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Forord
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011 viste at det var usikkerhet om virkningsberegningene av investeringstiltakene i de ulike etatene er sammenliknbare. Tverretatlig
styringsgruppe for Nasjonal transportplan nedsatte derfor en arbeidsgruppe for å:
·
·

bringe klarhet i hva som er forskjellene mellom etatenes virkningsberegninger, og
om en trass i disse forskjellene kan gjøre sammenlikninger på tvers av sektorene.

Arbeidsgruppen har bestått av deltakere fra alle 4 transportetatene. Den ble etablert 15. august
2001og den har hatt 9 møter. Gruppen har gått gjennom etatens veiledere for nyttekostnadsanalyser (NKA) og sett nærmere på et utvalg av analyser av investeringsprosjekter som ble
gjennomført i tilknytning til NTP-arbeidet. Arbeidet har vært gjennomført som et samarbeidsprosjekt hvor gruppens deltakere har bidratt med innspill.
Arbeidet er primært konsentrert til hvorledes ulike faktorer vektlegges, verdsettes og innarbeides i nyttekostnads-analysene. Metodikk for kvantifisering av elementene i analysene
(f.eks beregning av mengder av miljøutslipp, reisetidsendringer og sikkerhetsnivå), samt vurdering av hvorledes ikke-prissatte virkninger behandles, har ikke vært en del av mandatet for
arbeidet.
Deltakerne i arbeidsgruppen har vært:
Kjell Ottar Sandvik, Vegdirektoratet, leder
Anne Kjerkreit, Vegdirektoratet, sekretær
Hans Langø, Kystdirektoratet
Kathrine Lie Støverud, Kystdirektoratet
Øyvind Gustavsen, Kystdirektoratet
Øystein Tvetene, Luftfartsverket
Knut Fuglum, Luftfartsverket
Ove Liavaag, Luftfartsverket
Pia Eide, Jernbaneverket
Hans Otto Hauger, Jernbaneverket
Denne rapporten oppsummerer gruppens arbeid. Fokus er lagt på følgende to forhold:
·
·

Hvor er det forskjeller i etatenes beregningsverktøy ?
Hvilke faktorer er det viktig å arbeide videre med på kort og lang sikt for å oppnå
konsistens ?

Oslo november 2001
Arbeidsgruppen for nyttekostnads-analyser i NTP
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Sammendrag
Bakgrunn
I etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011 og i St. meld. nr. 46 (1999-2000)
Nasjonal transportplan, er det presentert virkningstall for investeringer innenfor sektorene veg
og jernbane. Luftfartsverket gjennomførte nyttekostnads-analyser av tre prosjekter med en
samlet kostnadsramme på over 200 mill. kr. Kystverket presenterte også nyttekostnads-analyser
for enkelte investeringsprosjekt i NTP. For Kystverket eksisterer ikke noen ferdigbehandlet
nyttekostnads-analyseverktøy. Nyttekostnads-analyser brukes likevel på alle store prosjekter.
Tverretatlig styringsgruppe for Nasjonal transportplan har nedsatt en arbeidsgruppe for primært
å bringe klarhet i hva som er forskjellig med hensyn til samfunnsøkonomiske virkningsberegninger og om en, trass i eventuelle forskjeller, kan gjøre sammenlikninger på tvers av etatenes ansvarsområder. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i den siste versjonen av
transportetatenes nyttekostnads-analyseverktøy.
Sammenlikning av dagens metoder for nyttekostnads-analyser
Referansealternativet behandles i hovedsak likt selv om det er forskjeller i hvor langt investeringsplanene er kommet før de inkluderes i referansealternativet.
Etatene har alle lagt til grunn Finansdepartementets rundskriv R-14/99 for valg av
diskonteringsrente. Det vises videre til vedlagt brev til Samferdselsdepartementet av 10. november 2000.
Etatene har tilnærmet samme behandling av skatter og avgifter selv om enkelte forskjeller kan
påpekes:
· Merverdiavgift som benyttes i snitt på anleggskostnader er forskjellig. Dette gjenspeiler
ulik grad av egenproduksjon da staten ikke ilegger seg selv merverdiavgift.
· Luftfartsverket inkluderer CO2-avgift i driftskostnadene og beregner samtidig kostnader
forbundet med utslipp av CO2 i egne miljøkostnadsberegninger. Dette er ikke konsistent
med de andre etatenes behandling av CO2-avgiften.
· Merverdiavgiften inngår ikke i nevneren i beregning av netto nytte per budsjettkrone i
Jernbaneverkets Metodehåndbok. Dette samsvarer ikke med måten de tre andre etatene
beregner denne brøken.
Levetid beregnes på lik måte i etatenes nyttekostnads-analyser. Analyseperioden er for etatene
gjennomgående 25 år dersom det ikke er særskilt grunn til å avvike fra dette. For resterende
verdi utover analyseperioden beregnes restverdi ved lineær avskrivning.
Alle etatene er i utgangspunkt oppmerksomme på at det er tilfeller der det bør gjennomføres
transportovergripende analyser slik at en beregner virkninger for hele transportsystemet som
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påvirkes av tiltaket og ikke bare virkninger for egen sektor. I hvilken grad etatene tar hensyn til
transportovergripende virkninger varierer trolig mellom etatene i praksis.
Konsekvenser i anleggsperioden tas normalt ikke hensyn til av etatene. Jernbaneverket har i sin
Metodehåndbok lagt inn mulighet for å legge inn konsekvenser for anleggsperioden.
En tverretatlig arbeidsgruppe utarbeidet i februar 2000 et forslag til nye tidsverdier som ble
oversendt Samferdselsdepartementet (vedlegg 2). Forslaget var i hovedsak i tråd med resultatene fra tidsverdiundersøkelsen som ble avsluttet i 1997 (TØI). Tidskostnadene er i all
hovedsak samordnet og konsistente mellom etatene, selv om etatene har operasjonalisert verdiene på ulik måte.
For lange reiser benytter Kystverket tidsverdiene pr persontime for lange togreiser, og tidsverdier for persontime på buss for de korte reisene. Jernbaneverket opererer med ulike
tidskostnader for lange og korte reiser. Luftfartsverket benytter kun tidsverdier for lange reiser i
hoved-transportmiddelet. Statens vegvesen har valgt å ta i bruk tidsverdier som er basert på
sammenvekting av lange og korte reiser på landsbasis.
Det beregnes også tidskostnader knyttet til venting og omstigning med mer i etatenes
nyttekostnads-analyser. I Vegvesenets verktøy omfatter tidskostnadene trafikantenes kjøretid,
skjult ventetid og ventetid. For tunge biler beregnes tidsavhengige driftskostnader. Jernbaneverkets tidskostnader omfatter trafikantenes kjøretid, ventetid, gang- og sykkeltid, forsinkelser
og omstigningstid. Kystverkets tidskostnader omfatter tidskostnader for trafikanter og ventetid
for skip. I Luftfartsverkets nyttekostnads-analyser omfatter tidskostnadene virkninger av endret
reisetid, ventetid, forsinkelser og omstigningstid. Ved reiser som omfatter flere transportmidler
benyttes tidsverdien for hovedtransportmiddelet.
Gjennomgang av etatenes vekting/prising av ventetid og forsinkelser viser at disse tidskostnadene behandles ulikt i etatene. Jernbaneverket differensierer vektfaktoren for ventetid med
hensyn til om det er korte eller lange reiser. Kystverket setter ventetid for skip lik tidsavhengige
driftskostnader for skip. Luftfartsverket bruker de samme tidsverdiene for ventetid som for
reisetid. Statens vegvesen prissetter faktisk ventetid som to ganger verdien av tiden i transportmiddelet. Statens vegvesen inkluderer også skult ventetid i sine analyser.
Virkninger for næringslivets godskostnader er i varierende grad tatt hensyn til i etatenes
nyttekostnads-analyser. Vegvesenet og Kystverket tar begge hensyn til tids- og kjøreavhengige
driftskostnader for gods. Vegvesenet beregner ikke verdien av at godset i seg selv kommer
raskere frem. Jernbaneverket beregner virkning av endret fremføringstid for gods og verdi av
endret forventet forsinkelsestid for godsvogner. Det siste elementet er her det viktigste. I tillegg
beregner Jernbaneverket virkninger av endrede driftskostnader for godstransport. Luftfartsverket har i sine analyser til nå ikke tatt hensyn til godstransport.
Statens vegvesen skiller seg ut ved at etaten inkluderer ulempeskostnader i sine nyttekostnadsanalyser for fergeprosjekt.
Jernbaneverket er eneste etat som i enkelte tilfeller tillegger komfort vekt i sine nyttekostnadsanalyser.
Ulykkesomfanget i luft-, kyst-, veg- og jernbane er svært ulikt. Prisen på en gjennomsnittlig
ulykke vil variere svært mellom etatene.
Etatene tar utgangspunkt i samme verdi for et statistisk liv (Elvik 1993), men etatene har lagt til
grunn ulike prisjusteringsfaktorer, slik at dagens verdi er noe ulik mellom etatene.
8
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For beregning av nytte ved overført trafikk tar Jernbaneverket utgangspunkt i satser for
gjennomsnittlig ulykkeskostnader per kjøretøykm og togkm. Her inngår kun eksterne ulykkeskostnader. De andre etatene opererer med totale ulykkeskostnader. For sikkerhetstiltak i jernbaneinfrastruktur opererer Jernbaneverket med endring av totalrisiko i analysene sine.
Det benyttes forskjellige metoder for beregning av miljøkostnader i transportsektorens
nyttekostnads-analyser. Enhetsverdiene er funnet ved hjelp av ulike prissettingsmetoder, indikatorene på miljøeffektene er ulike og det settes ulike terskler for når miljøkostnader beregnes.
Størst forskjell mellom etatene er det trolig på støysiden hvor metoder for verdsetting og bruk
av disse er forskjellig for nesten alle etatene. For utslipp til luft bruker alle etatene med unntak
av Statens vegvesen i prinsippet samme verdsettings-grunnlag. ECON ble høsten 2001 engasjert
av en tverretatlig arbeidsgruppe for å sammenlikne metodene de ulike samferdselsetatene bruker
for å beregne miljøkostnader. ECON har kommet med konkrete anbefalinger til hva som bør
gjøres for å samordne metoder og kostnader på kort sikt slik at disse kan benyttes ved neste
rullering av NTP. Den tverretatlige miljøkostnadsgruppen vil ta disse anbefalingene opp til
vurdering.
Noen prosjekter gir så store endringer i generaliserte kostnader at transportomfanget også
endres. Alle transportetatene beregner nytte av eventuell nyskapt trafikk og beregningsmetoden er den samme i alle etatene.
Jernbaneverket har satt i gang et forprosjekt med tanke på å senere prissette effekter av
endringer i komfort, trivsel- og trygghet i nyttekostnads-analyser ved opprustning av stasjoner
og knutepunkter.
Restverdi av investeringstiltak beregnes metodisk likt i alle etatene.
Transportmidlenes driftskostnader inngår i alle etatenes nyttekostnads-analyser. Det samme
gjelder investeringskostnader og drifts- og vedlikeholdskostnader for infrastruktur.
Kun Statens vegvesen beregner endringer i fergekostnader.
Oppsummering:
Gjennomgangen har vist at det ikke er noen stor forskjell mellom etatene når det gjelder dagens
regelverk for utførelse av nyttekostnads-analyser. Arbeidsgruppen har pekt på en del punkter i
analysene som bør samordnes på kort sikt. Det er arbeidsgruppens standpunkt at under forutsetning av en slik samordning, kan en betrakte nyttekostnads-analysene som rimelig konsistente
på tvers av etatene. Dette under forutsetning av at trafikkanalysen utføres på en tilfredsstillende
måte og at regelverket /verktøyet brukes riktig i den praktiske nyttekostnads-analysen. Gruppen
har videre pekt på en del områder som det bør arbeides videre med på lengre sikt med tanke på
ytterligere samordning og kvalitetsforbedring av analysene.
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1 Innledning
Nasjonal transportplan 2002-2011 (NTP) skulle videreutvikle og erstatte de tidligere sektorplanene for veg- og vegtrafikk, jernbane, luftfart og sjøtransport. De ulike transportformene
skulle vurderes i sammenheng og gi grunnlag for en mer helhetlig transportpolitikk. Dette
tverrsektorielle grepet gjorde det nødvendig å se virkninger av investeringer innenfor de ulike
sektorene i sammenheng. Etatene lyktes imidlertid i liten grad å gjennomføre en slik samlet
vurdering av virkningene.
Både i etatenes forslag til NTP (september 1999) og i St.meld.nr.46 (1999-2000) Nasjonal
transportplan 2002-2011 er det bare presentert virkningstall for investeringer innefor sektorene
veg og jernbane. For de to øvrige sektorene, luftfart og sjøtransport, er det ikke presentert virkningstall med begrunnelse i mangler i metodeverktøyet. I henhold til avtale med Samferdselsdepartementet gjennomførte imidlertid Luftfartsverket nyttekostnads-analyser for investeringstiltak med en samlet kostnadsrammen på over 200 mill.kr (3 prosjekter). Kystverket uførte
nyttekostnads-analyser for noen av de viktigste investeringsprosjektene.
Selv om det i NTP 2002-2011 ble presentert virkningstall for veg- og jernbaneinvesteringer ble
det påpekt at ulike innfallsvinkler ved beregning av virkninger har gitt resultater som ikke er
direkte sammenlignbare. På bakgrunn av at hovedtyngden av statlige midler til de fire sektorene
går til veg og jernbane, er den antatte mangel på konsistens i verktøyene til disse to etatene
spesielt uheldig.
I forbindelse med Innst. S. Nr 119 (2000-2001) uttalte Stortingets Samferdselskomité blant
annet (side 16-17):
”Flertallet (KrF, FrP, H, Sp, V) aksepterer ikke at det ikke kan foretas virkningsbergninger som
kan dokumentere om investeringene i transportsektoren bidrar til å realisere målsettingene
også for luftfarten og sjøtransporten, og forutsetter at Regjeringen sørger for at slike system
blir implementert”
”Disse medlemmer (Ap og Sv) ser det som viktig at det utvikles analysemodeller som kan fange
opp alternativ bruk av midler mellom transportsektorene, med sikte på en investeringsstrategi
for trafikkoverføring til transportformer som er miljøvennlige og trafikksikre.”
Også internasjonalt har kyst- og luftsektoren ligget i etterkant av jernbane- og vegsektoren med
å utvikle metoder for samfunnsøkonomiske nyttekostnads-analyser. Luftfartsverket i Norge er
en selvfinansierende forvaltningsbedrift som styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Dette
er også tilfelle i en rekke andre land. Svært få land har metoder og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser. Sektoren har tradisjonelt vært langt mer opptatt av bedriftsøkonomiske investeringsanalyser. Luftfartsverket utarbeidet imidlertid veileder for samfunnsøkonomiske analyser
i 1999. For kystsektoren har det vist seg vanskelig å utvikle en standardisert veileder pga.
virkningsforholdene ofte er mer kompliserte enn på landsiden. Kystverket har ikke noe ferdigbehandlet nyttekostnads-analyseverktøy.
Når det gjelder øvrige virkningsbergninger i NTP-sammenheng har Luftfartsverket og
Kystverket kommet betydelig kortere en veg- og jernbanesektoren.
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I sitt arbeid med å sammenlikne transportetatenes verktøy for nyttekostnads-analyser, har
arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i siste versjonen av foreliggende beregningsverktøy. Dette
fordi det sannsynligvis vil være disse verktøyene som er relevante å bruke i forbindelse med
neste rullering av NTP. Da Kystverket ikke har en ferdigbehandlet veileder, har arbeidsgruppen
tatt utgangspunkt i et foreløpig utkast til veileder fra TØI, samt erfaringstall og de retningslinjer
som er blitt gitt av Kystverket i forbindelse med arbeidet med Handlingsprogram 2002-2005.
Arbeidsgruppen har kun arbeidet med de prissatte virkningene av investeringene. Presentasjon
av andre viktige virkninger som for eksempel virkninger for landskapsbilde, naturressurser med
mer, er ikke vurdert.
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2 Institusjonelle særtrekk
Både antall investeringsprosjekter og finansieringsmåter varierer mellom sektorene. Dette har
vært med på å prege graden av tilpasning og bruk av nyttekostnads-analyser i etatene. Vi har
nedenfor trukket fram noen hovedtrekk ved etatene som er av betydning i denne forbindelse.

2.1 Jernbaneverket
Jernbaneverket er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. Det er organisert i
fire regioner og med ett hovedkontor. Forvaltningsansvaret omfatter et statlig jernbanenett på
ca. 4150 km inklusiv stasjonsområdene. Styring av jernbanetrafikken er også Jernbaneverket sitt
ansvarsområde.
I NTP 2002-2011, forutsettes det bevilget ca. 44 mrd. kr til Jernbaneverket fordelt på ca. 17
mrd. til investeringer og ca. 27 mrd. til drift og vedlikehold. Kjøp av persontransporttjeneste
med ca. 10 mrd. kr i perioden kommer i tilegg. Kjørevegsavgifter som betales av transportøren
kommer til fratrekk. Jernbaneverkets utgifter og inntekter bevilges over statsbudsjettet.
Jernbaneverket har for tiden ca. 3600 ansatte.

