere 
trafikantnytte for bilistene enn alternativene som i større grad har tilbudsendringer for 
kollektivtrafikken. Dette er rimelig siden det er bilførerne som bærer kostnaden ved 
restriktive tiltak. Som nevnt over er ikke ulempen ved å måtte betale for parkering hensyntatt 
i alle byutredninger, noe som betyr at nytten for bilistene er noe høyere enn den reelt sett er 
i disse utredningene.  

Helsevirkninger for gående og syklende 

Helsegevinsten for gående og syklende i analysene er svært høy, noe som har sammenheng 
med at satsen (enhetskostnaden)6 for helsevirkninger er høy. Helsevirkningene er i noen av 
analysene så store at de er med å gi et positivt resultat i stedet for et negativt resultat på 
netto nytte. Dagens enhetskostnad forutsetter at 50 prosent av alle som går og sykler får 
helsevirkning av dette, uavhengig av reiselengde. Den pågående verdsettingsstudien vil gi et 
oppdatert anslag på netto helseeffekt av gange og sykling. Et av elementene som vil 
vurderes er om økt sykling erstatter annen fysisk aktivitet.  

                                               
6 Se Håndbok V712 Statens vegvesen 
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Ulykkeskostnader og miljøkostnader 

Virkningene er både en funksjon av mindre biltrafikk i virkemiddelpakkene og av 
investeringstiltakene. Forskjellen i ulykkeskostnader og miljøkostnadene i 
virkemiddelpakkene er forholdsvis små.  

Det er stor usikkerhet knyttet til effekter på ulykkefrekvensen når nullvekstmålet innebærer 
at vi får flere gående og syklende, spesielt på gang- og sykkelveier. Vi vet at det er stor 
underrapportering av sykkelulykker. Datagrunnlaget (og eventuelt beregningsverktøyene) 
bør forbedres for å gi et bedre bilde av ulykkesvirkninger av tiltak som gir stor endring i 
antallet syklende og gående. Statens vegvesen vil, som grunnlag for NTP 2022-2033, utrede 
tiltak for å unngå at vi får flere drepte og hardt skadde som følge av nullvekstmålet for 
persontransport med bil.    

Miljøkostnadene som beregnes er basert på endringer i CO2- og NOx-utslipp som følge av 
endring i kjøretøykilometer. Det er ikke gjort egne beregninger av endringer i lokal 
luftforurensning og støy. Dette kan imidlertid likevel være viktige lokale effekter av tiltak 
som inngår i virkemiddelpakkene.    

Operatørkostnader 

Alle byutredningene har brukt kollektivmodulen i utregningen av inntekter og kostnader for 
operatører. Her inngår også inntekter og kostnader for kollektivoperatørene. I Trondheim, 
Nord-Jæren og Bergen er inntekter og kostnader for kollektivoperatørene håndtert på en 
forenklet måte. I disse byutredningen var det et volum/kapasitetsforhold>1 på flere av 
kollektivrutene i enkelte av virkemiddelpakkene. Kollektivmodulen ble benyttet på en 
forenklet måte ved at rutetilbudet ble økt for å møte økt antall passasjerer, uten å kjøre 
transportmodellen på nytt. Ved å bare justere opp tilbudet får vi ikke eventuelle 
etterspørselsvirkninger av justert tilbud, kun kostnadsøkningen. Dette er en svakhet i 
analysene, men vi antar at det sannsynligvis ikke vil endre resultatene fordi frekvensen i 
utgangspunktet er høy på de aktuelle strekningene.    

Finansieringsgrunnlag og investeringskostnader 

I Tromsø og Buskerudbyen er det samsvar mellom finansieringsgrunnlag og 
investeringskostnader i virkemiddelpakkene som er analysert. I de øvrige byutredningene er 
investeringsnivået og finansieringsgrunnlaget ikke sett direkte i sammenheng. At det er 
valgt ulik tilnærming har sammenheng med at byområdene befinner seg i ulike deler av 
prosessen med å arbeide fram bypakker/bompengeproposisjoner. Retningslinjene gir derfor 
ikke føringer på dette området, og vi har ikke tatt stilling til hvilken tilnærming som er riktig.  

Det er stor forskjell i usikkerheten i anslagene for investeringene i analysene. En rekke tiltak 
har investeringsanslag det er større trygghet i, da tiltakene har kommet lenger i 
planleggingen. Mens andre tiltak er nærmere idestadiet. Derfor må det påpekes at det er stor 
usikkerhet i anslagene for investeringskostnader i flere av byutredningene.  
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Netto nytte per budsjettkrone 

Netto nytte per budsjettkrone skal vise hvilken portefølje som gir størst samfunnsøkonomisk 
overskudd, gitt en begrenset økonomisk ramme. Det har ikke noen hensikt å regne netto 
nytte per budsjettkrone når inntektene til det offentlige tangerer eller overstiger 
prosjektkostnadene, slik tilfellet er i enkelte av virkemiddelpakkene i byutredningene. At 
inntektene fra bompengeinnkrevingen blir større enn investeringskostnadene gir i tillegg 
implikasjoner knyttet til fordelingsvirkninger som det bør sees nærmere på. Netto nytte gir 
likevel et bilde på om virkemiddelpakkene er lønnsomme eller ikke.  

 

Andre usikkerhetsfaktorer i resultatene 

I tillegg til faktorene som er nevnt over er det usikkerhet knyttet til 

- Effekter av tiltak for gående og syklende (for eksempel gang-/sykkelanlegg, bedre drift 
og vedlikehold). 

- Framtidig reiseatferd: RTM er basert på dagens reisemønster og transportmiddelvalg. 
Hvilken betydning har for eksempel økonomisk utvikling, holdningsendringer mv for 
befolkningens reiser? 

- Teknologisk utvikling: Det er usikkert hvordan nye teknologisk løsninger som muliggjør 
autonome kjøretøy, mer avanserte informasjonskilder og større omfang av 
delingstjenester vil påvirke reiseomfang og transportmiddelbruk. 

Videre arbeid 

Under er en kortfattet liste over problemstillinger det skal sees videre på i forbindelse med 
grunnlagsarbeidet til NTP 2022-2033:  

• Areal: Hvordan areal kan håndteres på en bedre måte i de samfunnsøkonomiske 
beregningene? Hvordan kan nytten av ulike arealbruksalternativer ivaretas?     

• Parkering:  
o Hvordan kan ulempen knytt til å måtte betale for parkering inkluderes i 

trafikantnytten?  
o Hvordan måle selve parkeringskapasiteten, dvs. tilgjengeligheten til 

parkering?  
• Bompenger: Metodikk når bompengeperioden går over lengre tid enn 

analyseperioden, håndtering av bompengeinntekter i EFFEKT. 
• Ulykker: Hvordan kan beregningsverktøyene forbedres for bedre å fange opp 

ulykkesvirkninger av tiltak som gir en betydelig økning i antall syklende og gående? 
• Helseeffekter for gående og syklende: Bør antatt helsegevinst (nytte) reduseres 

og/eller differensieres? Bør det for eksempel skilles mellom helseeffekter for nye 
syklister og helseeffekter for «eksisterende» som sykler mer som følge av et tiltak? 
Hva blir helseeffektene for el-syklister?  

• Vegprising, er håndtert i form av en kostnad pr km. Det bør arbeides videre med en 
mer sofistikert metode for å håndtere vegprising.   
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