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Transportanalyse- og 
samfunnsøkonomigruppen 

1. Samarbeid om forutsetninger og 

metoder for samfunnsøkonomisk 

analyse og transportanalyse

2. Analysene er viktige for 

beslutningsstøtte i 

samferdselssektoren

3. Ønskelig å øke kvaliteten på disse 

analysene gjennom en målrettet 

innsats for utviklingsarbeidet 

innenfor fagfeltet



Formål: Utfordre og utvikle metoder for et bedre og mer 

enhetlig beslutningsgrunnlag 

Gruppen er etablert for å utvikle metoder og verktøy som 

kan brukes til gode analyser av det framtidige 

transportsystemet. 

Vi skal bidra til at analysene i transportsektoren er 

sammenliknbare gjennom å gi anbefalinger og 

retningslinjer. 

Arbeidsgruppen skal representere et tydelig og sterkt 

fagfellesskap, med høy faglig integritet, som utfordrer og 

forbedrer etablerte metoder og forutsetninger.



Forståelig og 
tilgjengelig

Anerkjent 
kompetanse

Relevante 
og effektive 

metoder

Mer for pengene

Visjon: Transportsektoren er best i klassen

Formål: Utfordre og utvikle metoder for et bedre og mer 

enhetlig beslutningsgrunnlag 



Tverretatlige utredningsgrupper innenfor transportanalyser/ 
samfunnsøkonomi/RVU

Koordineringsgruppen

Transportanalyser og 
samfunnsøkonomi

Reisevaner



NTP Transportanalyser og samfunnsøkonomi

Transportanalyser og 
samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi

Arealbeslag

Ikke prissatte virkninger

Persontransportmodeller

NTP-areal

Godstransportmodeller



Stor verktøykasse innen modeller på ulike nivåer
Oppdateres og videreutvikles gjennom det interne og det tverretatlige arbeidet. 
Ny versjoner til NTP 2025-2036

Nasjonal modell for personreiser

>70 km

Regional modell for personreiser

<70 km

Regional modell-

delområdemodell for reiser

<70 km

Nasjonal modell for godstransport



Hovedpunkter i transportvirksomhetenes leveranse 1. oktober 2022

• Samfunnsøkonomiske analyser og 
beregningstekniske forutsetninger

• Referansebane/alternativ referansebane

• Utviklingsbaner

• Forklaring, begrunnelser og omtale av 
beregningstekniske valg i transportmodellene

• Vurderinger av ikke prissatte virkninger

• Areal

• Komfort

• Forslag til mal for supersider og samlede 
virkninger

• Involvering av relevante aktører

• Indikatorer i målstrukturen



Beregningstekniske forutsetninger

• Sentrale forutsetninger er listet 

opp i en egen tabell.

• Forslag til referansebane tar 

hensyn til vedtatt politikk

• Forslag til utviklingsbaner er 

basert på vurderinger av 

framtidige trender, drivkrefter og 

perspektiver    

• Mulig alternativ referansebane



Framskrivninger av person- og godstransport

• Referansebane for utvikling av person-
og godstransport

• Økonomisk vekst fra 
perspektivmeldingen 2021(PM21)

• Framskrivninger av nybilsalg av 
fossilfrie biler fra Nasjonalbudsjett 
2023(NB23)

• Befolkningsframskrivninger fra 
SSB(juli22)

• Oppdaterte transportmodellversjoner 
og nettverk



Alternative utviklingsbaner/følsomhetsanalyser

Persontransport

• Teknologi (effektivisering, automatisering, konnektivitet, 

ITS og delingsøkonomi)

• Fleksibilitet i ny arbeidshverdag og effekter av 

pandemien 

• Nullvekstmålet

• Ikke vekst i trafikkarbeid for personbiler i 

byområder til 2030 og 2060

• Demografisk framskrivninger med ulik fortetting

• Energipris og avgifter

• Høyere energipriser 

• Infrastrukturavgifter

Godstransport

• Endring i global handel

• Vekstrater i eksport/ import endres vesentlig fra det som er 

observert historisk i utenrikshandelen.

• Endring i geografiske tyngdepunkter for handel 

(nearshoring/reshoring) til Europa

• Endring i fastlandshandel som følge av planlagt/ønsket 

næringsomstilling. 

• Ulike vekstrater for import/eksport for ulike produktgrupper, samt 

endringer i geografiske tyngdepunkter til Europa. 

• Teknologi (endret drivstoffsammensetning, effektivisering, 

automatisering)

• Energipris og avgifter

• Høyere energipriser 

• Infrastrukturavgifter



Tilgjengeliggjøring av samfunnsøkonomiske analyser

• Forslag til supersider kan tilgjengeliggjøre 

resultater fra samfunnsøkonomiske 

analyser

• Hovedresultater fra beregninger og andre 

viktige størrelser kan oppgis

• Strekninger/prosjekter/effektpakker over 1. 

mrd. kr

• Tiltak over 100 mill. kr for Kystverket



Datagrunnlag for godstransport

• Nasjonal godstransportmodell har 

kommet i ny versjon:

• Kan ta ut resultater fra de ulike 

varestrømsmatrisene (også tonn) 

for de ulike transportformene.