2.2

Kystverket

Kystverket er et forvaltningsorgan underlagt Fiskeridepartementet, og er organisert med et
direktorat i Oslo og fem distriktskontorer. Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og
fremkommelighet i norske farvann og havner. Det står for utbygging, vedlikehold og drift av
infrastruktur som fiskerihavner, farleder, navigasjonssystemer m.v. samt tilbyr brukerne lostjenester, trafikksentraltjenester etc.
I NTP 2002-2011, har Kystverket en total økonomisk ramme på knapt 10 mrd. kr. Av dette er
kun ca. 2 mrd. regnet til investeringer og resten til drift, vedlikehold og service. Ca. halvparten
av totalbeløpet på 10 mrd. kr finansieres over statsbudsjettet. Den øvrige halvpart finansieres
ved hjelp av brukergebyr for fyrtjeneste, lostjeneste og trafikksentraltjeneste. Det praktiseres
fortsatt bruttobudsjettering, slik at gebyrinntekter m.v. budsjetteres på tilsvarende inntektskapitler.
Kystverket har ca. 1000 ansatte.

2.3

Luftfartsverket

Luftfartsverket er en statlig forvaltningsbedrift underlagt Samferdselsdepartementet med
hovedkontor i Oslo og nå fem regioner fra 1. november 2001. Det statlige lufthavnnettet består
av 45 lufthavner og en helikopterlandingsplass. Av disse er 17 stamlufthavner.
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I NTP 2002-2011, har Luftfartsverket en total budsjettramme på ca. 32 mrd. kr. Av disse
midlene forutsettes ca. 8 mrd. kr brukt til investeringer og ca. 22 mrd. kr til drift. Dette omfatter
ikke hovedflyplassen på Gardermoen som er et separat AS. Luftfartsverket utarbeider jevnlig
økonomianalyser, og de seneste prognoser viser at de vil få en betydelig nedgang i investeringsrammene i forhold til det som ble presentert i NTP, hovedsakelig pga. reduserte trafikkintekter.
Virksomheten er selvfinansierende, og utgifter til drift og investeringer dekkes gjennom driftsinntektene, år for år. Om lag 80 % av inntektene genereres fra brukerbetaling, og ca. 20 % fra
kommersiell virksomhet på lufthavnene. Innenfor luftfartssystemet er det en betydelig kryssubsidiering der betydelige midler overføres fra de største stamflyplassene (f.eks Værnes, Flesland,
Sola) som går med et betydelig overskudd, og til de mindre flyplassene.
Luftfartsverkets rammebetingelser og regelverk utformes i stor grad av internasjonale organer.
Dette gjelder både lufthavnene, luftfartøyene og lufttrafikktjenesten. De økonomiske rammebetingelsene fastsettes imidlertid av Stortinget.
Luftfartsverket har ca. 3.000 ansatte inklusiv hovedflyplassen på Gardermoen.

2.4

Statens vegvesen

Statens vegvesen er underlagt Samferdselsdepartementet og er organisert med et direktorat i
Oslo og et vegkontor i hvert fylke (19). Vegvesenet er ansvarlig for planlegging, bygging, drift
og vedlikehold av riksvegnettet med ca. 27.000 km og fylkesvegnettet med ca. 27.000 km. I
fylkesvegspørsmål er fylkeskommunen vegmyndighet.
I NTP 2002-2011, er det forutsatt brukt ca 123 mrd. kr (inklusiv bompenger) til riksvegformål.
Av dette utgjør ca 62 mrd. kr veginvesteringer. Et lignende beløp er forutsatt til drift og vedlikehold.
En vesentlig del av investeringene finansieres ved hjelp av bompenger. Således forutsettes ca.
17 mrd. kr av investeringen på ca. 62 mrd. kr finansiert ved bompenger – i underkant av 30%.
Statens vegvesen har ca. 10.000 ansatte inklusiv produksjon.

2.5

Sammenstilling

Figur 1 viser investerings- og drift/vedlikeholdsvolum for etatene slik det fremgår av NTP
2002-2011. Vi ser her at Statens vegvesen skiller seg klart ut med et investeringsomfang som er
mer enn det dobbelte av de tre øvrige etatene til sammen. Kystverket skiller seg på den andre
siden ut med et beskjedent investeringsomfang. Dette antas å være av betydning for tilpassing
og bruk av nyttekostnads-analyser i etatene.

14
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Figur 1: Økonomiske rammer i NTP 2002-2011
Som det framgår av figuren brukes det store midler til drift og vedlikehold. Det er på denne
bakgrunn viktig at det også innenfor dette området utvikles samfunnsøkonomiske metoder for
analyse av innsatsen.
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3 Virkninger på tvers av transportformene
En meget viktig fase i prosjektvurderingen er den innledende fasen hvor en må avgrense
prosjektets influensområde. Dette gjelder både det fysiske influensområde, samt om prosjektet
vil influere andre transportformer. Grovt sett kan en tenke seg følgende to grupper av prosjekter:
A: Prosjekt innenfor en etat som ikke virker inn på andre etaters transportformer
Dette antas å være tilfelle for de fleste prosjektene for vegvesenet, men i noe mindre grad for de
øvrige transportetatene. Slike prosjekter behandles med vedkommende etats opplegg for nyttekostnads-analyse. Det er i slike tilfeller viktig at denne metodikken er konsistent med de øvrige
etaters metodikk, da beregninger herfra senere skal aggregeres og sammenlignes med de andre
etatenes beregninger.
Prosjekter i denne gruppen kan imidlertid virke inn på hverandre selv om de utelukkende har
virkninger for bare en transporttype. Dette kan være tilfelle for adskilte vegprosjekter innenfor
et geografisk avgrenset område. I slike tilfeller vil nytten av et vegprosjekt være avhengig av om
et annet vegprosjekt realiseres. Etatene har ikke klare regler for hvordan en skal håndtere slike
tilfeller. I vegvesenet har en i noen tilfeller slått sammen prosjektene til pakker og gjort analyser
på det grunnlaget. I Jernbaneverket har en brukt å inkorporere avhengige prosjekter i 0-alternativet når en har gjort analyse på enkeltprosjekt. Det er behov for å utvikle retningslinjer for
hvordan en skal gjennomføre nyttekostnads-analyser av disse prosjekttypene slik at de
gjennomføres på en enhetlig måte.
B: Prosjekt innenfor en etat som virker inn på andre etaters transportformer
I dette tilfellet må det gjøres transportmiddelovergripende analyser. Det må brukes transportmodeller som bl.a. kan beskrive endret reisemiddelfordeling som følge av et planlagt tiltak.
Nyttekostnads-analysen må i slike tilfeller langt på vei bli en integrert del av transportmodellberegningen. Dette vil da sikre konsistens i både trafikkberegningene og nyttekostnads-analysen
på tvers av de involverte transportformene. Det vil likeens sikre konsistens mellom selve trafikkanalysen og nyttekostnads-analysen.
Et i prinsippet samme tilfelle vil det være når det i planleggingen i et område forutsettes samtidige tiltak innenfor flere transportformer. Det vil da være høyst nødvendig med en transportmiddelovergripende analyse. Dette har blitt utført i noen tilfeller i de største byene. Et eksempel
er utredningen om sørkorridoren (Oslo) hvor både ny veg og nytt dobbeltspor inngikk i analysene.
I praktisk planlegging vil det være en del grensetilfeller hvor en vil være usikker på om et tiltak
har transportovergripende virkninger. Det er behov for å utvikle metoder/retningslinjer for å
kunne ta stilling til dette i den innledende fasen i planleggingen.
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4 Trafikkprognoser og -beregninger
Data om trafikkutviklingen er vanligvis en av de viktigste inngangsdataene til nyttekostnadsanalysen. Kvaliteten på hele analysen blir derfor svært avhengig av at trafikkberegningene for 0alternativet og utbyggingsalternativet er utført på en kvalitetsmessig god måte. Dette gjelder
både den trafikk som beregnes for åpningsåret for prosjektet og den trafikk som legges til grunn
i analyseperioden - vanligvis 25 år.

4.1

Jernbaneverket

Jernbaneverket har til og med utarbeidelsen av Handlingsprogram for Jernbaneverket 20022005, ikke stilt konkrete krav til hvordan trafikkanalysene skal gjennomføres i forbindelse med
investeringsprosjekter, med unntak for at det er utarbeidet retningslinjer for elastisiteter som kan
legges til grunn i mindre prosjekter.
Ved større investeringsprosjekter benyttes ofte resultater fra eksisterende trafikkberegningsmodeller (EMMA/FREDRIK), Vestkorridormodellen (VKM), TAMO, Nasjonal Persontransportmodell (NTM)) eller det etableres egne strekningsmodeller i forbindelse med utbyggingsprosjekter. I regi av Jernbaneverket er det blitt utviklet modeller for Ringeriksbanen, Sørlandsbanen og reiser over et snitt ved Espa, samt modeller for Nordlandsbanen, Bergensbanen, Trønderbanen, InterCity-området og for Sørkorridoren i Oslo/Akershus.
I dette avsnittet skisseres kort hvilke krav som per i dag vil bli stilt til trafikkprognoser som
utarbeides i forbindelse med investeringsprosjekter i jernbanesektoren. Det vil bli lagt vekt på
de faktorer som vurderes å ha størst betydning for nyttekostnads-analysens resultater.
Trafikkprognosene benyttes både som grunnlag for å beregne nytte av forbedret transporttilbud
for eksisterende transportstrømmer (referansetrafikk) og til å beregne nytte knyttet til endringer i
transportstrømmer (nyskapt og overført trafikk). I nyttekostnads-analysene utgjør nytte for referansetrafikken ofte en betydelig andel av samlet beregnet nytte. Riktig gjengivelse av
referansetrafikken er derfor et sentralt krav til trafikkprognoser.
I områder uten kapasitetsproblemer i transportsystemet vil trafikantnytten knyttet til nyskapt og
overført trafikk være beskjeden. Endringer i trafikkvolumet kan likevel være av stor betydning
for beregnet lønnsomhet for operatøren(e). I områder med kapasitetsproblemer vil omfanget av
overført trafikk også kunne ha stor betydning for trafikantnytte (mindre køer) og vil kunne gi
reduserte miljøkostnader. Beregninger av nyskapt og overført trafikk er derfor viktig i de fleste
prosjekter.

4.1.1 Jernbaneverkets krav til trafikkprognoser
Kravene til trafikkprognosene/modellen kan deles inn i to hoveddeler:
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·
·

Prognosene bør ideelt baseres på modeller som inneholder alle parametre som er
relevante for å beskrive trafikantenes adferd/tilpasning til endringer i transportsystemet
Prognosene bør ideelt baseres på modeller som beregner alle relevante virkninger av
tiltakene

Parametre som er relevante for trafikantenes atferd er bl.a:
1.
2.
3.
4.

Reisetid (gangtid, ventetid, forsinkelsestid, overgangstid, tid i transportmiddel)
Reisekostnader
Standard (transportmiddel, terminaler)
Utvikling/trender i samfunnet for øvrig (befolkningsutvikling, sysselsettingsutvikling,
inntektsutvikling, arealbruk/lokalisering av aktiviteter mm)

Virkninger av tiltak i transportnettet er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Endringer i arealbruk
Endringer i bilhold
Endringer i antall reiser (totalt, alle transportmidler)
Endringer i reisemønster
Endringer i valg av transportmiddel
Endringer i valg av reiserute
Endringer i valg av reisetidspunkt

Ingen av de modellene som er nevnt innledningsvis inneholder alle parametere og virkninger
som er gjengitt i de to listene over. Etablering av modeller som dekker alle aspekter krever
antagelig større ressursinnsats enn det vil gi nytte i form av sikrere trafikkprognoser. De krav
Jernbaneverket stiller til trafikkprognosene fokuserer derfor på de deler av trafikkprognosene
som vurderes å være av størst betydning for resultatene av nyttekostnads-analysene.

4.1.2

Virkninger av tiltak i transportnettet

Modellene Jernbaneverket benytter til trafikkberegninger fokuserer ofte på pkt. 5 ovenfor (endringer i valg av transportmiddel), samt i varierende grad på pkt. 4 (endringer i reisemønster) og
pkt. 3 (endringer i antall reiser). Modellene som er spesielt utviklet for Jernbaneverket/NSB, har
reisemiddelvalg basert på LOGIT – funksjoner eller mikrosimulering, mens endringer i reisemønster (overført trafikk) og antall reiser (nyskapt) beregnes i elastisitetsmodeller.
Ved tiltak innenfor Oslo/Akershus (f.eks Oslopakke 2, kollektivanalyse), har Jernbaneverket
basert beregningene på 4-trinnsmodeller for de områdene modellene dekker og supplert med
elastisitetsberegninger for trafikk til/fra områder som ikke dekkes av modellene. I enkelte prosjekter er også modellberegninger korrigert for å ivareta forhold som ikke fanges opp av
modellene.
Sammenlikner en med Statens vegvesen, kan en oppsummere følgende:
·

20

Jernbaneverkets trafikkberegninger fokuserer i sterkere grad på endringer i antall
reiser, endringer i reisemønster og reisemiddelvalg enn Statens vegvesens trafikkberegninger
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·
·

Statens vegvesen fokuserer i sterkere grad på valg av reiserute enn Jernbaneverket
Ingen av etatene benytter modeller hvor endringer i transportsystemet påvirker
arealbruk, bilhold eller valg av reisetidspunkt

Ulik fokus i de to etatene er dels et resultat av at de enkelte virkninger har ulik betydning for
tiltak i ulike nettverk.
·

·

·

4.1.3

Trafikkberegninger som benyttes i forbindelse med Jernbaneverkets nyttekostnadsanalyser bør - minimum - inneholde beregninger av endringer i antall reiser, endringer i reisemønster og endringer i reisemiddelvalg (tog, annen kollektivtransport,
individuell transport)
I prosjekter hvor omfordeling av trafikken påvirker framkommeligheten i vegnettet
(for personbil og vegbasert kollektivtrafikk) bør det også stilles krav om at beregningsmodellene skal håndtere dette. Dette tas hensyn til i Jernbaneverkets beregninger som en standardvirkning
Ingen transportmodeller i Norge har i dag arealbruk eller bilhold som endogene variable. Enkeltprosjekter innen jernbane gir antagelig ikke store utslag verken på
arealbruk eller bilhold. På kort sikt bør det derfor ikke stilles krav om at slike
virkninger skal inngå i beregningene. På lengre sikt bør det vurderes om slike virkninger skal inngå i modellene

Trafikantatferd

De fleste trafikkberegningsmodellene som benyttes i prognosesammenheng håndterer ulike tidsog kostnadskomponenter på en måte som tilfredsstiller de krav en bør stille ved en nyttekostnads-analyse av jernbaneprosjekter.
Et problem er imidlertid at de fleste modellene ikke håndterer, eller bare i liten grad håndterer,
variasjoner i trafikantenes preferanser, f.eks variasjoner etter reiselengde og preferanser mellom
ulike transportmidler. Modellene håndterer heller ikke usikkerhet (forsinkelser) i reisetiden,
verken for tog eller andre transportmidler. Dette er et problem særlig for prosjekter hvor
hensikten er å øke kapasiteten i transportsystemet.
I nyttekostnads-analysen inndeles trafikkstrømmene etter reisehensikter og reiselengde
(under/over 50 km). Et minimumskrav til trafikkberegningene er derfor at de må levere resultater tilpasset dette nivået.
Jernbaneverket vil ut over dette vurdere å stille krav til ytterligere detaljering av trafikantatferd i
beregningsmodellene som brukes til trafikkprognoser. Dårlig samsvar mellom faktisk atferd og
atferd slik den beskrives i modellene, vurderes (i forhold til jernbanetiltak) særlig å være et
problem i bytrafikkmodellene, hvor jernbanereiser er atypiske i forhold til ”gjennomsnittlige”
kollektivreiser.
Det kan være vanskelig å spesifisere hvilke egenskaper beregningsmodellene skal ha angående
variasjoner i trafikantatferd. En alternativ måte å sikre at modellene håndterer dette tilfredsstilende, er å stille krav til modellenes evne til å gjenskape observerte reisemønstre og - hvis
mulig - at modellenes evne til å gjengi virkninger av ulike typer tiltak testes mot empiri.
Kontroll av modellens reisemønster mot observert reisemønster vil også sikre riktigere
beregning av nytten for referansetrafikken.
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4.1.4 Trafikk i analyseperioden
I virkningsberegningene til NTP og Handlingsprogrammet 2002-2005 ble det lagt til grunn en
generell trafikkvekst uten tiltak (referansealternativet) på 0,7 prosent (NTP). Avvik fra den
generelle årlig trafikkveksten på 0,7 prosent var begrunnet eksplisitt i det enkelte tilfellet.
Avvikene skyldtes i noen tilfeller at det historisk har vært en trafikkvekst (eller en nedgang)
som avviker vesentlig fra 0,7 prosent, samtidig som det var grunn til å forvente at denne trenden
vil fortsette. I andre tilfeller skyldes avvikene at det i referansealternativene er lagt inn andre
tiltak som vil bidra til endret trafikkutvikling.

