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Problemstilling 

 Vegsektoren er kjent som en av de få sektorene i Norge som konsekvent 
synliggjør effekter av sine tiltak ved bruk av samfunnsøkonomiske 
analyser.   

   

Spørsmål som kan stilles er: 

 

1. Hva er slike analyser og hva sier de oss i henhold til SVV opplegg? 

2. Kan slike analyser gjennomføres for mobilitetstiltak?  

3. Finnes det eksempler på hvor slike analyser er gjennomført og hva sier 
resultatene? 

4. Hvilke generelle merknader kan gjøres?  



Hva er mobilitetstiltak? 

 Mobilitetstiltak relaterer seg til tiltak eller et konsept for å fremme 
bærekraftig transport og påvirke etterspørselen etter bilbruk ved å 
endre trafikantenes holdninger og adferd. 

 

Det fokuseres på: 

 ”Myke” tiltak – for eksempel informasjonskampanjer(Mobilitetsuke!) 

 Disse ”myke” tiltakene vil i sin tur forsterke bruken av miljøvennlige 
transportformer og redusere bilbruken. 

 Typiske investeringskarakteristika ved tiltakene er at de koster relativt lite 
å gjennomføre og nytten kan være veldig stor.  

 

 Mobility Management(MM)  eller Transport Demand Management(TDM) 
er tilvarende engelsk begrep.  
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Mulige mobilitetstiltak  
 

 

 

 

 

 

 

 

Organisatoriske tiltak for større områder: 
Bildeling 
Samkjøring 
Informasjon om tilbudet for kollektiv, sykling og 
gange 
 
Tiltak på arbeidsplasser: 
Utarbeide bedriftsinterne transportplaner 
Informasjon om alternative reisemåter 
Organisert bildeling 
Organisert samkjøring 
Alternativ hjemkjøring ved uforutsette hendelser 
Fleksibel arbeidstid (eks: 10 arbeidsdager 
komprimert til 9) 
Arbeide hjemme 
Redusere tjenestereiser ved eksempelvis TV-
konferanser 
Effektivisere varetransport 
Redusert kjøregodtgjørelse for bil og økt for sykkel 
Garderobeskap og dusj for syklister 



(1) Hva er samfunnsøkonomiske analyse?  

Vi gjør forskjell mellom Konsekvensanalyser, samfunnsøkonomiske 
analyser og nyttekostnadsanalyser. 

 

– Konsekvensanalyser(KA): systematisk synliggjøring av alle virkninger 
av betydning som vil finne sted dersom et tiltak gjennomføres 

 

– Samfunnsøkonomiske analyser(SØK):  Systematisk vurdering av alle 
relevante fordeler og ulemper , uavhengig om det kan verdsettes i 
kroner eller ikke,  som et tiltak vil føre til i netto for samfunnet 

 

– Nyttekostnadsanalyser(NKA) : Systematisk vurdering av alle relevante 
fordeler og ulemper målt i kroner som et tiltak vil føre til i netto for 
samfunnet 

 

 

. 



Forholdet mellom konsekvensanalyse, 
samfunnsøkonomiske analyser og nyttekostnadsanalyser 

 

Lønnsomhetskriterie: 

Prissatte + ikke-P >0  

6 4936-Metoder i 
oversiktsplanlegging-2012 
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Hvilke konsekvenser vurderes/beregnes? 
 

Prissatte virkninger: 

- Trafikant/transportbrukernytte 

− Tids- og annet reisekostnader 

− Helsevirkning av g/s trafikk 

− Utrygghetskostnader g/s trafikk 

− Andre utgifter 

- Operatører 

− Inntekter 

− Utgifter 

− Overføringer 

- Budsjettvirkning for det offentlige 

− Investeringskostnader 

− Drifts/vedlikeholdskostnader 

− Skatteinntekter 

− Overføringer 

- Samfunnet for øvrig 

− Ulykkeskostnader, Restverdi 

− Miljøkostnader, Skattekostnad 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke -prissatte virkninger 

− Landskapsbilde/bybilde 

− Nærmiljø-friluftsliv 

− Naturmiljø 

− Kulturmiljø 

− Naturresurser 

 

 

o Andre fordelingsmessige  virkninger 

− Beskrivelse av lokale og regional 
utvikling 

− Drøfting av fordelingsvirkninger 

− Drøfting av måloppnåelse 
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Hvordan beregnes lønnsomhet?   