• Kan ta ut vareverdi fordelt på 

transportform.

• Nye kostnadsfunksjoner er laget.



Levetid for investeringstiltak og beregning av restverdi

• Økonomisk levetid skal vurderes 

individuelt for hvert prosjekt

• … men: maksimal levetid på 75 år for 

store infrastrukturinvesteringer og 40 

år for utbedringsstrekninger.

• Analyseperioden er i utgangspunktet 

lik levetiden.



Utslippsfaktorer for arealbruksendringer

• Det er gjort en stor jobb med å 

vurdere utslippsfaktorer for 

arealbruksendringer

• Klimaeffekten som følge av 

arealbruksendringer (se tabell) vil 

inngå i de samfunnsøkonomiske 

analysene.

• Liten endrings siden sist. Størst 

endring myr

V712 NIR2022

Biomasse Jord Sum

Skog – lav bonitet 12,0 48,4 60,4 60,0

Skog – middels bonitet 20,3 48,4 68,7 71,0

Skog – høy bonitet 31,9 48,4 80,3 84,0

Myr 201,9 201,9 337,0

Jordbruksareal (inkl. 

innmarksbeite)

55,1 55,1 43,0



Metodikk for arealregnskap

• Virksomhetene videreutvikler metoder 

for å kvantifisere flere ikke prissatte 

virkninger

• Vurderer om metodikk for arealregnskap 

har kommet langt nok til å kunne brukes 

for å vise påvirkning av arealbeslag for 

strekninger med konseptvalgutredninger i 

kommende NTP. 

• Ønske om å videreutvikle metodikk for 

arealregnskap i retning av naturregnskap.

• Prosjekter aktuelle for første periode 

bruker avklart metode



Velferdsgevinst ved utbedring av skred

• Velferdsgevinst ved utbedring av 
skredutsatte veistrekninger
• Utarbeidet metode for verdsetting 

av velferdstap ved ubehag ved 
skredfare

• Bygger på verdsettingsstudie om 
skred og utrygghet

• Metode testes ut av Statens 
vegvesen og Nye Veier høsten 2022. 
Fylkeskommunene involveres

• Ønskelig å bruke metoden i 
prioriteringsarbeidet



Veier med lav årsdøgntrafikk

• Ny versjon av Nasjonal 
godstransportmodell vil inkludere 
verdi av godset i analysene.

• For strekninger med lav 
årsdøgntrafikk, men hvor det fraktes 
gods med høy verdi, vil den 
samfunnsøkonomiske nytten 
påvirkes i positiv retning.

• Gir tiltaket spart reisetid vil det 
oppsummeres over en lengre 
strekning og regnes med i analysene



Opplegg for tverrsektorielle analyser

• Mulig å gjøre analyser av tiltak 

som påvirker hverandre

• Tid- og ressurskrevende

• Kan måtte nedprioriteres innenfor 

fristene

• Vil bli gjort enkle tverrsektorielle 

analyser i byområdene



Arealdataverktøyet(ADV)

Godt samarbeid på tvers for etablering av arealdataverktøyet

• KS

• Kommunal og distriksdepartementet

• Statens vegvesen

• Jernbanedirektoratet

• Miljødirektoratet

• Et langsiktige samarbeid, med resultat et nytt analyseverktøy

• Betydelig innsats fra pilotbyene ved uttesting
• Grenland, Trondheim, Kristiansand, Tromsø og Oslo

• Integrert med persontransportmodellene

Godt datagrunnlag gir gode analysemuligheter
Verktøykassa utvides

Foto: Knut Opeide
Foto: Bergens Tidene



• Teste metoden på bruk av flere prosjekter 
sammen. Tilbyder kan beskrive alternativ 
angrepsmåte om de ønsker det 

• Vise fordelingsprofilen til et større geografisk 
område samlet 

• Videreutvikle forslag til hvordan resultatene 
kan analyseres og visualiseres 

Geografiske fordelingsvirkninger

Foto: Knut Opeide
Foto: Bergens Tidene



• Forslag til presentasjon av resultater fra 
virksomhetene sine verktøy innenfor 
fagområdet transportanalyse og 
samfunnsøkonomi og en beskrivelse av hvilket 
utviklingsbehov som vil kreves i de ulike 
verktøyene

• Eksempler på tabeller og grafiske framstillinger

• Eksempel på en «superside» for et prosjekt fra 
hver virksomhet

Nøkkeltall fra transportmodeller og samfunnsøkonomiverktøy

Foto: Knut Opeide
Foto: Bergens Tidene



Rapporter og veiledere kan lastes ned her 

www.ntpmetode.no

Foto: Tommy Johansen

http://www.ntpmetode.no/