4.1.5 Oppsummering
Jernbaneverket stiller følgende minimumskrav for trafikkberegninger som skal benyttes som
grunnlag for nyttekostnads-analyser av jernbaneprosjekter:
1. Modellene må gi resultater på en form som samsvarer med kravene til input i
Jernbaneverkets veileder for nyttekostnads-beregninger. For variable som påvirkes
av prosjektet og ikke inngår i trafikkberegningsmodellene må det etableres rutiner
for korreksjoner
2. Når modellene ikke baseres på empirisk reisemønster, må modellenes syntetiske
reisemønster kontrolleres i forhold til empirisk reisemønster. Kontrollene gjøres på
relasjonsnivå. Hvis det er store avvik bør modellresultatene ikke benyttes som
grunnlag for å beregne nyttevirkninger for referansetrafikken
3. Modellene må fange opp tiltakets virkning på antall reiser, endringer i reisemønster
og endringer i fordeling på transportmidler
4. I områder med kapasitetsproblemer i transportsystemet må modellene (både veg og
jernbane) også fange opp tiltakets virkninger for framkommeligheten i transportsystemet. Samtlige eksisterende modeller (i Norge) er svake på dette punktet
5. I den grad det aksepteres bruk av beregningsmodeller som ikke inneholder alle
relevante atferdsvariabler (for nyttekostnads-beregningene), bør det etableres rutiner
for å ivareta disse forholdene (korrigere resultatene av trafikkberegningene). (Dette
er allerede etablert som en mulighet ved endringer i omfang av forsinkelser og
prosjekter som påvirker standard på stasjonene)
Gjennomføringen av kravene må sees i sammenheng med prosjektenes størrelse og tilgangen på
modellverktøy. Kravene bør generelt være strengere jo større prosjektene er, videre bør det
stilles strengere krav til beregningene i prosjekter som gjennomføres i områder hvor det er
kapasitetsproblemer i transportsystemet.
Det er fortsatt jernbanestrekninger som ikke - eller bare delvis - er dekket av egnede trafikkberegningsmodeller. For mindre prosjekter på disse banestrekningene bør det fortsatt åpnes for å
gjennomføre enklere elastisitetsbetraktninger. Det samme gjelder beregninger knyttet til
endringer i forhold som påvirker trafikantenes adferd, men som ikke fanges opp i trafikkberegningsmodellene (f.eks standard på stasjonene).
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4.2 Kystverket
4.2.1

Trafikk i åpningsåret

For sjøtransport er etablering av dimensjoneringsgrunnlag for prosjekter og tiltak langt mer
komplisert og beheftet med større usikkerhet enn for land- og lufttransport. Dette skyldes et
mangelfullt og fragmentert statistikkgrunnlag, svakt utviklede prognosemetoder, og et mer komplisert og mangfoldig trafikkbilde. Som dimensjoneringsgrunnlag for fiskerihavner finnes det
generelt gode og pålitelige data i offentlig statistikk og registre (antall fiskere/fartøyer, ilandførte kvanta, førstehåndsverdi osv.). For prosjekter og tiltak i farleder, etablering og vedlikehold
av navigasjonshjelpemidler og for ulike sjøtrafikktjenester, kreves ofte en mer generell trafikkog transportstatistikk og -prognoser for vedkommende farvannsområde eller skipsled.
Trafikkstatistikk må hentes fra de kilder som kan bidra med data i de enkelte geografiske områder og for formålet i det enkelte prosjekt eller tiltak.
Kystverkets egen los-statistikk vil gi et nyttig grunnlag for prognoser og dimensjoneringsgrunnlag for fremtidig lostjeneste og for enkelte andre formål. Los-statistikken gir imidlertid ikke noe
fullstendig trafikkbilde. Når det nye M&I-systemet (melding og informasjon) har vært i drift en
tid, vil dette trolig gi et mer pålitelig statistikkgrunnlag.
Trafikkstatistikk for nærliggende havner kan gi nyttig informasjon om trafikkmengder og -sammensetning i innseilinger. PORTWIN-prosjektet (statistikksystem for havnene) vil trolig bidra
til å gjøre slik statistikk mer systematisk og konsistent. Havnestatistikk gir imidlertid ikke
grunnlag for anslag på trafikkmengder i leder parallelt med kysten, bl.a. fordi transitt-trafikk
ikke blir registrert.
Statistisk sentralbyrås årlige publikasjoner (NOS) for hhv. samferdselsstatistikk og sjøfart gir
nyttige data for skipstrafikk og transporterte godsmengder og passasjerer, men stort sett på
aggregerte nivåer og/eller på et fragmentarisk grunnlag. Her er det imidlertid mulig å bestille
mer spesifiserte grunnlagsdata fra SSB.
Transportøkonomisk institutt og enkelte andre institusjoner utfører fra tid til annen spesielle
undersøkelser og analyser som kan danne et nyttig grunnlag for Kystverkets analyser, prognoser
og vurderinger. Ved planlegging av større prosjekter eller for generelle utredninger og analyser
bør det undersøkes hva som foreligger av aktuelle publikasjoner i denne sammenheng.
Sjøforsvarets stasjoner langs kysten kan i visse tilfeller bidra med informasjon om trafikkdata,
evt. også utføre spesielle observasjoner over begrensede tidsrom, basert på oppdrag med
spesifikasjoner av hvilke typer data som etterspørres. For farvannsområder som dekkes av egne
trafikksentraler, bør det kunne formidles tidsbegrensede totaloversikter over trafikkbildet. Ofte
vil lokale havnemyndigheter også være interessert i å bidra med slike spesielle undersøkelser i
forbindelse med større, konkrete prosjekter. Med et riktig statistisk opplegg gjennomført over
representative tidsrom, vil selv korttidsregistreringer av trafikk (over f.eks. 2-4 uker) kunne gi
verdifulle bidrag til beregninger av trafikkgrunnlaget for prosjekter og tiltak. Dette forutsetter
imidlertid en fagkyndig tolkning og bearbeidelse av resultatene.

4.2.2 Trafikk i analyseperioden
Prognoser for trafikkutviklingen i bestemte farvann og leder må baseres på tilgjengelig
materiale fra lokale myndigheter, havner, brukere osv. Opplysninger om evt. nye trafikkskap-
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ende aktiviteter - eller nedleggelser/reduksjon av slike aktiviteter - i vedkommende områder, vil
her være særlig viktige.
Den generelle, underliggende trafikkutvikling vil være avhengig av økonomisk aktivitet i Norge
og globalt. Skipsfartens konkurranseevne i forhold til andre transportmidler vil også spille en
viktig rolle. På generell basis har TØI for perioden 2000-2020 innenlands anslått en årlig vekst i
persontransportarbeidet (passasjerkm.) til sjøs på 0,7 % pr. år, og for innenlands godstransportarbeid (tonnkm) på sjø til 1,8 % pr. år. Fordi passasjerbåter antas å bli større og utnyttelsesgraden for godsfartøyer antas å øke, vil trafikkveksten trolig bli noe mindre. Som generelt planleggingsgrunnlag, hvor det ikke foreligger spesielle lokale endringsfaktorer, anbefales at det
regnes med en vekst i trafikk av passasjerbåter på 0,5 % pr. år og for godsbåter med 1,5 % pr.
år.

4.3 Luftfartsverket
Luftfartsverket arbeider med to typer prognoser i sine nyttekostnads-analyser:
·
·

Generelle vekstprognoser
Prognoser for endringer i trafikkstrømmene som følge av infrastrukturtiltak

Når det gjelder det første punktet tar en utgangspunkt i TØIs prognoser fra Nasjonal transportmodell. Disse blir siden justert i Luftfartsverket til et relativt detaljert nivå der hver enkelt
flyplass får sin egen prognose for passasjerer og flybevegelser. Trafikken blir fordelt mellom
innenlands- og utenlandstrafikk. Prognosen for NTP-perioden viser en gjennomsnittlig årlig
vekst i passasjertrafikken på 3,4 %.
Når det gjelder det andre punktet ovenfor så tar en utgangspunkt i Luftfartsverkets reisevaneundersøkelser. Data fra disse har vist seg å være langt mer anvendelige enn den nasjonale
persontransportmodellen når det gjelder å beskrive hvilke endringer i transportstrømmene et
infrastrukturtiltak fører med seg. I analysene kombineres data fra reisevaneundersøkelsen med
opplysninger om etterspørselselastisitet og de generelle vekstfaktorene fra NTP-prognosen. De
reisende blir fordelt i ulike undergrupper, slik at endelig destinasjon og årsak for reisen fremkommer. Reisevaneundersøkelser blir ikke gjennomført hvert år, og det empiriske grunnlaget
som for tiden benyttes ble innhentet i 1997/98
Når det gjelder godstransport er statistikken mangelfull og det utarbeides ikke egne prognoser.

4.4 Statens vegvesen
Det skilles mellom oppgaven å beregne trafikk i åpningsåret for et prosjekt, og trafikkutvikling
utover i analyseperioden (25 år).

4.4.1

Trafikk i åpningsåret

Det foreligger trafikktall for eksisterende riksvegnett som oppdateres årlig ved hjelp av permanente maskinelle telleopplegg på vegnettet. Ved prosjektplanleggingen framskrives trafikktallene for eksisterende vegnett til åpningsåret.
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Hvordan trafikktall for det planlagte alternativet i åpningsåret fremskaffes, vil avhenge av
kompleksiteten til prosjektet. I det enkleste tilfellet ved utbedring av en eksisterende vegstrekning vil en ofte ikke utføre noen selvstendig trafikkanalyse og forutsette at realisering av
prosjektet ikke virker inn på turproduksjon (nyskapt trafikk), turfordeling (reisemål), valg av
reisemiddel (bil - kollektiv) eller vegvalg (kjørerute). Et vegprosjekt i et komplekst vegsystem i
en by vil kunne virke inn på samtlige forhold nevnt ovenfor og vil derfor nødvendiggjøre en
omfattende trafikkanalyse for å beregne trafikk i åpningsåret for prosjektalternativet. I en tidlig
fase av trafikkanalysen vil en da gjøre omfattende kartlegging av dagens trafikk (bil og kollektiv) for å kartlegge start og målpunkt for trafikken, reisehensikter, variasjonsmønster etc.
Nedenfor er vist en inndeling av prosjekter i 5 grupper som vil kreve ulikt opplegg for å beregne
trafikkdata for prosjektalternativet i åpningsåret. (Statens vegvesen Vegdirektoratet. 1998. Veileder trafikkdata til nytteberegninger – høringsutgave)

1
2
3

4
5

Prosjekttyper
Enkelt vegprosjekt som ikke gir grunnlag for endret vegvalg
Vegprosjekt i oversiktlig vegnett, for eksempel omkjøringsveg forbi mindre tettsted.
Prosjektet kan medføre endret vegvalg for en del trafikanter
Vegprosjekt i oversiktlig vegsystem som medfører radikale endring i trafikksystemet
og dermed også i trafikantenes reisevaner, for eksempel fergeavløsningsprosjekt.
Slike prosjekt kan medføre endringer i turproduksjon, turfordeling, reisemiddelvalg
og/eller vegvalg.
Vegprosjekt i komplekst vegsystem (byer og tettsteder) hvor prosjektet kun medfører
endret vegvalg for en del av trafikken
Vegprosjekt i et komplekst vegsystem (byer og tettsteder) hvor transportsystemet
endres så mye at man forventer endringer i turproduksjon, turfordeling, reisemiddelvalg og/eller vegvalg.

For de største byene er det etablert trafikkmodeller som kan anvendes til å beregne trafikale
effekter i et prosjekts åpningsår. Trafikkberegningene inneholder gjerne følgende fire trinn:

Turproduksjon

Sone-til-sone fordeling

Reisemiddelvalg

Nettbelasting
- vegnett
- kollektivnett
De fleste trafikkmodellene er basert på modellen TRIPS. I de tilfeller hvor det bare skjer
endringer i vegvalg (ingen endring i turproduksjon, turfordeling eller reisemiddelvalg), kan
trafikkresultatene fra TRIPS lastes direkte inn i EFFEKT og nytteberegningen gjøres der. I tilfeller der det skjer endring i reisemiddelvalg som følge av prosjektet, må kjøre- og tidskostnadene beregnes ved hjelp av transportmodellen. Et eksempel på dette er vegprosjektet ”Ring-
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veg vest” i Bergen (se vedlegg 4) hvor trafikantnytten er beregnet i den TRIPS-baserte transportmodellen TASS for så å bli lagt inn i EFFEKT for å gjøre den totale nytteberegningen.
Trafikkberegningen må som det fremgår ovenfor, tilpasses den aktuelle planoppgaven. Hvor
godt dette gjøres i praksis vites ikke. Statens vegvesen arbeider med å øke kompetansen til
planleggerne på dette området.

4.4.2 Trafikk i analyseperioden
Prognoser fra TØI er dokumentert i TØI-notat 1111/1998 ”Grunnprognoser for utvikling i
innenlands persontransport fram til år 2020” og TØI-notat 1116/1998 ”Grunnprognoser for
godstransport 1996-2020”. Prognosene er ”fordelt” på fylkesnivå. Vegdirektoratet har utvidet
prognosene utover år 2020 slik at den dekker analyseperioden som vanligvis går helt til 2030.
Ved analyse av vegprosjekter anbefales vegkontorene å legge disse prognosene til grunn så
fremt det ikke er spesielle forhold som skulle tilsi en annen trafikkvekst. Disse standardprognosene er lagt inn i edb-programmet EFFEKT.
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5 Bruk av nyttekostnads-analyser
5.1

Prosess og omfang

Nedenfor redegjøres det for hvordan nyttekostnads-analysene har blitt tatt i bruk i de ulike
etatene og omfanget av bruken i dag.

5.1.1 Jernbaneverket
Fram til 1992 ble det gitt liten prioritet til metodeutvikling av samfunnsøkonomiske analyser
ved vurderinger av baneinvesteringer. Som en følge av dette var nyttekostnads-analysen på
banesiden ikke så enhetlig som på vegsiden, og utførende konsulenter valgte ulike tilnærminger
når analysene ble gjennomført.
Som en følge av kravet til dokumentasjon av samfunnsøkonomisk nytte av investeringer i jernbanens kjøreveg, utarbeidet NSB i 1992 en metodehåndbok for nyttekostnads-analyser. Siden
det var behov for ytterligere avklaringer på en del områder, engasjerte Samferdselsdepartementet ECON i 1993 til å utarbeide et forslag til et metodisk opplegg for nyttekostnads-analyser
av investeringer i jernbanens infrastruktur.
Jernbaneverket har ledet arbeidet med å utarbeide en bearbeidet metodehåndbok for samfunnsøkonomiske analyser av investeringer i jernbanens infrastruktur. Metodehåndboken er ført i
pennen av Vista Analyse, som også har utarbeidet regnearkmodellen samt en bedriftsøkonomisk
metodehåndbok. Metodehåndboken bygger i stor grad på arbeidsdokumenter fra Transportøkonomisk institutt, SIKA og Banverket. Endelig versjon av denne metodehåndboken foreligger i
november 2001.
Jernbaneverket utarbeider i dag nyttekostnads-analyser av alle investeringsprosjekter i jernbanens infrastruktur. Analysene inngår i plandokumentene for de ulike tiltakene. I tillegg har
man startet opp arbeidet med å foreta nyttekostnads-analyser av vedlikeholdstiltak/vedlikeholdsplaner.
Nyttekostnads-analysene utføres i dag av de fire regionene i Jernbaneverket. Dette gjelder både
analyser som er en del av utkast til hovedplaner (som godkjennes av Hovedkontoret) og analyser som inngår i NTP og Handlingsprogram for Jernbaneverket. Hovedkontoret foretar grovkontroll av beregningene avhengig av tiltakets omfang.

5.1.2 Kystverket
Kystverket har i løpet av de siste 20 årene brukt nyttekostnads-analyser på et 15-talls ''større''
enkeltprosjekter. De aller fleste er farledsprosjekter (utdyping inklusive oppmerking i farleder
langs kysten eller innseiling til havner). I tillegg kommer tre trafikksentraler og ett fiskerihavneprosjekt (Melbu). Det desidert største prosjektet hva kostnadsoverslag angår, er en nylig utført
analyse av skipstunnell gjennom Stadtlandet (forprosjektoverslag ca. 870 mill. kr.). Svært
mange av prosjektene er utbedringer av eksisterende fiskerihavner og til dels farleder, og som
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hver for seg har et relativt beskjedent investeringsomfang. Kystverket har imidlertid tatt sikte på
at nyttekostnads-analyser bør foretas dersom kostnadsoverslagene overstiger 30 mill kr.
De fleste analysene er utført av TØI, men også Asplan Viak AS har vært involvert (trafikksentralene og Stadt-tunnelen). I de fleste tilfellene blir analysene basert på forprosjektnivå.
Etaten har begrensede ressurser og kompetanse til selv å gjøre slike analyser, men bistår
konsulentene med nødvendige data m.v. Etaten har ikke utarbeidet rutiner for kontroll av
beregningene.
Kystverket har pr. i dag i liten grad utført nyttekostnads-analyser i forkant av vedlikeholdsprosjekter på grunn av manglende ressurser og kapasitet. På lang sikt er det imidlertid lagt opp til en
systematisk rangering av alle prosjekter etter nyttekostnads-vurderinger. Dette gjelder både
utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter.
Arbeidet med å forbedre metoder for risikoanalyser, tilpasning av metoder for nyttekostnadsanalyser, statistikksystemer og prognosemetoder og deltakelse i utvikling av tverrsektorielle
virkningsberegninger vil bli prioritert i tiden som kommer.

5.1.3

Luftfartsverket

Som følge av at Luftfartsverket styres etter bedriftsøkonomiske prinsipper der systemtankegangen og kryssubsidieringen står sentralt, har en tradisjonelt lagt stor vekt på bedriftsøkonomiske nvesteringsanalyser, og det er utarbeidet en egen håndbok for dette. Det skal
utarbeides slike analyser for alle tiltak i investeringsbudsjettet der kostnadene overstiger 1
mill.kr. Disse gjennomføres av den enhet (region eller avdeling ved hovedkontoret) som foreslår
tiltaket. Analysene sammen-stilles og vurderes sentralt. Det er videre lagt opp til at den aktuelle
enhet også skal gjennomføre en etterkalkyle to år etter at tiltaket er gjennomført.
Samfunnsøkonomiske nyttekostnads-analyser gjennomføres kun for en håndfull prosjekter hvert
år, primært for de tyngste investeringsprosjektene, men også for enkelte andre prosjekter av
politisk og prinsipiell interesse. Opplegg for slike analyser ble utarbeidet av Møreforskning
Molde og Transportøkonomisk institutt i 1999. Aktuelle prosjekter plukkes av Luftfartsverkets
ledelse og analyseres ved hovedkontoret, men i nært samarbeid med berørte avdelinger og
regioner. I forbindelse med NTP-arbeidet ble det utarbeidet slike analyser for prosjekter med
beregnede kostnader på over 200 mill. kr (tre NTP-prosjekter: utskifting av flykontrollsystemene, utvidelse av Sola-terminalen og mulig ny flyplass i Vardø/Vadsø-området).
Det ble ikke utarbeidet supplerende nyttekostnads-analyser i tilknytning til arbeidet med
Luftfartsverkets NTP-handlingsprogram. Her konsentrerte en seg om investeringsanalyser som
grunnlag for prioriteringene. Imidlertid har Luftfartsverket, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, nylig lagt frem en omfattende analyse av lufthavnstrukturen i Norge der en bl.a har
gjennomført samfunnsøkonomiske analyser for ti regionale lufthavner.

