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HEAT 4.2 – hva er det?

 Health Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling by WHO/Europe

 Verktøy for beregning av samfunnsøkonomisk nytte av tiltak og endringer som gir mer eller mindre 
gåing og sykling: 

 ‘Sparte liv’ pga. økt aktivitet (kan være positiv og negativ)

 Endringer i CO2-utslipp (kan være positiv og negativ)

 Tar hensyn til lokal luftforurensing (har byspesifikke data)

 Kan ta inn ulykker (eksogent – må legge det inn selv)

 Beregner samfunnsøkonomisk nytte (pos/neg) av dette, og nytte/kost-faktor

 Kommer fra konsekvensutredninger – få inn effekter på gåing og sykling også i KU og N/K

 Kan sammenligne to ulike alternativer – beregnet eller målt: 
 Før/etter, ulike alternativer, med og uten foreslåtte tiltak, mv.

 Input: Data om reiseatferd for begge alternativene/ scenariene

 Har selv: Div. info om forurensingsnivåer, value of life, mv. for ulike land og byer

 Gratis – tilgjengelig for alle – utvikles stadig

 Ligger her: https://www.heatwalkingcycling.org/#start_tool
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Case Oslo: Endringer 2015 - 2019
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Data fra BYTRANS: Publiseres i 2020

Transportmiddelfordeling, arbeidsreiser til arbeidsplasser i Oslo, i mai/juni
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Inputvariable i caset

Sammenligner data fra 2015 og 2019

Kun arbeidsreiser

Populasjon: Ca 500 000 som jobber innenfor Oslo kommunes grenser

2 arbeidsreiser per arbeidsdag (per dag, slik jeg har satt det opp)

50 mill. NOK (5 mill. Euro) investert i sykkeltiltak (???)

Eks: 7% gangturer blir 0,07x2 turer per dag = 0,14 tur per pers per dag

Bruker like lange turer (alle transportmidler) i begge scenarier

Det ble feil når jeg prøvde å bruke TMF direkte – ikke gjør det (finn ut!)
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Inputvariable, reisetaferd

2015 2019

Transportmiddel Ant. tur per pers. per dag Ant. tur per pers. per dag Lengde per tur (default)

Gange 0.14 0.16 2

Sykkel 0.28 0.32 4,5

Bil – sjåfør 0.42 0.32 15,6

Kollektivtransport 1.10 1.12 23,8

Sum (egentlig 2) 1,94 1,97

5



Side 6



Side 7



Side 8



Side 9



Side 11



Side 12



Side 13



Side 14



Side 15



Side 16



Side 17



Side 18



Side

Dersom også hver g/s-tur øker med 500 meter
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Sammenligning

Resultater

 Scenario 1: Nytte lik NOK 507 000 000 per år

 Scenario 2: Nytte lik NOK 1 000 000 000 per år (en milliard)

Sammenligning – kostander knyttet til tidstap ved kapasitetsreduksjon i 

Brynstunnelen: 142 000 000 per år 

 9 minutter ekstra reisetid, 6 minutter av reisen i sterk i stedet for i moderat kø, 7 700 

bilister berørt per arbeidsdag, tidsverdi 40 kr. per tur

 (Tennøy mfl., TØI-rapport 1754/2020, side 19, basert på Flügel mfl. 2020)

Beregner samme tidstap for 500 000: NOK 12 800 000 000 per år
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Diskusjon og kommentarer
- Hvordan kan dette verktøyet være nyttig?

- Er det andre slags verktøy vi har (mer) behov for?
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Takk for i dag!


