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Oppdraget fra Samferdselsdepartementet 

– Legger virksomhetene ulike 

forutsetninger til grunn? 

 

– Vurdering av konsekvensen for 

sammenligning og eventuelt 

avbøtende tiltak 

  

– Vurdering av om det er nytte-

/kostnadselementer som ikke er 

godt nok kartlagt 

 



Viktige dokumenter som ligger til grunn for 

de samfunnsøkonomiske analysene 



Forutsetninger/rammer for modellverktøyene 

og analysene 



Transportmodeller i regi av  

Nasjonal transportplan 

Nasjonal modell, 

personreiser>70 km 
Regional modell for 

personreiser<70 km 
Regional modell-

delområdemodell, reiser<70 

km 

Nasjonal modell for 

godstransport 



De samfunnsøkonomiske analysene er 

sammenlignbare 

• Analysene er konsistente og 

sammenlignbare på tvers av 

transportformene. 

• Forskjeller mellom transportformer 

kan begrunnes, og der det er 

nødvendig er det gjort avbøtende 

tiltak.  

• Enkelte områder anbefales å utredes 

nærmere. 

• To større utredningsprosjekt om 

verdsetting og eksterne marginale 

kostnader vil gi bedre grunnlag for de 

samfunnsøkonomiske analysene. 



Forutsetninger i NTP for analysene(1) 

• Befolkningsframskrivninger fra SSB. MMMM alternativet 

• Økonomisk vekst fra Perspektivmeldingen 2017 

• Referanseprosjekter, prosjekter som er påbegynt 2018 og 

2019, de prosjektene hos Nye veier AS som har 

vegutbyggingsavtale 

• Beregningsårene i analysene er 2018, 2030 og 2050 

• Sammenstillingsår i den samfunnsøkonomiske analysen er 

2022 

• Åpningsår for prosjektene er 2026 eller 2034 

 



Forutsetninger i NTP for analysene(2) 

• Levetiden for prosjekter har vært ulik, harmoniseres til 75 år 

• CO2- utslipp fra anleggsvirksomhet hadde ulik praksis, ble 

harmonsiert til levering av oppdrag 1 

 



Dette jobber transportvirksomhetene videre med 

nå (1) 

• Levetid - fastsette kriterier for valg 

• Tidsverdier – felles verdier basert på ny tidsverdiundersøkelse 

• Marginale eksterne kostnader – CO2 pris 

• Arealbruk – lokal kompetanse befolknings- og arbeidsplass 

framskrivninger 

• Netto ringvirkninger – kortsiktig og langsiktig 



• Kø inngår ikke tilstrekkelig i modellene og bør videreutvikles 

• Mer detaljert beregning av marginale eksterne kostnader er 

ønskelig 

• Akutte oljeutslipp og fjerning av forurensede sedimenter i sjø 

bør inngå i analysene 

 

Dette jobber transportvirksomhetene videre med 

nå (2) 



Alle fagrapporter og dokumentasjon kan lastes ned her  

 https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/transport 
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