5.1.4 Statens vegvesen
Statens vegvesen har tradisjon tilbake til 1970-tallet med å beregne virkninger av veginvesteringer i forbindelse med de nasjonale vegplanene. En første gjennomarbeidet nasjonal vegplan
hvor det ble gjennomført omfattende trafikkøkonomiske beregninger var Norsk vegplan som ble
fremmet som St.meld.nr.14 (1970-71). Den nasjonale vegplanen har blitt revidert og videreført
hvert fjerde år. Til disse revisjonene har det etter hvert blitt utarbeidet detaljerte retnings-linjer
for hvordan virkninger skal beregnes.
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For større investeringsprosjekter (såkalte strekningsvise prosjekter) var det ved utarbeidelsen av
NTP 2002-2011 et krav om at det skulle foreligge godkjent oversiktsplan vanligvis i form av
kommunedelplan for prosjekter i fire-årsperioden 2002-2005. Virkningsberegningene inngår da
som en del av plandokumentasjonen. Virkningsberegningene er i slike tilfeller utført etter et
standardisert opplegg med edb-programmet EFFEKT. Beregningene er utført dels av planleggere på vegkontorene og dels ved bruk av konsulenter. Etter at vegplanleggingen ble hjemlet
i Plan- og bygningsloven i 1994, har ikke Vegdirektoratet godkjenningsmyndighet og foretar
ikke kontroll av utførte virkningsberegninger. Unntaket er i tilfeller hvor det lages konsekvensutredning som skal godkjennes av Vegdirektoratet.
Av den totale rammen på 62 mrd. kr i NTP 2002–2011 er det for ca. 60 % av investeringen
foretatt virkningsbergning med EFFEKT. For ca. 20 % av investeringen (trafikksikkerhet-,
miljø- og utbedringstiltak) er virkninger beregnet med en noe enklere metodikk. De resterende
ca. 20 % av investeringene er det ikke foretatt virkningsberegning for.

5.2 Metodeverktøy – utvikling og status
I forbindelse med NTP 2002-2011 ønsket en i større grad å kunne se planleggingen i samferdselssektoren mer i sammenheng på tvers av transportetatene. I forbindelse med dette fikk
TØI i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å vurdere om metodeverktøyet for nyttekostnadsanalyser som fantes i Vegvesenet, Luftfartsverket, Jernbaneverket og Kystverket var konsistent.
Videre ble TØI også bedt om å komme med forslag til eventuelle forbedringer. Det ble tatt
utgangspunkt i det metodeverktøy som forelå i 1998. Arbeidet er dokumentert i TØI-rapport
412/1998. Rapporten behandler både trafikkberegninger og selve nyttekostnads-analysen og gav
en del anbefalinger om videre utvikling. Etatene har allerede tatt hensyn til en rekke av anbefalingene.
Det kan nevnes 3 dokumenter eller etapper i arbeidet med NTP hvor virkningsbergningene var
med:
·
·
·

Sept. 1999: Etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011
Sept. 2000: St.meld.nr.46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011.
Mars 2001: Etatsvise forslag til Handlingsprogram 2002-2005

I grove trekk kan en si at virkningene i de to første dokumentene nevnt ovenfor ble beregnet
med den metodikk som forelå i etatene i 1998 og med de inkonsistensproblemer som ble beskrevet i TØI-rapport 412/1998. De virkninger som er beregnet i det siste dokumentet, Handlingsprogrammet, er imidlertid utført med vesentlig endret metodikk for enkelte av etatene.
Dette beskrives nærmere nedenfor. Noen dokumenter som har vært førende for de siste endringer i transportetatenes nyttekostnads-analyser er:
·
·
·
·

NOU 1997: 27 : Nytte-kostnadsanalyser
Prinsipper for lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor
NOU 1998: 16 : Nytte-kostnadsanalyser
Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor
Finansdepartementets rundskriv 14/99
Brev til Samferdselsdepartementet angående nye parametre for samfunnsøkonomiske
analyser i transportsektoren av 10.november 2000. (Vedlegg 2)
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5.2.1 Jernbaneverket
Virkningsberegningene av jernbaneinvesteringene ble i St.meld.nr.46 (1999-2000) Nasjonal
transportplan 2002-2011, basert på makrobetraktninger i tilknytning til analyser utført med de
nasjonale transportmodellene. Dette sto i motsetning til slik vegetaten utførte virkningsberegningene hvor en aggregerte virkningene fra enkeltprosjekter. Jernbaneverket har senere, ved
utarbeiding av Handlingsprogrammet for 2002-2005, beregnet virkningene ved å aggregere
virkninger fra enkeltprosjekter beregnet med sin reviderte metodikk.
Siden 1998 har Jernbaneverket revidert sitt metodeverktøy og utarbeidet en ny metodehåndbok.
Viktige endringer er:
·
·

·
·
·
·

Redusert kalkulasjonsrente fra 7 % til 4 %. Kalkulasjonsrenten er endret i tråd med
rundskriv 14/99 fra Finansdepartementet og brev fra samferdselsetatene av 10.november
2000 (vedlegg 2)
Nye tidsverdier basert på tidsverdiundersøkelsen til TØI. For lange togreiser har Jernbaneverket utarbeidet egne tidsverdier med den begrunnelse at investeringsprosjekter i
jernbanesektoren vil kunne trekke reisende vekk fra bil og over på bane. De nye
kundene vil således ha høyere tidskostnader enn gjennomsnittlig tidskostnad for
eksisterende kunder
Utarbeidet nye trafikkprognoser
Identifisert nytte- og kostnadskomponenter
Skattefaktor på 1,2 kroner er innført. Skattekostnaden er i tråd med rundskriv 14/99 fra
Finansdepartementet
Forbedret beregningsmåte for ulykkeskostnader. Anslaget baserer seg på Elvik (1993)

5.2.2 Kystverket
Kystverket utførte nyttekostnads-analyser for en håndfull viktige prosjekter i tilknytning til
NTP-arbeidet. Etaten engasjerte på slutten av 1990-tallet TØI til å utarbeide en håndbok for
nyttekostnads-analyse som både omfatter fiskerihavner, trafikkhavner og farledsprosjekter.
Dette arbeidet ble avsluttet i 2000, uten at en kunne legge frem en fullstendig veileder. Det
foreligger et utkast til rapport for nyttekostnads-analyse for farleder av september 2000. Dette
skal det arbeides videre med internt i etaten, men på grunn av en unormal arbeidssituasjon i forbindelse med flytting og omorganisering m.v., har en så langt ikke kunnet prioritere dette
arbeidet. Kystdirektoratet har våren 2000 utarbeidet generelle beregningsforutsetninger som er
gjengitt i tabellvedlegg til denne rapporten.

5.2.3

Luftfartsverket

I 1998, da TØI la frem sin vurdering av etatenes metodeverktøy, hadde Luftfartsverket ikke tatt
i bruk det analyseverktøyet som benyttes i dag. Det som forelå i 1998 var en metodikk for
bedriftsøkonomiske analyser, men det ble også i noen grad tatt hensyn til enkelte samfunnsøkonomiske faktorer. Dette verktøyet viste seg å være ufullstendig, og det ble igangsatt et
omfattende arbeid for å utvikle et helt nytt analyseverktøy som var mer i tråd med det som de
øvrige samferdselsetater benyttet. En la seg i denne forbindelse nær opp til den metodikk som
er beskrevet i Vegvesenets håndbok 140, med vektlegging av generaliserte reisekostnader, miljø
og sikkerhet i tillegg til bedriftsøkonomiske forhold for flyselskap, Luftfartsverket og Staten.

30

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

Etter at metodeverktøyet ble utarbeidet har en særlig arbeidet med følgende endringer/forbedringer:
·
·
·

Endringer i kalkulasjonsrenten i hht Finansdepartementets rundskriv 14/99
Nye/reviderte tidsverdier i hht TØIs siste analyser
Utarbeidelse av en ny modell for flydriftskostnader

5.2.4 Statens vegvesen
Virkningene av investeringene i vegsektoren, er i forbindelse med alle stadiene i NTP, beregnet
ved å aggregere virkningene av enkeltprosjekter. Virkninger av de strekningsvise investeringene
ble beregnet med EFFEKT versjon 5.32 i St.meld.nr.46 (1999-2000) Nasjonal transportplan
2002-2011. Ved siden av disse investeringene ble det beregnet netto nytte av mindre utbedringer, gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak ved en svært forenklet og skjematisk
fremgangsmetode basert på gjennomsnittlige virkninger for disse typene tiltak. Virkninger i
handlingsprogrammet er også beregnet ved å aggregere virkninger for enkeltprosjekt. Virkningene er imidlertid her beregnet med en nyere versjon (5.52) av EFFEKT.
I etterkant av TØIs gjennomgang av transportetatenes metodeverktøy for nyttekostnads-analyser
(1998) har vegvesenet gjennomført følgende endringer i verktøyet:
·
·
·
·
·

Kalkulasjonsrenten er endret i tråd med rundskriv 14/99 fra Finansdepartementet.
Vegvesenet benytter nå en kalkulasjonsrente på 5% mot tidligere 7%
Skattefaktor på 1,2. Skattekostnaden er i tråd med rundskriv 14/99 fra Finansdepartementet
Mer nyansert beregning av ulykkeskostnader (skadegrad)
Tidsverdsettinger er endret i tråd med tidsverdistudien ved TØI og i henhold til konklusjoner fra den tverretatlige arbeidsgruppens anbefalinger om bruk av tidsverdier
Nye trafikkprognoser
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6 Sammenlikning av dagens metoder for nyttekostnadsanalyser
En konsekvensanalyse innebærer en systematisk kartlegging av fordeler og ulemper knyttet til et
konkret prosjekt. Denne vurderingen gjennomføres for alle komponentene uavhengig av om de
kan prissettes eller ikke. De ulike komponentene vil derfor typisk være uttrykt i ulike enheter.
Nyttekostnads-analysen er en lønnsomhetskalkyle som søker å kvantifisere alle nytteeffekter og
kostnader av prosjektet fra en samfunnsmessig synsvinkel, og veie dem sammen til en felles
verdienhet: kroner. Dersom en legger sammen den beregnede verdien av alle konsekvensene
ved et tiltak, og summen blir positiv, sier vi at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Hovedprinsippet for verdsetting som vanligvis brukes i nyttekostnads-analyser, er at kroneverdien av
en konsekvens skal settes lik det befolkningen er villig til å betale for å oppnå den. At noe er
samfunnsøkonomisk lønnsomt vil derfor bety at befolkningen til sammen er villig til å betale
minst så mye som tiltaket faktisk koster.
Virkningsanalysen er en strukturert kartlegging av alle typer virkninger av et tiltak. Noen av
virkningene (f. eks. høyere hastighet) vil være nødvendige input for å beregne prissatte konsekvenser i en nyttekostnads-analyse, mens andre virkninger (f. eks. naturinngrep) ikke kan omformes til prissatte konsekvenser. Nyttekostnads-analysen kan derfor oppfattes som et trinn i
utarbeidelsen av virkningsanalysen. I tillegg gir virkningsanalysen informasjon ut over det som
fanges opp i nyttekostnads-analysen.
I dette kapittelet oppsummeres forskjeller og likheter i transportetatenes nyttekostnads-analyser.
I kapittel 7 vurderes behov for nærmere avklaringer og arbeid for å sikre at konsekvensene
behandles konsistent i transportetatens nyttekostnads-analyser.

6.1 Beregningsforutsetninger
6.1.1 0-alternativ/referansealternativ
I en nyttekostnads-analyse av samferdselstiltak, ønsker en å tydeliggjøre transportprosjektenes
prissatte virkninger som beslutningsstøtte for valg mellom alternative løsninger. For å kunne si
hvor gode eller dårlige løsningene er, benytter en et referansealternativ som utbyggingsalternativene sees i forhold til.
Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket definerer 0-alternativet som hvordan transportsystemet og trafikkavviklingen utvikler seg uavhengig av det aktuelle utbyggingstiltaket. Alle
etatene tar hensyn til andre planer som vil kunne påvirke transportomfanget i referansealternativet samt evt forventede endringer i transportteknologien. Kystverket og Vegvesenet
påpeker at planer som er vedtatt gjennomført og som vil redusere eller øke problemene en står
overfor i dagens situasjon, skal tas hensyn til i referansealternativet. Disse planene kan være
tilknyttet samferdselstiltak eller annen arealutvikling/utbyggingstiltak.
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Jernbaneverket krever at følgende tiltak inkluderes i 0-alternativet:
· pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket
· alle relevante jernbaneprosjekt i tiårsperioden i gjeldende NTP
· alle relevante prosjekter i andre sektorplaner i samferdselssektoren i tiårsperioden i
gjeldende NTP
Forøvrig skal det tas hensyn til endret arealbruk så langt en har informasjon om dette.
Også Luftfartsverket definerer normalt 0-alternativet ut fra hvordan transportsystemet og
trafikkavviklingen utvikler seg uten utbyggingstiltak. I enkelte tilfelle må imidlertid dette nyanseres noe, f.eks når det pga forventede tilsynskrav er uaktuelt med fortsatt drift uten investeringer. I dette tilfellet vil 0-alternativet bli definert som det laveste aktuelle investeringsnivået
i forhold til aktuelle tilsynskrav.
0-alternativet behandles noe ulikt i etatene, blant annet med hensyn til omfanget av hvilke
prosjekter som inkluderes i 0-alternativet. ”Vedtatt plan” betyr for Statens vegvesen at det er
godkjent kommunedelplan som påregnes realisert i nær framtid. I noen tilfeller vil trolig Jernbaneverkets definisjon av 0-alternativ inkludere flere prosjekter enn Statens vegvesens 0-alternativ, og dette vil kunne påvirke resultatene av nyttekostnads-analysen. Da 0-alternativet er
referansepunktet for virkningsberegningene og dermed har stor innvirkning på resultatet av
nyttekostnads-analysen, bør det gis tydelige og konsistente retningslinjer for etatene med
hensyn til hva som bør inkluderes i 0-alternativet.

6.1.2 Diskonteringsrenten
Nytte og kostnader av investeringstiltak oppstår ofte på forskjellige tidspunkter. For å få et
samlet bilde av tiltakenes konsekvenser er det imidlertid nødvendig å summere opp nyttevirkninger og kostnader som påløper på forskjellige tidspunkter. Det er derfor ofte nødvendig å
omregne den årlige nytten og kostnaden til verdien slik vi vurderer den i dag, altså til nåverdien.
Prinsippet betegnes nåverdiprinsippet og prosedyren for omregningen kalles diskontering. Ved
diskontering av nytte og kostnader til nåverdien, er en avhengig av en diskonteringsrente, som
forteller oss noe om hvordan vi i dag verdsetter nytten og kostnadene som oppstår i fremtiden.
Størrelsen på denne diskonteringsrenten har stor innvirkning på prosjektets lønnsomhet.
Finansdepartementets rundskriv (R-14/99) ligger til grunn for etatenes valg av diskonteringsrente og etatene behandler dermed diskonteringsrenten likt. Etatene legger til grunn en risikofri
rente på 3,5 % og et risikotillegg på mellom 0,5 og 4,5 %.
Transportetatene
Etat

benytter

følgende

diskonteringsrenter

Risikofri rente (%)

Jernbaneverket
Luftfartsverket *

3,5
3,5

Kystverket

3,5

Statens vegvesen

3,5

i

sine

Risikotillegg (%)
Store lufthavner:
Andre prosjekter:
Prosjekter med stor
usikkerhet:
Stamnett:
Øvrige prosjekt:
Vegprosjekt:
Kollektivtiltak.

nyttekostnads-analyser:
Diskonteringsrente i
NKA (%)

0,5
1,5
2,5

4
5
6

4,5
1,5
2,5
1,5
0,5

8
5
6
5
4

*Luftfartsverket har i en del analyser i løpet av det siste året benyttet en diskonteringsrentet på 7% i påvente av at
Samferdselsdepartementet avklarer hvilken rente som bør benyttes.
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For store og konjunkturfølsomme prosjekter presenteres alternative beregninger med opp til 8%
(Vedlegg 2)) .
Forskjellene i valg av risikotillegg kan grunngis ut fra ulik inntektselastisitet. Flyreiser er mer
inntektselastiske enn bil- og kollektivreiser. Det er imidlertid usikkert hvilket nivå transportsektoren bør sette på risikotillegget. ECON har derfor fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å vurdere hvilke diskonteringsrenter som skal benyttes ved investeringer i
samferdselsprosjekter. Resultater fra dette arbeidet bør innarbeides i transportsektorenes
nyttekostnads-analyser etter avklaring i Samferdselsdepartementet.