 
Resultater oppsummeres i en nettonytteberegning og nettonytte per 
budsjettkrone: 
 
(1)  Nettonytte: Neddiskontert(Nytte – kostnader)  > 0 prosjektet er ”lønnsomt”  
                   < 0 prosjektet er ”ulønnsomt” 
 
[(2) Nettonytte per budsjettkrone:  Nettonytte dividert på budsjett krone som medgår
  

 
 
NB! Lønnsomheten bedømmes ved (1) og prioritering gjennomføres ved (2)!] 
 
  



Hva skal beregningene tjene til? 

Informasjonsgrunnlag for beslutninger! 

 
– gjøre beslutningsgrunnlaget bedre, ensartet, konsistent og 

systematisk 

 

– informere beslutningstakere og alle berørte parter om hva som vil skje 
dersom tiltaket realiseres – uansett om virkningene i netto kan 
verdsettes i kroner eller ikke.  
 

– vurdere om det vil lønne seg for samfunnet å realisere tiltaket. 

 



2. Kan samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres for 
mobilitetstiltak?  

 

Svaret er ja,  betinget av at det finnes data om: 

 

– Endring i reisemiddelbruken, for eksempel hvor mange vil begynne å 
sykle som følger av kampanjetiltaket 

 

– Endring i tidsbruken ved det valgte reisemiddelet 

 

– enhetsprisen,  for eksempel hvor mye er helsegevinstene verdt som 
følger av mer sykling  

 

– Kostnader forbundet med å gjennomføre tiltaket 

 



Eksempler på mobilitetstiltak og kostnadskomponenter 
 

Tiltak Nytte Kostnad 

Samkjøring Mindre kø, tidsbesparelse, 
redusert luftforurensning, 
redusert kjørekostnader, 
redusert ulykker 

Kostnader ved IT-
systemer 

Informasjon om alternative 
reisemåter 

Tidsbesparelse? Mindre kø? 
Redusert utslipp?   

Informasjonskostnader 

Sykkel til jobb kampanje Helsegevinster for den 
syklende, mindre kø, redusert 
luftforurensing 

Kampanjekostnader  

Køprising  Mindre kø,  redusert 
luftforurensning, reduserte 
reisekostnader for de kjørende,  
økte kostnader for de som går 
over til kollektiv,  

Systemkostnader 

Parkeringsavgifter Alternativ arealbruk, mindre kø,  
redusert luftforurensning 

Betalingssystemer 



Enhetspriser- Helse 

        Reduserte kostnader (kr/km) 

              

Kortvarig sykefravær for gående   3,2     

        1,7     

Kortvarig sykefravær for syklende         

              

Alvorlig sykdom for gående   22,3     

              

Alvorlig sykdom for syklende    11,2     



Tidsverdier 

   Tidsverdier for gående og syklende 

  TID Kr/time   

    Gående Syklende 

   Tjenestereiser 146 130 

  Til/fra arbeid 146 130 

  Fritid 146 130 

        

        

        

        



Et eksempel: Samfundsøkonomisk vurdering af "Vi 
cykler til arbejde"-kampagnen 

Mio. DKK Nutidsværdi 
Omkostninger til kampagnen -10,8 

Eksterne omkostninger forbundet med cykling: 

Forlænget levetid -2,1 

Sundhed/sygdomme 57,8 

Uheld -14,8 

Branding/turisme 0,5 

Eksterne omkostninger forbundet med cykling i alt 41,5 

Sparede eksternaliteter ved overflyttet trafik:   

Luftforurening 0,8 

Klimaforandringer 0,3 

Støj 0,9 

Uheld 3,8 

Infrastrukturslid 0,6 

Trængsel 19,3 

Sparede eksternaliteter ved overflyttet trafik i alt 25,7 

Billetindtægter og udgifter til kollektiv transport 0,0 

Afgifter og afgiftskorrektioner, personbiler -19,1 

Skatteforvridningstab 6,0 

Samlet resultat 43,3 

Intern rente  356% 



Annet eksempel: Køprising i Bergen 

Mindre bilreiser som fører til mindre kø, 
mindre utslipp til luft og mer bruk av  
andre miljøvennlig reisemåter!  



Sluttmerknader 

1. Det er fullt mulig å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser av 
mobilitetstiltak 
 

2. I visse situasjoner vil begrensningen være å anslå endringer i reiser som 
følger av tiltaket  
 

3.  Mange av mobilitetstiltakene vil ha betydelig nytte samtidig som 
kostnadene ved å gjennomføre dem er relativt lav – Som med universell 
utformingstiltak vil mange av mobilitetstiltak tendere til å være 
lønnsomme 
 

4. Det er nødvendig med samfunnsøkonomiske analyser av M-tiltak for at 
beslutningstakere skal kunne vite hvor lønnsomme det er.  


