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Hva er samfunnsøkonomiske beregninger, 

ofte kalt nyttekostnadsanalyser (NKA)? 
• NKA: Et systematisk forsøk på å måle og veie sammen alle prissatte 

gevinster og kostnader ved offentlige tiltak, med henblikk på om  bør 
tiltaket bør gjennomføres eller ikke. Ikke prissatte realressurser tas også i 
betraktning i en samfunnsøkonomisk analyse. 
 

• Hovedpoeng: Måle hvordan et tiltak påvirker samfunnets produktivitet i vid 
forstand gjennom tilgang og bruk av realressurser. 
 

• I prinsippet samme metodikk for alle NTP-etatene + Avinor, altså for: 
 

– Veg (inkl. kollektivtransport) 
– Bane 
– Luftfart 
– Sjø 



Grunnleggende prinsipper i NKA: 
– Netto virkninger vurderes/beregnes. Som eksempel vil 

netto endringer i reisekostnader ved et endret vegvalg som 
følge av et tiltak, inngå i beregningene. 
 

– Konsekvensene relateres til 0-alternativet, som er dagens 
situasjon inkludert forventede endringer i analyseperioden.  

• Det optimale 0-alternativet kan være komplisert å identifisere i 
byområder 
 

– Svært viktig å kunne spesifisere alle relevante 
alternativer 
 

– Tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt dersom tiltakets 
nytte er større enn dets kostnader.  

 



Hva skal nyttekostnadsanalysen 
tjene til? 

• Bedre informasjonsgrunnlagene som beslutningene om 
tiltaket skal bygge på : 
 
– informere beslutningstakere og alle berørte parter om hva som vil 

skje dersom tiltaket realiseres, når det gjelder 
samfunnsøkonomisk effektivitet. 
 

– gjøre beslutningsgrunnlaget bedre, ensartet og systematisk 
 

– verktøy for å prioritere mellom konkurrerende tiltak 
 

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

 



Hva måler vi? 
• Den samfunnsøkonomiske verdien av endring i: 

 
– De reisendes tidskostnader 

 
– Betalbare kostnader (kjøring, bompenger etc) 

 
– Miljøvirkninger (verdi av utslipp, støy, lokal luftforurensning) 

 
– Ulykkesrisiko 

 
– Investeringskostnader 

 
– Driftskostnader 

 
– Finansieringskostnader (skatt, innkrevingskostnader, trafikkavvisning) 

 
• For detaljer, se transportetatenes håndbøker for NKA. 



Trafikantnytte, gevinst for noen, mulig tap for 
andre 



Hvordan er effektene prissatt? 

Konsekvenser Markedsomsatt Ikke-markedsomsatt  

Tidskostnader Tid spart i arbeid Tid spart til/fra arbeid og i 
fritiden 

Kjøretøykostnader Drivstoffkostnader, 
olje/dekk, Reparasjoner 
mv, Kapital kostnader 

  

Ulykkeskostnader Produksjonsbortfall, medisinske 
kostnader, materielle kostnader, 
administrative kostnader 

 Velferdstap (savn sorg etc.) 

Miljøkostnader  Støy, luft/støv og skitt 

Drifts- og 
vedlikeholdskostnader 

Markedspriser på alle 
komponenter 

  

Anleggskostnader Gjeldende markedspriser    

 
 

Alternativverdiprinsippet: Ressursene prissettes til 
verdien de ville hatt i beste alternative anvendelse 

(Kilde: Statens vegvesen) 



Viktige faktorpriser; tidsverdier: 

Tidsverdier, lange reiser >100 km: 



Samfunnsøkonomiske analyser som 
ledd i beslutningsprosessen 

• NKA gir informasjon om de realøkonomiske 
effektene av et tiltak: 
 
– Bør være transparent: en kilde til identifisering og 

kvantifisering av alle viktige konsekvenser, kilde til 
kunnskap om hva slags verdsetting som legges til grunn, 
kilde til identifisering av viktige fordelingsvirkninger osv. 
 