6.1.3 Skattekostnad
I nyttekostnads-analyser skal alle nyttevirkninger og kostnader som et tiltak fører med seg, tas
hensyn til i beregningene. For prosjekter som krever offentlig finansiering skal nyttekostnadsanalysen ta hensyn til at skatter og avgifter påfører økonomien et samfunnsøkonomisk tap.
Skatteinnkreving har to kostnadskomponenter: (1) administrative kostnader forbundet med det å
kreve inn skatter, (2) effektivitetstap ved at skatteinnkreving påvirker ressursbruken i
samfunnet. Den første av disse to komponentene er innlysende. Den andre kan belyses med
følgende eksempel: Vi har et tenkt samfunn bestående av to personer A og B. A vil gjennomføre et tiltak og er villig til å betale 110 kroner for at B skal gjennomføre tiltaket. B på sin side
er villig til å gjennomføre tiltaket for 100 kroner. Dersom tiltaket realiseres vil dette samfunnet
gå med et overskudd på 10 kroner! Anta nå at det innføres en inntektsskatt på 50%. Ved denne
beskatningen vil B bare motta 55 av de 110 kronene A er villig til å betale. Han vil derfor ikke
være villig til å gjøre jobben, og samfunnet går glipp av den potensielle gevinsten på 10 kroner.
Dette er et samfunnsøkonomisk tap (effektivitetstap) ved beskatning som det må tas hensyn til
ved nyttekostnads-analyser.
Kostnadsberegningsutvalget (NOU 1997:27) anslo skattekostnaden til å være på om lag 20 øre
pr krone investert over det offentlige budsjett (ved finansiering i form av skatter og avgifter).
Transportetatene inkluderer denne skattekostnaden for investeringene som finansieres over det
offentlige budsjett i sine nyttekostnads-analyser. For bompengeprosjekter, og prosjekter med
gebyr-/brukerfinansiering beregnes skattekostnader for kun den delen som fullt ut finansieres av
det offentlige.
Luftfartsverket har til nå ikke inkludert skattekostnader i sine analyser da investeringer og drift
av infrastrukturen finansieres av brukerne. Det kan imidlertid diskuteres om ikke også Luftfartsverket bør inkludere noe skattekostnader i sine nyttekostnads-analyser. Her kan det reises
tre problemstillinger:
·

·

Samferdselsdepartementet bevilger årlig et beløp som ifølge budsjettproposisjonene
skal gå til ”investeringer og drift” av de regionale lufthavnene. I inneværende år er dette
beløpet på 96 mill.kr. Dette tilsvarer i dag driftsunderskuddet på regionalplassene.
Investeringer dekkes over Luftfartsverkets budsjett på vanlig måte gjennom kryssubsidiering fra de store stamruteplassene som går med overskudd. For de tiltak som berøres
av dagens overføringer fra departemenet bør det inkluderes en skattekostnad i fremtidige beregninger
Luftfartsverket har nylig fremlagt en analyse der en ber om tilskudd fra departementet
også til en nødvendig oppgradering av regionalplassene til en såkalt minimumsstandard.
Dersom det kommer slike bevilgninger bør det innarbeides en skattekostnad også her

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

35

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

·

6.1.4

Det er videre et spørsmål om det bør innarbeides en form for ”skattekostnad” eller ”innkrevingskostnad” også for de øvrige lufthavner. Kun tre lufthavner (Sola, Flesland og
Værnes) går i dag med overskudd. Drift og investeringer ved de øvrige statlige flyplassene finansieres ved hjelp av overskudd fra disse. I dag benyttes samme avgift på
alle flyplasser uavhengig av kostnadsstruktur. Dersom luftfartsavgiftene hadde vært
kostnadsrelatert ved den enkelte flyplass, kunne f.eks avgiftene for en reise mellom
Oslo og Bergen halveres. En eventuell slik skatte- eller innkrevingskostnad kunne innarbeides ved at tiltak på de flyplasser som bidrar med overskudd multipliseres med et
tall som er <1, mens de som mottar overføringer bør ha en faktor som er >1. Dette vil
bli vurdert nærmere av Luftfartsverket

Skatter og avgifter

Kalkulasjonsprisene som benyttes i nyttekostnads-analysen skal representere alternativverdien
for samfunnet av ressursene som går inn i investeringstiltaket. Riktige kalkylepriser forutsetter
at de priser som benyttes i lønnsomhetsvurderingene gjenspeiler knapphetsverdien på det som
produseres og innsatsfaktorene som inngår. Dersom forbruk av varer ikke medfører eksterne
virkninger, det ikke eksisterer prisvridende beskatning og alle markeder for alle goder er i
balanse, representerer likevektsprisen under perfekt konkurranse samfunnsøkonomiske korrekte
kalkylepriser. Dette er imidlertid forutsetninger som ikke alltid er til stede og som gjør at transportetatene korrigerer kalkyleprisene for visse skatter og avgifter.
For at nyttekostnads-analysene mellom etatene skal være sammenliknbar, bør skattene og
avgiftene behandles konsistent på tvers av etatene.
Det ser ut for at transportetatene i hovedsak har samme tilnærming til behandling av skatter og
avgifter. Arbeidskraft prissettes inklusiv skatt og arbeidsgiveravgift og innkjøpte varer og
tjenester prissettes eksklusiv toll og merverdiavgift men inklusiv avgifter som er begrunnet med
korreksjon for eksterne virkninger. Alle nytte- og kostnadskomponenter er fratrukket mva da
dette er en fiskal avgift som er rene overføringer og ikke har noe å gjøre med den faktiske
verdien på varen.
Det er verdt å påpeke noen forskjeller mellom etatene med hensyn til behandling av skatter og
avgifter.
·

Merverdiavgiften som benyttes i snitt på anleggskostnadene er forskjellig mellom
etatene. Forskjellene gjenspeiler det faktum at transportetatene gjennomfører mer eller
mindre bygging av prosjekter i egen regi og det at staten er fritatt merverdiavgift på
egenproduksjon. Statens vegvesen har en betydelig egenproduksjon og benytter dermed
i snitt en lavere mva enn de andre transportetatene. Det kan derfor forsvares at mva er
forskjellig mellom etatene

·

Statens vegvesen inkluderer CO2-avgiften i kjøretøyenes driftskostnader da de mener at
CO2-avgiften korrigerer for de eksterne kostnadene, og at de dermed har tatt hensyn til
CO2-utslipp i nyttekostnads-analysene.
Luftfartsverket inkluderer CO2-avgiften i driftskostnadene. Luftfartsverket beregner
også kostnader forbundet med utslipp av CO2 i egne miljøkostnadsberegninger. Dette er
ikke konsistent med de andre etatenes behandling av CO2-avgiften. Det kan diskuteres
om avgiften på CO2 representerer de ulemper utslippet påfører miljøet og hva som er
den mest riktige måten å inkludere globale miljøvirkninger på i nyttekostnads-analysen.
Å tydeliggjøre miljøvirkningene ved både å la CO2-avgiften inngå i drivstoffkostnaden
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·

og samtidig prissette miljøvirkningen på annen måte, gir imidlertid fare for dobbelttellinger av virkningene
Statens vegvesen inkluderer merverdiagiften i nevneren i brøken netto nytte pr budsjettkrone mens Jernbaneverket ikke gjør det. Dette betyr at netto nytte pr budsjettkrone
ikke beregnes på en konsistent måte i etatene. Dersom en velger å benytte transportetatenes netto nytte pr budsjettkrone som prioriteringsgrunn for tiltak i sektoren, bør en
sikre seg at den beregnes på lik måte

6.1.5 Levetid
Statens vegvesen benytter en gjennomsnittlig levetid på 40 år for sine investeringsprosjekter.
Jernbaneverket, Kystverket og Luftfartsverket differensierer levetiden etter type investering.
Jernbanverket legger til grunn en levetid på 40 år på de aller fleste komponentene i
investeringene. Kystverkets investeringer er mer forskjellige og varierer derfor mye med hensyn
på antatt levetid. Radiofyr, DGPS (Diferensielt Globalt Posisjonssystem) og generelt IKT-utstyr
antas for eksempel å ha en levetid på 5 år, mens fyrstasjoner og moloer antas å ha en levetid på
om lag 50 år. Luftfartsverket tar utgangspunkt i levetider på sine prosjekter på mellom 7 og 40
år.
Bruk av forskjellig levetid for investeringene kan forklares med at investeringene består av
komponenter med ulik faktisk levetid. Da alle beregner ev. restverdi av investeringer, er det
nærliggende å konkludere med at levetiden håndteres på lik måte i sektorenes nyttekostnadsanalyser.

6.1.6 Analyseperiode
Analyseperioden er den perioden en beregner nytte- og kostnadsvirkninger for prosjektet.
Transportetatene har normalt lagt til grunn 25 år som analyseperiode for store investeringsprosjekter. Analyseperioden er begrenset til 25 år ut fra usikkerheten i trafikkprognosen,
utvikling i andre variable som har betydning for konsekvensene og fordi virkninger utover 25 år
i alle tilfeller har liten innvirkning på prosjektenes diskonterte nettonytte.
I noen tilfeller lar transportetatene reinvesteringer i løpet av analyseperioden inngå i nyttekostnads-analysen. For tiltak med kortere levetid enn 25 år og der det er vanskelig å forutsi
utviklingen kan det også være aktuelt å operere med kortere analyseperioder. Dette gjelder f.eks
tunge IT-investeringer (radarteknologi og kommunikasjonssystemer) i Luftfartsverket. I investeringsanalysene benyttes det her normalt en analyseperiode på 10-15 år.
Analyseperioden håndteres likt i etatene

6.2 Nytte – og kostnadskomponenter
I nyttekostnads-analysene forsøker en å tydeliggjøre investeringenes konsekvenser og å
sammenstille disse. Nedenfor går vi gjennom alle komponentene som inngår i en eller flere av
transportetatenes nyttekostnads-analyser. Vedlegg 1 viser inngående transportetatenes nytte- og
kostnadskomponenter og behandling av skatter og avgifter.
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6.2.1 Hvilket transportsystem beregnes virkningene for?
Transportetatene er oppmerksomme på at det finnes tiltak som vil påvirke andre
transportmidler/transportformer enn egen transportsektor. I slike tilfeller bør det gjennomføres
transportovergripende analyser slik at en beregner virkninger for hele transportsystemet som
påvirkes av tiltaket og ikke bare virkninger for egen sektor. Det er imidlertid usikkert i hvilket
omfang slike transportovergripende analyser gjennomføres i de ulike transportsektorene og
dermed i hvilken grad dette håndteres konsistent i sektorene. Det er derfor behov for retningslinjer for å ta stilling til om et prosjekt er transportovergripende eller ikke, slik at transportetatene også beregner virkninger for overført trafikk i de tilfeller prosjektene er transportovergripende.
Jernbaneverket beregner konsekvensene jernbaneinvesteringer har for trafikanter i andre transportsystemer ved siden av eget transportsystem dersom disse kan identifiseres. I veilederen til
Jernbaneverket presenteres enhetssatser for endringer i miljøkostnader, ulykkeskostnader, generaliserte reisekostnader og vedlikeholdskostnader pga trafikk overført fra andre transportmidler.
Kostnadene for overført trafikk andre transportmidler til bane beregnes på bakgrunn av endret
antall kjøretøykilometer.
Luftfartsverket beregner effekter for trafikanter i andre transportsystemer ved hjelp av de øvrige
transportsektorenes veiledere for nyttekostnads-analyser.
Kystverket beregner virkningene for trafikanter og gods i veg- og jernbanetransport langs
kysten, og ser på endringer i blant annet miljø og ulykkesstatistikk ved å overføre deler av
denne transporten fra land til sjø.
Vegvesenet beregner virkninger for biltrafikantene samt tidsavhengige kostnader og driftskostnader for buss. Virkninger for andre transportmidler inngår vanligvis ikke i Statens vegvesens nyttekostnads-analyser da tiltakene ofte har liten konkurranseflate med andre transportmidler. I tilfeller prosjektene antas å ha transportovergripende effekter, skal dette i
utgangspunktet tas hensyn til i nyttekostnads-analysen. (Eksempel på dette i vedlegg 4)

6.2.2 Håndtering av virkninger for persontransport og virkninger for godstransport
Kystverket skiller seg ut fra de andre etatene ved at godstransporten er dominerende dimensjonerende faktor. For Kystverket er dermed ikke virkninger for persontransporten så dominerende
som i nyttekostnads-analysene for de andre transportetatene.
Virkninger for næringslivets godstransporter er i varierende grad tatt hensyn til i etatenes
nyttekostnads-analysemetodikk, og det er trolig behov for å sikre at dette behandles enhetlig på
tvers av etatene. Nærmere om håndtering av virkninger for godstransport under kapittel 6.2.4
Tidskostnader.

6.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Infrastrukturprosjekter gir ofte negative konsekvenser for trafikanter og deres omgivelser i
anleggsfasen. Ved noen store prosjekter kan også positive effekter oppstå dersom deler av et
anlegg kan tas i bruk før hele prosjektet er ferdigstilt.

38

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

Transportetatene tar vanligvis ikke hensyn til konsekvenser i anleggsfasen. Jernbaneverket har
imidlertid lagt inn mulighet i sine regneark for å legge inn konsekvenser for anleggsperioden i
sine nytteberegninger på inntil 10 år før åpningsåret. Det eksisterer også eksempler på at Kystverket har inkludert disse virkningene i nyttekostnads-analyser.

6.2.4

Tidskostnader

En tverretatlig arbeidsgruppe med deltakere fra Jernbaneverket, Luftfartsverket, Statens
vegvesen og Samferdselsdepartementet utarbeidet i februar 2000 et forslag til nye tidsverdier
som ble oversendt Samferdselsdepartementet i november 2000 (vedlegg 2). Forslaget var i
hovedsak i tråd med resultater fra tidsverdsettingsundersøkelsen som ble avsluttet i 1997 og
anbefalinger om tidsverdier i 1999, TØI-rapport 459/1999. Arbeidsgruppens anbefalinger
avviker fra TØIs rapport i det punkt at etatene setter tidsverdien for flyreiser til/fra arbeid lik
verdien for forretningsreiser med fly. Med brevet til Samferdselsdepartementet samordnet
transportetatene i hovedsak sine tidsverdier for persontransport slik at de er konsistente på tvers
av etatene.
Tabell 1 viser arbeidsgruppens anbefalte tidsverdier som i hovedsak er innarbeidet i etatenes
nyttekostnads-analyser
Bil

Tog

>50
km

<50
km

>50
km

< 50
km

Tog
(Jernbanev.)
>50
km

192

145

123

113

127

213

50

113

137
96
115

42
39
44

82
56
70

41
26
34

97
66

213
184
200

51
50
52

41
26
34

Reisehensikt

Tjenestereise/forretningsreise
Reiser til/fra arbeid
Øvrige
Gjennomsnittsreise

Fly

Buss

>50
km

>50
km

<50
km

Tabell 1: Tidsverdier i kr/persontime (1998-priser)
Kystverket deltok ikke i arbeidsgruppen, men foreslo i etterkant tidsverdier for Kystverket som
var i tråd med arbeidsgruppens anbefaling for buss og tog.
Jernbaneverket sluttet seg ikke til arbeidsgruppens anbefalinger om tidsverdier for lange
togreiser og begrunnet i tidligere nevnte brev til Samferdselsdepratementet hvorfor man ønsket
å legge til grunn en annen verdi på disse reisene enn de som ble anbefalt. Jernbaneverkets tidskostnader avviker også fra de andre transportetatene ved at tidsverdiene justeres i forhold til
togets markedsandel. Begrunnelsen for dette er, i følge Jernbaneverket, at der denne transportgrenen har høy markedsandel og stor konkurransekraft på persontransport har jernbanen høyere
andel personer med høy betalingsvilje for reisetidsbesparelser. En økning i togets markedsandel
med 10 prosentpoeng (for eksempel fra 15 % til 25 %) gir en økning i gjennomsnittlig tidsverdi
for alle togreisende på 8 kr/time for forretningsreiser, 4 kr/time for arbeidsreiser og 4,50 kr/time
for fritidsreiser.
Tidsverdiundersøkelsen oppga tidsverdier fordelt på reiselengde (over og under 50 km). Etatene
har operasjonalisert verdiene på ulik måte:
·

For lange reiser benytter Kystverket de samme tidsverdiene pr persontime som tidsverdien for lange togreiser. For korte reiser benytter Kystverket tidsverdiene for
persontime på buss
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·
·

Jernbaneverket opererer med ulike tidskostnader for lange og korte reiser
Luftfartsverket benytter kun tidsverdier for lange reiser i hovedtransportmiddelet

·

Statens vegvesen har valgt å ta i bruk tidsverdier som er basert på sammenvekting av
lange og korte reiser på landsbasis da det er vanskelig i praksis å dele dette opp på
konkrete vegprosjekt

Tidskostnadene som beregnes omfatter flere komponenter foruten tidskostnadene knyttet til tid
forbrukt i transportmiddelet.
Tidskomponenter ofte forekommende i de respektive etaters analyser gjengis i tabell 2.
Tidskomponent
Kjøretid/tid i transportmiddelet
Ventetid(faktisk)
Skjult ventetid
Tilbringertid
Forsinkelser
Omstigningstid
Sykkel/gangtid
x1) – fergeprosjekter

Jernbane
x
x
x
x
x
x
x

Kyst
x
x

Luft
x
x

Veg
x
x1)
x1)

x
x

Tabell 2: Tidskomponenter
·

Jernbaneverkets tidskostnader omfatter trafikantenes kjøretid, ventetid1, tilbringertid,
forsinkelser, omstigningstid, sykkeltid og gangtid. I tillegg beregnes det tidskostnader
for gods

·

Kystdirektoratets tidskostnader omfatter tidskostnader for trafikanter og ventetid for
skip. Tidskostnader for persontransport er i utgangspunktet lite i brukt i nyttekostnadsanalyser i Kystverket

