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Indikatorer for å oppfylle NTP målene
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• Reisetidsreduksjon

• Oppetid på riksveinettet

• Driftsstabilitet for person og godstog

• Netto nytte

• Endring i investeringskostnad fra NTP 2019-
2029

• Teknologi

• Antall drepte og hardt skadde

• Endring i klimagassutslipp fra 
transportsektoren

• Påvirkning av naturmangfold

• Nullvekstmålet i byområder med 
byvekstavtaler



● Alle store prosjekter (over 1000 mill.kr) i siste del skal ha KVU eller fritak

● I første seks år er kravet kommunedelplan(eller reguleringsplan) 

Grunnerverv

Langtidsprogrammet

Første seks år

Forholdet mellom vegplanleggingen og  SVVs styringssystem 
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SVV har lang tradisjon med gjennomføring av Transport- og 
samfunnsøkonomiske analyser i sine prosjekter

• Den første håndboken for samfunnsøkonomiske analyser – 1961 

• Metoden ble etter hvert innlemmet i håndboken for konsekvensanalyser som i dag er  Håndbok V712

• Benyttes av mange sektorer

1988 20141995 2006 2018
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Definisjoner

Konsekvensanalyse

Er en systematisk synliggjøring av all virkninger av betydning 
som vil finne sted dersom et tiltak gjennomføres

Slike virkninger kan være:

Verdsatt i kroner:  anleggskostnader, tid, ulykker etc.

Ikke-prissatte:  naturmiljø, friluftsliv etc.

Fordelingsmessige virkninger som er av politisk interesse

Poenget med konsekvensanalyser er at alle sider ved tiltaket 
skal synliggjøres på en systematisk måte

Samfunnsøkonomisk analyse

Er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og 
ulemper (inklusive de ikke-prissatte) som et tiltak vil føre til i 
netto for samfunnet

Nytte-kostnadsanalyser
● Er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og 

ulemper målt i kroner som et tiltak vil føre til i netto for 
samfunnet.
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V712 ivaretar/bygger på

• KU-forskriften

• Utredningsinstruksen med veileder (DFØ 2016)

• Rundskriv R-109/14 fra Finansdep. om samfunnsøkonomiske analyser(SØK)

• DFØ sin veileder i SØK (2018)

• R108 – 19 Statens prosjektmodell



Viktige forutsetninger for analysene som gjennomføres
NTP 2022-2033

• Befolkningsframskrivninger

• Arbeidsplasser

• Økonomisk utvikling

• Transporttilbud

• Framskrivningene må ses på som en referansebane som 
grunnlag for lokale tiltak/politikk



Usikkerheter med framskrivningene og reisemønster

• Pandemien kan skape varige endringer i reisevaner

• Ny teknologi gir stadig større muligheter

• Automatisering og autonomi

• Elektrifisering

• Informasjonsutveksling mellom de reisende

• Delingsmobilitet og sømløse reiser

• Samhandlende intelligente transportsystemer



Nøkkeltall for rapportering på hvert 
enkelt prosjekt(NTP 2022-2033)

Investerings-kostnad P50, mill. kr udiskontert eks. mva

Investerings-kostnad P50, mill. kr udiskontert ink. mva

Finansiering (mill. kr udiskontert ink. mva)

Stat første peride

Stat andre periode

Annet første periode

Annet andre periode

Samfunns-økonomiske prissatte 
nyttevirkninger

Mill. kr diskontert

Samfunns-økonomiske prissatte kostnader Mill. kr diskontert

Netto nytte Mill. kr diskontert

NNB Netto nytte/ endring offentlig budsjett

NNK
Netto nytte delt på investering + drift-vdl
(ink. mva)

Trafikantnytte for person-transport Mill. kr diskontert

Nytte for godstransport Mill. kr diskontert

Sparte transportkostnader (mill. kr)

Samfunnets transport-kostnader

Bedrifts-økonomiske transport-kostnader

CO2 (endring direkteutslipp i åpningsåret) tonn CO2-ekv. relativt til 0-alternativ

Endring drepte og hardt skadde i 
åpningsåret

endring i antall relativt til 0-alternativ



Hvordan bruker vi transportmodellsystemet til ulike analyser

Modellsystemet er forbedret inn mot transportvirksomhetenes 
sitt arbeid med NTP 2022-2033:

• Beregning av kø

• Oppdaterte tidsverdier

• Nye avstand/drivstoffkostnader

• Fartsmodell

• Elbil-matrise

• Oppdateringer av modellering av sykkeltrafikk

Bruk:

• Beregning av samlet transportetterspørsel

• Etterspørselsendring for hver enkelt transportform

• Følsomhetsanalyser knyttet til enkelt prosjekter eller pakker

• Grunnlag for samfunnsøkonomiske analyser

• Grunnlag for analyse av fordelingsvirkninger



Transportmodeller og klimaanalyse - oppsummering

Fra oppsummering:

Ved å prøve ut ulike virkemiddelpakker kan en også snu om på 
problemstillingen, dvs. studere hva som skal til for å nå 
bestemte politiske mål, så som

• nullvekst i personbiltrafikken i byene 

• en viss reduksjon i CO2- eller NOX-utslipp 

• en viss andel utslippsfrie nye kjøretøy 

• en viss andel utslippsfrie kjøretøy i bestanden

• en viss andel utslippsfrie kjøretøy av en viss størrelse av 
godsbiler (som f.eks. benyttes til distribusjonskjøring i 
byene)



Byutredningene - oppdrag fra Samferdselsdepartementet

● I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med NTP 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger

● Alle de ni byområdene, unntatt Oslo/Akershus

27.04.2021

Foto: Knut Opeide



To trinn

● Trinn 1
– Belyse virkemidler og kostnader for å 

oppfylle målet om at veksten i 
persontransporten i de større byene skal 
tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing. 

– Faglig grunnlag for 
forhandlinger/reforhandlinger om 
byvekstavtaler 

– Skal gjennomføres i løpet av 2017

● Trinn 2
– Bidrag til arbeidet med NTP 2022-2033
– Skal sees i sammenheng med R1

27.04.2021

Foto: Knut Opeide



Flere virkemiddelpakker

● I byutredningene(2017) skal det gjøres analyser av effekten av ulike virkemiddelpakker. 

● Den konkrete sammensetningen av virkemiddelpakkene avgjøres av partene i samarbeid. 

27.04.2021



Byutredningene



● KS/KMD/SVV/Jdir/Mdir har utviklet arealdataverktøyet

● Arealdataverktøyet er utviklet for å gi bedre kvalitet på 
inngangsdata til persontransportmodellene

● Bruk av arealdataverktøyet gjøres i utvalgte byområder 

Arealbruk bedre inn i transportmodellene – ADV verktøyet

ADV tar utgangspunkt i hvor mange bosatte, 

ansatte og besøk kommuneplanens arealdel gir 

rom for

https://kart.arealdata.no/


….om fremgangsmåter i transportplanlegging - er de til hinder for å nå mål 
om reduserte klimagassutslipp i transportsektoren og andre viktige 
samfunnsmål?

● I våre analyser tar vi med de viktigste komponentene i de 
samfunnsøkonomiske analysene

● Ulike alternativer belyses iht rammeverk for planlegging

● Sikre at tiltakene vi foreslår gjennomført er de «beste» i forhold til målet 
for prosjektet

● Dette gjelder ikke bare «nye veginvesteringer» men alt vi foreslår innenfor 
vårt virksomhetsområde

● «De beste tiltakene» innebærer at det er de tiltakene som gir mest nytte 
for samfunnet som må prioriteres 

● Vi bruker samfunnets ressurser (skattebetalernes penger) til å realisere 
tiltak – vi må da kunne forsvare pengebruken

→ våre metoder er ikke til hinder for å nå mål om redusert klimagassutslipp



Hva er viktige usikkerheter, uenigheter og kunnskapshull(1)

● Forutsetningene for de analysene som 
gjennomføres(befolkning/teknologi/økonomisk vekst)

● Regulerende tiltak i byområdene – klarer transportmodellene å ta 
det «on board» godt nok

● Korona/C-19, vil det påvirke etterspørsel etter transport og endring 
av transportmiddelvalg

● Nye transportformer i byene

● Riktigere verdsetting av ulike faktorer i nyttekostnadsanalysen

● Bevisstgjøre mere rundt ikke prissatte virkninger

● Vanskelig å få fram all nytte av GS og kollektiv og kumulative 
langsiktige arealbruskvirkninger



Hva er viktige usikkerheter, uenigheter og kunnskapshull(2)

● Bevisstgjøre mere rundt ikke prissatte virkninger

● Mikromobilitet og nye transportformer – hvordan vil det påvirke 
transportmiddelfordeling i byene

● Teknologiens påvirkning i transportsektoren – hvordan vil det 
påvirke redusert klimagassutslipp

● Arealbrukpåvirkning – kunnskap må oppdateres



Takk for oppmerksomheten!