– Kan også brukes til å si noe om realøkonomiske effekter 
av å prioritere fordelingseffekter ved å realisere mindre 
lønnsomme eller ulønnsomme tiltak 
 

 



Samfunnsøkonomiske analyser – styrker, 
svakheter og bruksområder 



Hva er spesielt for SØ analyser av tiltak i 
byområder? 

1. De samme samfunnsøkonomiske prinsippene er gjeldende for 
prosjekter i og utenfor by  
 

2. Virkninger beregnes for alle relevante aktører: 
 Trafikanter 
 Operatører (eks. kollektivselskaper) 
 Samfunnet for øvrig  
 budsjettet for det offentlige 

 
3. Men; Transportsystemet er komplekst, det kreves 

avanserte trafikkanalyser 



Persontransport i by – noen kjennetegn 

• Relativt høy kollektivandel 
 

• Konkurranseflater mellom kollektivtransport og bil 
 

• Finmasket nettverk – rute- og transportmiddelvalg 
 

• Køproblematikk i rushtid, lokale miljøproblemer 
 

• Mange virkemidler: bypakker, prisvirkemidler … 
 
• Implikasjon for samfunnsøkonomiske analyser: Vil i 

hovedsak måtte bygge på transportmodeller med flere 
perioder på dagen, kødannelse på lenkene og likevekt i 
trafikksystemet 



Utgangspunkt for NKA: Trafikkanalyser 
1. Underliggende trafikkvekst? 

• Prognosemodeller basert på befolkningsutvikling og 
sammensetning, inntektsutvikling, førerkortinnehav, prisutvikling på 
ulike transportformer mv. 

 
2. Hvor mye trafikk skapes av tiltaket? 

• Endring i samlede (generaliserte) reisekostnader? Dosering? 
 

3. Hvor mye overføres fra annen transport? 
 

4. Vil tiltaket skape større trafikkvekst? 
 

5. Vil tiltaket skape flaskehalser andre steder? 
• ”Systemgrense” viktig, så vi ikke teller samme trafikk to ganger, eller 

overser andre systemeffekter 
 

6. Transportmodeller (TRAMOD_BY) et viktig redskap for å håndtere 
systemeffekter  

 



Konsumentoverskudd med kø 

  
Generalisert 
kostnad (GK) 

Trafikkvolum 

GK, samfunn 

 GK, privat 



Forbedring av kollektivtransport når det er kø 
på vegen – effekt for bilmarkedet 

  

Volum 

GK 

GK, samfunn 

Etterspørsel før 
Etterspørsel etter 

Kilde: Minken m fl 2001 



Forbedring av kollektivtransport når det er kø 
på vegen – effekt for kollektivmarkedet 

GK før 

GK etter 

Ettersp. 
etter Ettersp. 

før 

GK 

Volum 
Kilde: Minken m fl 2001 



Brukeravgifter og etterspørsel etter kapasitet 
• E-kurver=etterspørsel ved 

ulik trafikkbelastning i to 
perioder 
 

• Average costs = det 
trafikantene selv betaler  
 

• Idealsituasjon: Pris settes 
lik marginalkostnad 
 

• C=felles avgift (her vist som 
bomavgift men kan like 
gjerne være bensinavgift) 
 

• Skyggelagte arealer: 
samfunnsøkonomisk tap ved 
for stor (ved E1) og for liten 
(ved E2) trafikkavvisning. 



Hvor kan NKA i by brukes? Noen eksempler: 
• Valg av strategi for utbygging av infrastruktur (veg, bane, buss og etter hvert g/s) 

 
• Universell utforming 

 
• Endret avgangsfrekvens, dimensjonering av kollektivtilbud 

 
• Hva bør billettene koste/hvor høye bør tilskuddene være? 