·

I Luftfartsverkets nyttekostnads-analyser omfatter tidskostnadene virkninger av endret
reisetid, ventetid, forsinkelser og omstigningstid

·

I Vegvesenets verktøy omfatter tidskostnadene trafikantenes kjøretid, skjult ventetid og
ventetid. For tunge biler beregnes tidsavhengige driftskostnader som omfatter sjåførens
lønnskostnader, deler av administrasjons-, kapital- og garasjekostnader

Nærmere om ventetid/skjult ventetid og forsinkelser:
Gjennomgangen av etatenes vekting/prising av ventetid og forsinkelser viser at disse tidskostnadene beregnes ulikt i etatene og at det er behov for å sikre at de behandles konsistent.
Jernbaneverket differensierer vektfaktoren for ventetid med hensyn på om det er korte eller
lange reiser. Ventetiden settes som halvparten av tiden mellom avgangene og omfatter både
faktisk og skjult ventetid. Vektfaktoren varierer fra 0,2 for lange reiser til 1,8 for korte reiser.
Jernbaneverket vekter forsinkelse til 3* tidsverdi for korte reiser mens den er 1,5 for lengre
reiser. Forsinkelse er knyttet til avvik fra rutetabellen og er uforutsett.
1

Ventetid omfatter her både faktisk og skjult ventetid. (Skjult ventetid er konsekvensen av at avgangstidspunktet på et
frekvensbasert reisemiddel ikke passer med det tidspunktet trafikantene ønsker å gjennomføre reisen)
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Kystverket setter ventetid for skip lik tidsavhengige driftskostnader for skip. Kystverket omtaler
ikke forsinkelser og beregner ikke ventetid for passasjerer.
Luftfartsverket bruker de samme tidsverdier for ventetid som for reisetid. Her er ventetid satt lik
faktisk ventetid. Uforutsette forsinkelser skal ifølge Luftfartsverkets veileder prissettes til 2*
verdi for reisetid. Dette gjøres imidlertid sjelden i det praktiske analysearbeid.
Statens vegvesen prissetter faktisk ventetid ved fergeprosjekter som 2 ganger tidsverdien i transportmiddelet. Vegvesenet inkluderer også skjult ventetid i sine nyttekostnads-analyse av fergeprosjekt. Skjult ventetid oppstår når avgangstidspunktet på et frekvensbasert reisemiddel ikke
passer med tidspunktet trafikantene ønsker å gjennomføre reisen. (For eksempel når en har
gjennomført hensikten med reisen og det er en time til neste fergeavgang). Skjult ventetid settes
som en andel av tidsintervallet mellom to avganger. (Fra 0,2 for private reiser til 0,4 for lett/tung
næring). Tidsverdi ved redusert køkjøring settes lik tidsverdien for annen innspart kjøretid.
Vedlegg 3 viser hvordan etatens ulike behandling av ventetid påvirker tidsverdsettingen.
Nærmere om omstigningstid og tilbringertid/ tidskostnader ved flerkjedet reise
Også endringer i omstigningstid og tilbringertid ser ut for å bli behandlet ulikt i etatenes nyttekostnads-analyser. Det er behov for en nærmere gjennomgang for å sikre at disse konsekvensene behandles på konsistent måte i etatene.
Jernbaneverket beregner konsekvenser av endret antall omstigninger. Prisen differensieres i forhold til reisehensikt og reiselengde. Prisen varierer for korte reiser fra 7,22 kr/omstigning for
arbeidsreiser til 19,87 for forretningsreiser, mens den varierer fra 17,05 kr/omstigning for lange
arbeidsreiser til 22,23 kr/omstigning for lange forretningsreiser. Tilbringertid settes lik tidsverdien for buss der dette er aktuelt ellers beregnes kun tilbringertid for gående eller syklende.
Luftfartsverkets veileder legger inn en ”ulempesfaktor” ved omstigning ved at en legger 10
minutter til den kalkulerte reisetiden. Luftfartsverket påpeker at det er knyttet en viss usikkerhet
til dette punktet.
Luftfartsverket har i sine siste analyser benyttet tidsverdiene for hovedtransportmidlet ved
beregning av omstigningstid og ventetid. Her er det imidlertid vært en viss usikkerhet om hva
som er faglig ”korrekt”.
Nærmere om tidsverdsetting for godstransport
Det varierer mellom etatene i hvilken grad en tar hensyn til at godset i seg selv kommer raskere
frem eller om en kun tar hensyn til at transportmiddelet har alternativ anvendelse ved endret
transporttid. Det bør derfor arbeides videre for å sikre konsistent behandling av virkninger av og
for godstransport.
Jernbaneverket beregner verdi av redusert fremføringstid for godstrafikk og verdi av redusert
forsinkelsestid. Jernbaneverket tillegger verdi at godset kommer raskere frem og at det rullende
materiellet har alternativ anvendelse. Redusert forsinkelsestid er en betydelig nyttekomponent i
Jernbaneverkets nyttekostnads-analyser.
Tidskostnadene for fartøy reflekterer at skip som ikke er i trafikk har alternativ verdi. Kapitalkostnadene er dominerende kostnadskomponenten og tidskostnadene avhenger av type fartøy.
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Luftfartsverkets analyser har til nå ikke tatt hensyn til godstransport. Dette skyldes store mangler i statistikkgrunnlaget. Etter hvert som grunnlaget blir bedre er en innstilt på å vurdere
hvorledes godstransport kan innarbeides i analysene. Utangspunktet for luftfart vil være annerledes enn for de øvrige etatene. Dette skyldes at det ikke er mengdene som er avgjørende, men
godsets verdi og mulighet for rask fremføring. Luftfartsverket inkluderer ikke verdi av at godset
kan komme raskere frem i sine nyttekostnads-beregninger.
Statens vegvesen benytter lønnskostnadene og deler av administrasjons-, kapital- og garasjekostnader som anslag på verdi av endret reisetid for tunge biler. Tidskostnadene skal reflektere
at både sjåføren og bilen kan brukes i alternative anvendelser. Verdi av at godset i seg selv
kommer raskere frem tillegges ikke noen egen verdi.
Oppsummering tidskostnader:
·

Tidsverdiene for persontransport i transportetatene bygger på samme grunnlaget og
behandles i hovedsak likt. (Unntaket her er tidsverdien for lange transporter på tog og
Jernbaneverkets justering av tidsverdier etter markedsandeler)

Gjennomgang av verdiene viser likevel at det er noe avvik mellom etatene:
·

Jernbaneverket benytter en tidsverd for reiser til/fra arbeid i fly som er basert på anbefalinger i TØI (459/1999). Dette avviker fra anbefalingene om tidsverdier fra den
transportetatlige arbeidsgruppen (brev av november 2000 til SD) (438 kr/persontime
mot 213). Jernbaneverket vil fra og med 2002 benytte tidsverdien for fly som er anbefalt i brevet til SD

·

Statens vegvesen skiller seg fra de andre etatene ved at de ikke har tatt i bruk
tidsverdiene for busstrafikk, og at de fortsatt benytter en tidsverdi som er lik persontime
i bil. Ved å sammenlikne verdiene Vegvesenet benytter for persontimer i buss, ser vi
likevel at snittverdiene ikke avviker stort fra verdiene som benyttes i de andre etatene.
Verdiene som benyttes i Statens vegvesen ser ut for å ligge et sted i mellom verdiene
som benyttes for lange og korte bussreiser i de andre etatene. Det er imidlertid verdt å
merke seg at verdiene som benyttes i Vegvesenet ligger nærmere tidsverdiene som
benyttes for lange bussreiser enn kortere bussreiser

·

Kun Jernbaneverket og Kystverket tillegger verdi at godset kommer raskere frem. Statens vegvesen tar kun hensyn til at transportmiddel og fører kan ha alternative anvendelser

·

Ventetid, tilbringertid, forsinkelser og omstigningstid behandles ulikt i etatene

6.2.5 Ulempeskostnader ved fergeavløsningsprosjekter
Vegvesenet inkluderer ulempeskostnader i sine nyttekostnads-analyser. Dette er ulempen utover
skjult ventetid som er knyttet til det å være avhengig av fere og som påvirker reisehyppigheten.
Ulempeskostnader beregnes kun for fergeavløsningsprosjekter.
Ingen av de andre transportetatene inkluderer tilsvarende konsekvenser i sine nyttekostnadsanalyser.
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6.2.6 Ulykkeskostnader
Ulykkesomfanget i luft-, kyst-, jernbane- og vegsektoren er svært ulik. Dette betyr at prisen for
en ”gjennomsnittlig” ulykke vil variere sterkt mellom etatene. Det mest sentrale er derfor å
sammenlikne definisjonen av ulykker og verdien på et statistisk liv. I dette arbeidet har vi kun
fokusert på hvilke kostnader som inkluderes i ulykkeskostnadene.
Statens vegvesen, Luftfartsverket, Kystverket og Jernbaneverket bygger sine ulykkeskostnader
for statistisk liv/dødsfall på Rune Elviks arbeide (TØI 1993). Pga ulik indeksregulering av kostnadene, er verdien på et statistisk liv nå noe forskjellig mellom etatene. Dette peker på behovet
for en enhetlig behandling av oppjusteringer av kostnader.
Finansdepartementet anbefalte i sin veileder for samfunnsøkonomiske analyser (2000) en nedjustering av verdien på et statistisk liv i forhold til verdien etatene benytter pr i dag. Verdien
som anbefales av Finansdepartementet på et statistisk liv er 10 mill kroner i 1991-kroner. Anslaget er om lag 4 millioner lavere enn i Elvik 1993. Ingen av transportetatene har innarbeidet
Finansdepartementets verdi på statistisk liv i sine nyttekostnads-analyser. Transportetatene bør
imidlertid ta stilling til om de bør følge Finansdepartementets anbefaling.
Jernbaneverket beregner ulykkeskostnader som følge av:
- Endret trafikkvolum og/eller ulykkesfrekvens på jernbanenettet
- Endret trafikkvolum på veg eller med andre konkurrerende transportmidler (personbil,
fly, buss og lastebil)
Ulykkeskostnadene er basert på TØI-rapport 464/99 og inkluderer bare de delene av ulykkeskostnadene som er definert som eksterne. Interne ulykkeskostnader som ikke ligger inne i
ulykkeskostnadstallene er blant annet :
- ulykkeskostnader for passasjerer med unntak av skader for passasjerers pårørende og
det offentlige ved skader eller dødsfall
- ulykker innen samme kjøretøykategori
- materielle skader
Disse ulykkeskostnadene regnes som internalisert gjennom aktørenes atferd.
Jernbaneverkets ulykkeskostnader er knyttet opp mot kjøretøykilometer eller togkilometer.
Prinsipper og satser for beregning av ulykkeskostnader for togtrafikk er under vurdering, og
eventuelle endringer vil bli innarbeidet i senere versjoner av Jernbaneverkets metodehåndbok.
Enkelte tiltak vil gi endringer i ulykkeskostnader som følge av endring i trafikkvolum og/eller
ulykkesfrekvens. For slike tiltak gjennomfører Jernbaneverket separate vurderinger av effekten
på ulykkesfrekvensen(e). Her inngår både eksterne og interne ulykkeskostnader. Analysene er
knyttet til risikovurderinger før og etter gjennomføring av tiltak. Alle tiltak skal gjennomføres i
tråd med Jernbaneverkets overordnede sikkerhetsmål: Det etablerte sikkerhetsnivå for
jernbanetransport i Norge skal opprettholdes. Alle endringer skal sikre en utvikling i positiv
retning.
I anslagene for ulykkeskostnader i kystfarten inngår materielle kostnader (herunder skader på
last), kostnader som skyldes at fartøy er ute av drift, kostnader ved oljeutslipp og kostnader ved
redningsaksjoner, i tillegg til kostnader ved tapte liv og personskader.
Pga luftfartens høye sikkerhetsnivå utgjør sikkerhetsgevinsten av tiltak i luftfarten normalt en
meget liten andel av den samlede samfunnsøkonomiske nettonytten ved investeringstiltak. De

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

43

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

lave ulykkestallene gjør også at det statistiske grunnlaget for å foreta analyser er relativt
spinkelt. Dette gjør at Luftfartsverkets analyseverktøy er noe uferdig på sikkerhetssiden.
Veilederen for nyttekostnads-analyser av investeringer i luftfart ser bort fra kostnadene ved
personskader. Kostnadene knyttet til materialskader beregnes separat i hver enkelt analyse,
basert på kunnskap om hvilke flytyper som trafikkerer den enkelte flyplass. Følgende faktorpriser benyttes (1999-kr):
· Verdi av statistisk liv: 17 mill.kr
· Andel av ulykkene som har fatal utgang: 16-26%
· Andel av passasjerene som omkommer ved en fatal ulykke: 90 %
· Materielle skadekostnader per ulykke: 20-120 mill.kr
· Administrative kostnader ved ulykker med rute og charterfly: 4 mill.kr
Dersom et tiltak fører til at trafikk overføres fra veg til fly eller omvendt slår dette klart ut på
sikkerhetssiden. I analyser av slike tiltak legges verdiene i Statens vegvesen, Håndbok 140, til
grunn.
Statens vegvesens ulykkeskostnader omfatter det realøkonomiske tapet ved trafikkulykker og
velferdstapet ved ulykkene. De realøkonomiske kostnadene er tilknyttet produksjonsbortfall,
medisinske kostnader, materielle kostnader og administrative kostnader. Velferdstapet knyttet til
redusert livskvalitet og tap av helse samt de enkeltes pårørende og deres ulemper av praktisk og
psykisk art. Det beregnes ulykkeskostnader ved personskadeulykker og rene materialskadeulykker. Materialskadeulykker beregnes separat.
Vi legger merke til følgende i forhold i etatenes ulykkeskostnadsberegninger:
·

Etatene tar utgangspunkt i samme verdi for statistisk liv (Elvik 1993). Ulik prisoppjustering har imidlertid gjort at prisen nå er ulik mellom etatene

·

I de tilfeller Jernbaneverket beregner ulykkeskostnader ved hjelp av endringer i
kjøretøykm/togkilometer og veilederens satser for eksterne ulykkeskostnader, beregnes
ulykkeskostnadene inkonsistent med de andre etatene. Dette fordi de andre transportetatene opererer med totale ulykkeskostnader. Eksempler på ulykker som er internalisert ved aktørenes atferd og som dermed ikke inngår i Jernbaneverkets ulykkeskostnadssatser er blant annet ulykker innen samme kjøretøykategori, ulykker for
passasjerer (med unntak av skader på pårørende eller offentlige) og materielle skader.
De andre transportetatene inkluderer kostnader for passasjerer i sine ulykkeskostnader
og også ulykker innen samme kjøretøykategori

6.2.7

Miljøkostnader

En tverretatlig arbeidsgruppe for miljøkostnader (med deltakere fra transportetatene), ga ECON
i oppdrag å sammenlikne transportetatenes metoder for å beregne miljøkostnader høsten 2001.
På bakgrunn av dette kom ECON med anbefalinger om hva som bør gjøres for å samordne disse
kostnadene slik at de kan benyttes ved rullering av neste NTP. Arbeidsgruppen for miljøkostnader vil ta disse anbefalingene opp til vurdering og komme med en anbefaling om at ECONs
forslag bør tas til følge.
Resultater fra ECONs arbeid viser at det benyttes til dels svært forskjellige metoder for
beregning av miljøkostnadene i transportsektorens nyttekostnads-analyser. Enhetsverdiene er
funnet ved hjelp av ulike prissettingsmetoder, indikatorene på miljøeffektene er ulike og det
settes ulike terskler for når miljøkostnadene beregnes. Størst forskjell mellom etatene er det
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trolig på støysiden hvor metoder for verdsetting og bruk av disse er forskjellig mellom nesten
alle etatene (med unntak av Kystverket som i utkast til veileder for nyttekostnads-analyser
anbefales av TØI å legge seg på samme beregningsmetode som Luftfartsverket). For utslipp til
luft, bruker alle etatene med unntak av Statens vegvesen i prinsippet det samme
verdsettingsgrunnlaget. Nedenfor oppsummeres noen av forskjellene/likhetene mellom etatene.

Støy
Jernbaneverket beregner støykostnader både for overført trafikk og drift av jernbanen. Støykostnadene fra overført trafikk er basert på (TØI 464/1999) som igjen baserer sine kostnader for
vegtrafikk på samme samvalgsundersøkelse som Statens vegvesen, og støykostnader for flytrafikk på samme undersøkelse som Luftfartsverket. (Thune-Larsen (1995)). Kostnadene er knyttet
til antall kjøretøykilometer.
Støykostnader for jernbanedriften beregnes pr støyutsatt person som er en person med utendørs
støynivå over 55 dBA. Det beregnes endringer i støykostnader som en funksjon av hvor mange
personer som kommer over en grense på 55 dBA. Pris pr støytsatt person: 10.300 kr.
Kystverket verdsetter ikke støy i dag, men i det siste utkastet til veileder (Christensen, 2000)
foreslås det å bruke samme metode som Luftfartsverket ved tiltak som vil kunne medføre
endringer i støysjenanse.
Luftfartsverkets støykostnader er basert på en betalingsvillighetsstudie ved Fornebo (ThuneLarsen 1994). Støykostnadene beregnes pr sterkt plaget person pr prosentvis endring i forurensningsnivået. Det benyttes en pris på 72 kr pr prosentvis endring i støynivået pr sterkt plaget
person. Støyindikator som benyttes av Luftfartsverket er EFN (Ekvivalent flystøynivå). Nedre
grense for verdsetting er 50 dBA utendørs.
Statens vegvesens støykostnader er basert på en samvalgsanalyse gjennomført av TØI i 1993 på
et utvalg av husholdninger i Oslo og Akershus (Sælensminde og Hammer, 1994). Benevningen
for miljøkostnadene som ble anbefalt, var “kr pr. plaget pr år” pr prosentvis endring i støynivået. Vegvesenet har i etterkant omgjort disse verdiene slik at de beregnes pr svært støyplaget
person. Den beregnede betalingsviljen pr. enhet - enhetsprisen - for et gitt tiltak er dermed
avhengig av hvor stor den prosentvise endringen i støy er for enheten. Støyindikatorer er ekvivalent innendørs støynivå.
Luftforurensning
Jernbaneverket beregner miljøkostnader tilknyttet lokal luftforurensning (SO2, NOX, NMVOC
og PM10). TØI-rapport om transportmidlenes marginale kostnader (TØI 464/1999) ligger til
grunn for kostnadsestimatene. Jernbaneverket ser i sine miljøkostnadsberegninger bort fra at
jernbanedrift gir luftforurensning (pga elektrisk drevne tog) og beregner derfor kun kostnader
ved luftforurensning for overført trafikk. Kostnadene differensieres etter om tiltaket er i spredt
bebygd/tettbygd strøk eller i storby. Kostnadene beregnes pr kjøretøykm overført trafikk.
Kostnadene tilknyttet global luftforurensning er beregnet ut fra kostnadene ved å tilpasse utslippene til Norges forpliktelser i Kyotoavtalen, og er prissatt til 370 kr/tonn i 2000.
Kystverket beregner ikke kostnader tilknyttet endringer i luftforurensning pr i dag. I det siste
utkastet til veilederer (Christensen, 2000) foreslås en prissetting av NOX, VOC, partikler og
SO2. Kostnadene for endringer i NOX, VOC, partikler er basert på ECMT (European Conference
of Ministers of Transport) 1998. Kostnadene for SO2 er basert på en studie fra TØI. Kostnadene
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differensieres etter om de er i spredtbygde eller tettbygde strøk. Benevningen for kostnadene er
kr/kg utslipp.
Kostnadene tilknyttet global luftforurensning er beregnet ut fra kostnadene ved å tilpasse
utslippene til Norges forpliktelser i Kyotoavtalen og er prissatt til 370 kr/tonn i 2000.
Luftfartsverket beregner miljøkostnader for endret lokal/regional luftforurensning2 (NOx, VOC
og partikler) og global luftforurensning (CO2). Kostnadene for lokal/regional luftforurensning er
basert på kostnadsanslag fra ECMT (1998). Kostnadene differensieres etter om de er i spredt
bebygde eller tettbygde strøk. Benevningen for kostnadene er kr/kg utslipp.
Luftfartsverket beregner kostnadene tilknyttet global luftforurensning ut fra kostnadene ved å
tilpasse utslippene til Norges forpliktelser i Kyotoavtalen og er prissatt til 370 kr/tonn i 2000
med en lineær opptrapping til 740 kr i 2010.
Statens vegvesen beregner miljøkostnader tilknyttet endringer i lokal luftforurensning (NO2),
støv og skitt (PM10) og kostnader tilknyttet CO2. Kostnadene for endringer i støv og skitt og
lokal luftforurensning ble beregnet i samme samvalgsundersøkelse som støykostnadene
(Sælensminde og Hammer, 1994). Benevningen for miljøkostnadene som ble anbefalt, var “kr
pr. plaget pr år” pr prosentvis endring i forurensningsnivået. Vegvesenet har i etterkant omgjort
disse verdiene slik at de beregnes pr svært plaget person.
Miljøindikatorer som benyttes er maksimal konsentrasjon (timemiddel) for NO2 og maksimalkonsentrasjon av PM10 (døgnmiddel). Endringer i de lave forurensingsnivåer prissettes ikke.
Nedre grense for verdsetting er 100mg NO2 og 70mg PM10.
Konsekvensene av endringene i CO2-utslipp tas hensyn til i nyttekostnads-analysen ved at CO2avgiften inngår i beregningen av transportmidlenes driftskostnader.

6.2.8 Nyskapt og overført trafikk
Noen prosjekter gir så store endringer i generaliserte reisekostnader at transportomfanget også
endres. Vanligvis består endringen i at de generaliserte reisekostnadene blir redusert og vi får da
nyskapt trafikk. Alle transportetatene beregner nytte av eventuell nyskapt trafikk.
Statens vegvesen og Kystverket beregner nytte av nyskapt trafikk ved formelen:
0,5*(G0-G1) *(X1-X0)
hvor G0 og G1 er generalisert reisekostnad før og etter tiltaket og X0 og X1 er antall reisende
før og etter tiltaket. Denne nyttekomponenten utgjør arealet av trekanten BDE i figur 2.
Eventuell overført trafikk fra andre reisemiddel behandles i nyttesammenheng som nyskapt
trafikk og inngår også i trekantarealet beskrevet av formelen ovenfor. Nytte for eksisterende
trafikanter beregnes vanligvis i EFFEKT ved å beregne differansen i totale samfunnsøkonomiske tids- og kjørekostnader for disse trafikantene i før- og ettersituasjon. Når det brukes
transportmodell og trafikantnytten beregnes som en integrert del i transportmodellen, beregnes
nytten på en reiserelasjon etter trapesformelen:
0,5*(G0 – G1)*(X1 + X0).
2

De lokale virkninger som Luftfartsverket verdsetter, er utslippene fra fly ved start og landing under 100 meters høyde, fra taksing
på og drift av flyplassen. De lokale utslippene er regnet for å være sjenerende for personer som bor eller oppholder seg på eller i
nærheten av flyplassen.
De regionale virkninger stammer fra utslipp som skjer ved flybevegelser under 3000 fot (1000 meter). Luftfartsverket velger å
knytte også disse utslippene til start og landing.
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Denne nyttekomponenten utgjør arealet av trapeset ABEDC i figuren nedenfor. Statens
vegvesen korrigerer(reduserer) den beregnete nytte av nyskapt trafikk for økt antall ulykker og
økt vegvedlikehold som denne vil medføre.
Jernbaneverket beregner nytte for eksisterende trafikk, nyskapt- og overført trafikk ved
trapesformelen :
0,5*(G0 – G1)*(X1 + X0).
Dette er likt med Vegvesenet.

Generaliserte
kostnader(kr)

G0

A

B

G1
C

D

X0

E

X1

Trafikkvolum (personer)

Figur 2: Nyskapt og overført trafikk

6.2.9

Komfort

Jernbaneverket arbeider med å utvikle en empirisk metode (ECON-forprosjekt) for å verdsette
komfort, trivsels- og trygghetselementer knyttet til stasjonsutviklingsprosjekter. Jernbaneverket
vurderer å justere ventetidsberegningene ved stasjoner etter stasjonens standard. Forprosjektet
ventes å være avsluttet i januar 2002. Jernbaneverket har i Handlingsprogrammet for 20022005 for noen prosjekter tillagt komfort vekt i nyttekostnads-analysen.
Luftfartsverket har hatt store metodiske problemer med sine analyser av ekspedisjonsbyggutvidelser. Hovedproblemet består i å modellere hva som skjer med trafikken når tilgjengelige
arealer underskrider en nærmere definert ”minstestandard”. Her kan det være aktuelt å bringe
inn en komfort-faktor på linje med det Jernbaneverket har til vurdering.

6.2.10

Restverdi

Prosjektenes funksjonelle levetid (den perioden anlegget forventes å fylle de funksjonene den er
tiltenkt på planleggingstidspunktet) eller tekniske levetid er ofte lengre enn analyseperioden. Av
den grunn beregnes det en restverdi som er uttrykk for anleggets gjenstående fysiske verdi ved
slutten av analyseperioden.
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Verdien anlegget har ved slutten av analyserperioden inngår i alle transportetatenes nyttekostnads-analyser. Verdien er basert på en lineær avskrivning i alle etatene og håndteres dermed
likt.

6.2.11 Transportmidlers driftskostnader
Jernbaneverket inkluderer personalkostnader, kapitalkostnader, energikostnader, klargjøringskostnader, vedlikeholdskostnader og felleskostnader.
Kystverket beregner driftskostnadene ut fra tids- og distanseavhengige kostnader for ulike
skipstyper- og størrelser.
Flydriftskostnader utgjør et viktig element i de samfunnsøkonomiske analysene i luftfartstiltak.
På dette punkt var gjeldende veileder ikke tilfredsstillende, og Luftfartsverket har derfor arbeidet videre med saken og nylig tatt i bruk en modell for beregning av flydriftskostnader der alle
selskapenes kostnader er inkludert.
Statens vegvesen inkluderer kostnader forbundet med drivstoff-forbruk, dekk og olje,
reparasjon, service og kapitalkostnader.

6.2.12 Anleggskostnader, drift- og vedlikeholdskostnader infrastruktur og
fergekostnader
Fulle anleggskostnader presenteres av transportetatene. Dette inkluderer kostnader forbundet
med planlegging, grunnerverv og nødvendige reinvesteringer i analyseperioden.
Alle etater inkluderer drift- og vedlikeholdskostnader for infrastruktur.
Kun Statens vegvesen beregner endringer i fergekostnadene.

6.3

Beregning av netto nytte og nettonytte-kostnadsbrøk

For å få noe innsikt i hvordan etatene sammenstiller nytte- og kostnadskomponentene og beregner lønnsomheten av prosjektene, har hver etat presentert to prosjekter, til sammen åtte
prosjekter. Disse prosjektene er vist i vedlegg 4. Med bakgrunn i disse prosjektene samt veiledere for nyttekostnads-analyse i etatene, er det nedenfor gitt en del kommentarer til fremgangsmåtene. Men først gis en kort beskrivelse av lønsomhetskriteriene.
Når en tidligere skulle beregne lønnsomheten av et prosjekt så tok en brutto nytte som prosjektet
medførte og dividerte den på brutto kostnader for prosjektet. Dette kan beskrives ved følgende
uttrykk:
Nyttekostnadsbrøk:
hvor
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N
I + ∆D

N: Sum nytte
I: Investeringskostnad inklusiv renter i anleggsperioden
DD: Endring i drift og vedlikeholdskostnad
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En har senere begynt å bruke netto nytte som et hovedlønnsomhetskriterium. Dette er brutto
nytte – (minus) kostnader og kan beskrives som:
Netto nytte NN = N – (I + DD)
Bruken av netto nytte inngår nå ofte i en ny nyttekostnads-brøk som vi heretter vil benevne som
nettonytte-kostnadsbrøk og kan skrives som:
Nettonytte-kostnadsbrøk:

NN/K =

N - (I + DD)
(I + DD)

Statens vegvesen bruker konsekvent netto nytte og nettonytte-kostnadsbrøk som kriterier i
forbindelse med samfunnsøkonomiske analyser av veginvesteringer.
Jernbaneverket beregner også netto nytte for sine prosjekter. I tillegg til de to ovenfornevnte
brøkene, har Jernbaneverket regler for beregning av en 3. brøk, netto nytte pr investert kr.
Netto nytte pr investert kr:

N - (I + DD)
I

Kystverket beregner vanligvis nyttekostnads-brøk og ikke nettonytte-kostnadsbrøk. Luftfartsverket beregner netto nytte og nettonytte-kostnadsbrøk.
Det er en rekke detaljer ved beregningen av selve lønnsomhetsuttrykket som en må passe på for
at dette skal være konsistent mellom etatene. Her nevnes:
·
·
·

Hvordan skattefaktor brukes
Om investeringsbeløpet regnes uten byggerenter eller ikke
Om mva inngår i kostnadene eller ikke

Ved bruk av skattefaktoren på 1,2 skal denne bare belaste kostnader som finansieres over
offentlige budsjetter. Statens vegvesen belaster således ikke den delen av investeringen som
finansieres ved eventuelle bompenger med skattefaktor, heller ikke den delen av fergekostnadene som dekkes av trafikantbetaling. Det ser ut til at etatene håndterer dette nokså likt.
Luftfartsverket som finansierer alt ved brukeravgifter bruker ikke skattefaktor. I kapittel 6.1
stilles det likevel spørsmål ved om ikke også Luftfartsverket bør inkludere skattekostnader i
sine nyttekostnads-analyser.
Statens vegvesen belaster investeringsbeløpet som inngår i nytteberegningen med byggerenter.
Det samme gjør de andre etatene vanligvis.
Mva inngår ikke i Jernbaneverkets nytteberegninger, mens Statens vegvesen tar med mva i
nevner ved beregning av nettonytte-kostnadsbrøk.
Som det framgår ovenfor blir det brukt lønnsomhetskriterier med ulik form og kostnadskomponenter behandles ulikt med hensyn til renter i anleggstiden, mva og muligens i noen
tilfeller med hensyn til skattekostnad. Dette er det
behov for å samordne bedre.
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6.4 Beregning av samfunnsøkonomiske transportkostnader og
bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet
Samfunnøkonomiske transportkostnader
Endringen i samfunnsøkonomiske transportkostnader ble rapportert både fra Jernbaneverket og
vegvesenet i forbindelse med NTP 2002-2011. Ved disse beregningene legger jernbaneverket til
grunn at endring i "samfunnets transportkostnader" ved investering i jernbaneinfrastruktur
svarer til endring i trafikantnytte (konsumentoverskudd) som en følge av denne investeringen. Normalt regnes dette ut ved hjelp av trapesformelen:
0,5(G0-G1)*(X1+X0)
der

G0 = generaliserte kostnader før tiltaket
G1 = generaliserte kostnader etter tiltaket
X0 = transportvolum før tiltak
X1 = transportvolum etter tiltak

Dersom tiltaket gir endrede generaliserte kostnader i andre transportmarkeder må disse også
regnes inn.
Vegvesenet beregner de samfunnsøkonomisk transportkostnadene ved å summere følgende
nyttekomponenter for enkeltprosjekt:
· Endring i tidskostnad
· Endring i kjøretøykostnad
· Nytte av nyskapt trafikk
· Endring i fergekostnad
· Bortfall av ulempeskostnad for fergetrafikanter
· Nytte ved endret tillatt akseltrykk
I hovedsak vurderes dette å være konsistent med Jernbaneverkets beregninger.
Luftfartsverket og Kystverket rapporterte ikke endringer i samfunnsøkonomiske transportkostnader ved NTP 2002-2011. Imidlertid beregner også disse to etatene alle de faktorene som
omtales ovenfor, og de inngår i prosjektenes netto nytte, men uten at de synliggjøres spesielt i
analysene.
Bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet
Både Jernbaneverket og Statens Vegvesen rapporterte på denne parameteren i NTP 2002-2011.
Endring i næringslivets transportkostnader er for jernbaneinvesteringer summen av to
elementer:
·

·

endring i generaliserte godskostnader som følge av investeringstiltak innrettet mot
godstransport: profil, godsterminaler, tiltak for økt akseltrykk og kryssingspor innrettet
mot godstransport
endring i generaliserte kostnader for personer med tog i tjenestereise. Næringslivets
andel av personreiser med tog beregnes ut fra gjennomsnittstall for ulike banestrekninger/regioner

Endring i bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet beregnes for vegvesenets prosjekt ved
hjelp av omregningsfaktor mellom samfunnsøkonomiske kostnader og bedriftsøkonomiske
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kostnader i edb-programmet EFFEKT. Trafikk som inngår i beregningen er tungtrafikk og lette
biler med reisehensikt ”i arbeid”.
Det ser ut for at bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet behandles konsistent i etatene.
Luftfartsverket og Kystverket rapporterte ikke endringer i denne parameteren i NTP 2002-2011.
Imidlertid er også nytte og kostnader for næringslivet innarbeidet i disse etatenes nyttekostnadsanalyser.
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7 Oppsummering og anbefaling om videre arbeide
Transportetatene skiller seg fra hverandre med type investeringer og transport som gjennomføres. Transport langs kysten er i hovedsak godstransport mens transport på veg, jernbane og
luft i langt større grad er persontransport. Forskjeller i karakterer ved transportetatenes tiltak,
gjør at en må kunne tillate noen forskjeller i transportetatenes tilnærmingsmåte til nyttekostnads-analyser så lenge hver av etatenes viktigste konsekvenser kommer til uttrykk. Konsekvenser som er like bør imidlertid håndteres på en konsistent måte i etatene.
Arbeidsgruppen har gjennomgått flere ledd i nyttekostnads-analysen for å tydeliggjøre
forskjeller og likheter mellom etatene. Nedenfor oppsummeres noen av funnene i forhold til
beregningsforutsetninger, verdsettingen av nytte- og kostnadskomponenter samt beregning av
netto nytte og nyttekostnads-brøk.
Det er viktig å påpeke at en forutsetning for at nyttekostnads-analysene skal være konsistent,
er at trafikkberegningene i etatene er konsistente. Dette har arbeidsgruppen i liten grad gått inn
på.