 
• Drift og vedlikeholdstiltak 

 
• Utforming av offentlige kjøp (anbud) 

 
• Alternative finansieringsordninger, bompenger eller offentlig finansiering?  

 
• Bybane eller buss? 

 
• ITS, som f eks elektronisk innkreving, trafikkstyring i byområder 

 
• Vegprising, evt i kombinasjon med styrking av kollektivtilbud 



Eksempel på analyse, tidsdifferensiering 
av bomsatser i Oslo 

(Kilde: Rekdal m fl 2012) 



Styrker 

• Metodikken er teoretisk sett velfundert, empirisk oppgradering 
kontinuerlig. 
 

• Analyseresultatene er sammenlignbare over transportsektoren. 
 

• Transparensen i analysene er potensielt god, man ser endringer i 
trafikkfordeling og hvem som vinner og taper. 
 

• Mange ulike tiltak kan nå analyseres ved hjelp av 
samfunnsøkonomiske analyser 
 

• Man treffer ofte godt på rangering av prosjekter, usikkerheten er 
kanskje større knyttet til nivå. 
 

• Fordelingseffekter ligger utenfor analysene, men de kan illustreres og 
tiltak evalueres. 
 
 



Svakheter 
 

• Modellering av døgnvariasjoner som grunnlag for å beregne effekter 
av tiltak som påvirker køer har vært ufullstendig, bedret i og med 
TRAMOD_BY 
 

• Lokaliseringsadferd er ikke inkludert slik vi regner nå 
 
• Effekter av trengsel og mangel på komfort  på buss/bane ikke godt 

dekket 
 

• Landsgjennomsnittlige tidsverdier (men påslag for venting og 
forsinkelser) 
 

• Gang/sykkeltiltak og gods ikke fullstendig dekket 
 

• Realøkonomiske effekter av sammenkoblede byområder en uløst 
utfordring («mernytte»), vanskelig å si hvor store effektene er 
 
 
 



Kort om om mernytte, byregioner 

dN = byvekst som følge av økt produktivitet og lavere pendlerkostnader 
(Kilde: Venables 2007) 



Mernytte i byområder: Mulig økt produktivitet 
via endogene produktivitetseffekter 

= Økt lønnsgap mellom selve byområdet (lønnsnivå x(N)) og byens 
omland (lønnsnivå     ) med økende bystørrelse 
 
= Likevekt der byen ikke vokser ytterligere, på grunn av 
pendlerkostnader, dN = vekst i byens utstrekning, «avstand fra 
sentrum»)  
 
= direkte kostnadsbesparelse (= nytte) for dagens bybefolkning 
 
= netto nytte på grunn av byvekst (økt omland) 
 
= pendlerkostnader for det økte omlandet 
 
= Høyere produktivitet for alle sysselsatte i byområdet på grunn av 
økt bystørrelse (økt mangfold, økt konkurranse, økt 
kompetansebase, læringseffekter) 

N 
 
 
 
α 
 
β 
 
η 
 
δ 
 

Fra NKA 



Avslutning: 
• Analysene favner realøkonomiske, verdsatte virkninger: 

 
– Ikke-prissatte virkninger belyses for seg. 
– Fordelingsvirkninger ikke med, men vi kan belyse effekter for berørte 

interessegrupper. 
– Vi aggregerer brukernes nytte av tiltaket og sammenholder med 

kostnader knyttet til investering og drift, samt eksterne kostnader. 
– Gode transportanalyser avgjørende for resultatet. 
– Viktig å synliggjøre risikoen i prosjektene. 
– Beregningene skal være etterprøvbare. 
– Det kan komme opp nye elementer knyttet til regionforstørring, særlig 

i byområder («mernytte») 
 
• Virkninger av tiltak i byområder er komplekse å analysere. Godt 

utførte analyser kan fungere bra som beslutningsstøtte for 
politiske beslutninger.  
 

• Gjør gode før/etterstudier, eksempelvis av g/s-tiltak! 
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