7.1 Områder som blir behandlet likt i etatenes nyttekostnadsanalyser
Beregningsforutsetninger:
·

Diskonteringsrenten. Alle etatene legger til grunn en risikofri rente på 3,5% med risikotillegg på mellom 0,5% og 4,5 %. Etatene håndterer diskonteringsrenten etter tolkning
av Finansdepartementets rundskriv R-14/99. Risikotillegget vurderes nå i et prosjekt
ECON har for Samferdselsdepartementet. Resultater fra dette arbeidet etter avklaring i
Samferdselsdepartementet bør innarbeides i transportetatenes nyttekostnads-analyser

·

Analyseperioden håndteres på samme måte i etatene. For de fleste av investeringene
benytter transportetatene en analyserperiode på 25 år. For resterende verdi av investeringene ved analyseperiodens utløp, beregnes det restverdi ved lineær avskrivning

·

Skattekostnader inkluderes for investeringer gjort over det offentlige budsjett og håndteres dermed i prinsippet likt og i henhold til Finansdepartementets anbefalinger.
Bruken av skattekostnader ved beregning av netto nytte og nettonytte-kostnadsbrøk ser
imidlertid ut til å avvike noe mellom etatene (mer om dette under 7.2)
Som selvfinansierende forvaltningsbedrift skal Luftfartsverket i utgangspunktet ikke
inkludere skattekostnader i sine beregninger. Imidlertid har arbeidet med foreliggende
rapport vist at det kan være behov for å nyansere dette noe. Luftfartsverket vil følge
dette opp i egen etat

·

Skatter og avgifter
Det ser ut til at skattene og avgiftene i hovedsak behandles på lik måte i etatene.
Arbeidskraft prissettes inklusiv skatt og arbeidsgiveravgift og innkjøpte varer og
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tjenester prissettes eksklusiv toll og merverdiavgift, men inklusiv avgifter som er
begrunnet med korreksjon for eksterne virkninger. (Bruk av mva i nettonytte-kostnadsbrøken og behandling av CO2-avgiften ser imidlertid ut til å være noe forskjellig. (Mer
om dette under 7.2)
Nytte- og kostnadskomponenter
·

Virkninger som beregnes
Transportetatene lar i hovedsak de samme virkningene inngå i nyttekostnads-analysene.
Dette omfatter tidskostnader, ulykkeskostnader, transportmidlenes driftskostnader,
drifts- og vedlikeholdskostnader av infrastruktur samt fulle anleggskostnader (som
inkluderer kostnader forbundet med planlegging, grunnerverv og nødvendige
reinvesteringer i analyseperioden).
Det er imidlertid verdt å påpeke at kun Statens vegvesen inkluderer endringer i ulempeskostnader og endringer i fergekostnader ved fergeavløsningsprosjekter. Jernbaneverket er eneste etat som i enkelte tilfeller beregner komfortelementer i sine nyttekostnads-analyser. (Mer om dette under 7.2)

·

Konsekvenser i anleggsperioden
Etatene beregner vanligvis ikke konsekvenser i anleggsperioden. Jernbaneverket har
imidlertid lagt til rette for at dette kan gjøres i metodehåndboken

·

Tidskostnader
En tverretatlig arbeidsgruppe med deltakere fra Jernbaneverket, Luftfartsverket, Statens
vegvesen og Samferdselsdepartementet utarbeidet i februar 2000 et forslag til nye parametre til bruk i samfunnsøkonomiske analyser (deriblant tidsverdier) som ble oversendt
Samferdselsdepartementet november 2000 (vedlegg 2). Forslaget var i hovedsak i tråd
med resultater fra tidsverdsettingsundersøkelsen som ble avsluttet i 1997 og anbefalinger om tidsverdier i 1999 TØI-rapport 459/1999. Med brevet til Samferdselsdepartementet samordnet transportetatene i hovedsak sine tidskostnader for persontransport. Samferdselsdepartementet har imidlertid ikke tatt stilling til brevet pr dags
dato.
Det eksisterer likevel fortsatt noen forskjeller mellom etatene blant annet i tilknytning
til behandling av ventetid og omstigningstid. Jernbaneverket sluttet seg ikke til
arbeidsgruppens anbefalinger om tidsverdien på lange togreiser og benytter derfor
verdier som avviker noe fra anbefalingen. (Dette omhandles nedenfor under 7.2 )

·

Ulykkeskostnader
Ulykkeskostnadene tar utgangspunkt i samme verdi for statistisk liv og denne delen av
beregningene behandles derfor i hovedsak likt.
I forbindelse med at transportetatene har oppjustert prisnivået, har imidlertid
ulykkesverdiene blitt noe forskjellig mellom etatene. Dette understreker behovet for
enhetlig prisoppjusteringer på tvers av etatene.
Jernbaneverkets ulykkeskostnadsberegninger avviker noe fra de andre etatens ulykkeskostnadsberegninger. (Nærmere om dette under 7.2). Det er verdt å påpeke at konsistent behandling av ulykkeskostnader forutsetter konsistent og sammenliknbar beregning av ulykkesrisiko og definisjon av ulykker. En egen tverretatlig arbeidsgruppe for
NTP ser blant annet på dette
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·

Nyskapt trafikk
Nytte av nyskapt trafikk beregnes i utgangspunktet på samme måte i alle etatene.
Praksis for når nyskapt trafikk beregnes kan imidlertid trolig avvike noe.

7.2 Områder som behandles forskjellig i etatenes nyttekostnadsanalyser
Beregningsforutsetninger
1. 0 – alternativet.
Det er verdt å påpeke at det sannsynligvis vil være tilfeller hvor det tas inn flere
prosjekter i 0-alternativet i Jernbaneverket sammenliknet med blant annet Statens vegvesen. Jernbaneverket inkluderer alle relevante prosjekter i 10-årsperioden av NTP,
mens Statens vegvesen lar vedtatte planer (planer med vedtatt kommunedelplan) som en
regner med kommer til utførelse i nær framtid, inngå i 0-alternativet. Videre lar Luftfartsverket tiltak som sikrer at 0-alternativet overholder tilsynskravene inngå i 0-alternativet, mens det er usikkert hvordan de andre etatene håndterer dette.
Da 0-alternativet er referansepunktet for virkningsberegningene og dermed har stor innvirkning på resultatet av nyttekostnads-analysen, bør det gis tydelige og konsistente
retningslinjer på tvers av etatene om hva som bør inkluderes i 0-alternativet.

2. Skatter og avgifter
Luftfartsverket inkluderer CO2-avgiften i driftskostnadene. Luftfartsverket beregner
også kostnader forbundet med utslipp av CO2 i egne miljøkostnadsberegninger. Dette er
ikke konsistent med de andre etatenes behandling av CO2-avgiften. Det kan diskuteres
om avgiften på CO2 representerer de ulemper utslippet påfører miljøet og hva som er
den mest riktige måten å inkludere globale miljøvirkninger på i nyttekostnads-analysen.
Å tydeliggjøre miljøvirkningene ved både å la CO2-avgiften inngå i drivstoffkostnaden
og samtidig prissette miljøvirkningen på annen måte gir imidlertid fare for dobbelttellinger av virkningene.
Nytte- og kostnadskomponenter
3. Hvilket transportsystem beregnes det virkninger for?
Alle etatene er oppmerksomme på at det er tilfeller av tiltak som vil påvirke andre transportmidler/transportformer enn egen transportsektor. I slike tilfeller bør det gjennomføres transportovergripende analyser slik at en beregner virkninger for hele transportsystemet som påvirkes av tiltaket og ikke bare virkninger for egen sektor. Det er
imidlertid usikkert i hvilket omfang slike transportovergripende analyser gjennomføres i
de ulike transportsektorene og dermed i hvilken grad dette håndteres konsistent på tvers
av sektorene.
Det er behov for å utarbeide retningslinjer/metoder for å ta stilling til når tiltak er
transportovergripende og videre retningslinjer for hvordan nyttekostnads-analyser av
tiltak som er avhengige av hverandre bør utføres. Dette vil kunne sikre at etatene gjør
slike analyser på en mer enhetlig måte.
4. Virkninger for godstransport.
Jernbaneverket og Kystverket inkluderer verdien av at godset i seg selv kommer raskere
frem, mens de andre transportetatene ikke ser ut for å inkludere denne verdien.
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Kystverket inkluderer også skader på last i sine beregninger, mens det er usikkert i
hvilken grad dette inkluderes i de andre transportetatenes nyttekostnads-analyser. Det
bør vurderes videre hvordan en kan sikre at godstransport håndteres på en konsistent
måte på tvers av etatene.
5.

Tidskostnader
Jernbaneverket avviker fra de andre transportetatene ved at de har lagt til grunn andre
tidsverdier for lange togreiser enn det som ble anbefalt av den tverretatlige arbeidsgruppen og ved at de justerer tidsverdsettingen etter togets markedsandel. Lange reiser
utgjør en liten andel av togreisene. For noen strekninger vil imidlertid denne forskjellen
ha betydning for resultatene fra nyttekostnads-analysene. Vi antar at dette utgjør en liten
andel av prosjektene.
Videre avviker Jernbanverket fra de andre etatene ved at de benytter en tidsverdi for
reiser til/fra arbeid med fly (438) som er basert på anbefalinger i TØI (459/1999). Den
tverretatlige arbeidsgruppen som utarbeidet anbefalinger om tidsverdier, anbefalte her å
benytte samme verdi på reiser til/fra arbeid som verdien for reiser i arbeid (213). Jernbaneverket vil fra og med 2002 benytte tidsverdien for fly som er anbefalt i brevet til
Samferdsels-departementet (Vedlegg 2).

6. Ventetidsberegninger, forsinkelser, omstigningstid og tilbringertid/tidskostnader ved
flerkjedete reiser
Disse komponentene behandles ulikt i etatene. Statens vegvesen skiller seg ut som en
etat der ventetid (ved fergeprosjekter) ser ut til å tillegges høyere vekt enn i de andre
etatene. Andre forskjeller er blant annet at Luftfartsverket ikke gir ventetid annen verdi
en rene tidsverdier (Mer om dette i vedlegg 3). Videre er det usikkert om tilbringertid/tidskostnader i flerkjedete reiser behandles på konsistent måte på tvers av etatene.
Her har Luftfartsverket valgt å benytte tidsverdien for hovedtransportmiddelet på hele
reisekjeden. Jernbaneverket vektlegger forsinkelser med en faktor på 3 for korte reiser
og 1,5 for lange reiser. I Luftfartsverkets manual heter det at tidsverdien for forsinkelse
(som ikke er kjent før avreise) skal settes 50 % høyere enn tidsverdien for reisetiden. I
praktisk analysearbeid har imidlertid denne faktoren vært lite benyttet. Arbeidsgruppen
har ikke tatt stilling til om foreliggende forskjeller mellom etatene kan forsvares. Det er
derfor behov for å vurdere dette nærmere for å sikre at disse nyttekomponentene
behandles på en konsistent måte i etatene.
7. Ulempekostnader
Ulempekostnader inkluderes kun i Statens vegvesens nyttekostnads-analyser i forbindelse med fergeavløsningsprosjekt. Kostnadene er knyttet til å være avhengig av
ferge og er virkninger utover endringer i ventetid og skjult ventetid3. Endring i ulempeskostnadene forventes å oppstå kun i de tilfeller det blir en signifikant endring i transporttilbudet. Det er verdt å påpeke at ulempeskostnadene som er innlemmet, er basert på
studier fra kun 4-5 fergeavløsningsprosjekt og at det er store usikkerheter rundt disse
effektene.
På sikt bør det arbeides videre med denne konsekvensen for å konkretisere hva den
omfatter, når den oppstår og om det evt er andre prosjekt enn fergeavløsningsprosjekt
hvor en kan tenke seg at det oppstår samme konsekvens.
8. Ulykkeskostnadene
Jernbaneverket skiller seg fra de andre etatene ved at de i nyttekostnads-analyser av
3
Skjult ventetid er ulempen ved at avgangstidspunktet på et frekvensbasert transportmiddel ikke passer med tidspunktet trafikantene
ønsker å gjennomføre reisen
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prosjekter der en benytter veilederens kr/km for overført trafikk fra andre transpormidler eller for togtrafikk kun beregner de eksterne ulykkeskostnadene. (Dette betyr
blant annet at personskader på passasjerer ikke er inkludert i kostnadsanslagene). De
andre transportetatene beregner totale ulykkeskostnader ved personskadeulykker.
Det bør vurderes nærmere om ikke ulykkeskostnadsberegningene blir mer konsistente
med de andre transportetatene dersom Jernbaneverket justerer sine beregninger slik at
de tar med de totale ulykkeskostnadene i enhetssatsene og ikke bare inkluderer de
eksterne
I Jernbaneverkets risikoanalyser inkluderes imidlertid alle effekter.
Det er verdt å påpeke at arbeidsgruppen ikke har gått inn på definisjonen av risiko og
ulykke. Synet på at ulykkeskostnadsberegningene i hovedsak trolig er konsistent holder
kun under forutsetningen av at ulykkesrisiko og ulykker defineres likt.
9. Miljøkostnader:
Det benyttes ulike metoder for prissetting, indikatorene for miljøeffektene er ulike og
det settes ulike terskler for når det beregnes miljøkostnader. Miljøkostnadsberegningene
er med andre ord svært ulike og ikke direkte sammenliknbare. ECON har på oppdrag av
en tverretatlig arbeidsgruppe for miljøkostnader kommet med forslag til hvordan
miljøkostnadene skal beregnes. Arbeidsgruppen vil ta stilling til dette forslaget og
komme med en anbefaling om hvordan transportetatene bør forholde seg til dette
forslaget ved neste rullering av NTP.
Det er behov for å påpeke at det er store usikkerheter rundt miljøkostnadsberegningene
og at det er viktig at en arbeider videre med miljøkostnader i et mer langsiktig perspektiv for å forbedre det faglige grunnlaget. En samordning av dagens miljøkostnadsberegninger frem til neste rullering av NTP vil kun være en kortsiktig løsning
for å sikre konsistens på tvers av etatene.
10. Komfort
Jernbaneverket er eneste etat som i enkelte tilfeller inkluderer komfortkonsekvenser i
sine nyttekostnads-analyser. Jernbaneverket arbeider med å utvikle en empirisk metode
(ECON-forprosjekt) for å verdsette komfort, trivsel- og trygghetselementer tilknyttet
stasjonsutviklingsprosjekter. (Forprosjektet ventes å være avsluttet i januar 2002).
På sikt bør en vurdere å arbeide videre med dette temaet da komfortvirkninger også kan
ha betydning i andre transportsektorer og effektene bør håndteres konsistent i etatene.
11. Beregning av netto nytte og nyttekostnads-brøk
Beregning av netto nytte og nettonytte-kostnadsbrøk gjøres ikke på lik måte i etatene.
Det varierer etatene mellom hvordan det tas hensyn til eventuell rentebelastning i
byggeperioden, merverdiavgift og i noen tilfeller skattekostnad.
12. Indeksjustering av kostnader
Transportetatene oppjusterer sine kostnader med ulike indekser. Dette har ført til at
blant annet verdien på et statistisk liv er litt forskjellig mellom etatene.
Det bør avgjøres hvordan transportetatene bør oppdatere kostnadene på en enhetlig
måte.
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7.3 Forslag til videre arbeide på kort og lang sikt for å sikre
sammenliknbarhet i nyttekostnads-analysene
Ovenfor har vi oppsummert likheter og forskjeller i transportetatenes nyttekostnads-analyser.
Nedenfor har vi gruppert temaene som behandles ulikt mellom etatene i forhold til om dette er
temaer som det bør sikres konsistent behandling av frem mot mai 2002 (rullering av NTP) og
temaer det er viktig å arbeide videre med i et mer langsiktig perspektiv. Temaene er blitt inndelt
i de to gruppene som følge av en vurdering av viktighet og ressursomfang av arbeidet. Med
viktighet menes her i hovedsak innvirkningen temaet antas å ha på resultatet av nyttekostnadsanalysen.
Samordning på kort sikt - NTP 2006-20015 (mai 2002)
Oppgave (kap. 7.2)

Viktighet
1= Litt
viktig
2= Viktig
3= Meget
viktig

Behov for
ressurser
1= Lite
ressurser
2= En del
ressurser
3= Mye
ressurser
1

1

0-alternativet

Sikre enhetlig definisjon av 0- 2
alternativet

3

Hvilket
transportsystem
beregnes det
virkninger for ved
transportovergripende
tiltak?

Utvikle retningslinjer/ metoder 3
for å vurdere når tiltak er
transport-overgripende og
videre retningslinjer for
trafikkanalyser og
nyttekostnads-analyser av
tiltak som er avhengige av
hverandre

2

Gjennomgang for å sikre
konsistent beregning

1–2

6
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Arbeid

-Herunder enhetlige
transportanalyser
Ventetid,
omstigningstid,
tilbringertid/behandl
ing av reisetid ved
flerkjedet reise

8

Ulykkeskostnad

9

Miljøkostnader

11

12

2

1

Netto nytte- og
nettonyttekostnadsbrøk

Sikre konsistent behandling av 1
ulykkeskostnadene, (trolig
små justeringer)
Samordning av dagens
2
miljøkostnadsberegninger
Herunder støy, lokale- og
globale miljøproblemer
Sikre konsistent beregning
1
(blant annet håndtering av
skattekostnad og mva)

Indeksregulering av
kostnader

Retningslinjer for hvordan
kostnadene skal oppjusteres

1

1

1

1

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

Arbeide på lang sikt
Oppgave (kap. 7.2)

4

7

Arbeide

Viktighet
1= Litt viktig
2= Viktig
3= Meget
viktig

Virkninger for
godstransport

Gjennomgang av etatenes
3
håndtering av
godstransport; forbedret
metode for beregningerinklusiv statistikkgrunnlag
Ulempeskostnader Konkretisering av hva
1
konsekvensen omfatter, når
(Frekvensbasert
den oppstår og om det evt er
transportmiddel ) andre prosjekter hvor det
oppstår samme konsekvens

9

Miljøkostnader

10

Komfort

Forbedre faglig grunnlag
1-2
for beregningene; evt.
innlemme flere
komponenter
Vurdere hvor/når
2
komfortkonsekvenser
oppstår. Utvikle metoder for
hvordan komfortvirkninger
bør handteres i
nyttekostnads-analysen.

Ressurser
1= Lite ressurser
2= En del
ressurser
3= Mye
ressurser
3

3

3

3

Det har de siste årene vært en positiv utvikling mot konsistente beregninger på tvers av etatene.
Etter arbeidsgruppens mening står etatene pr. i dag ikke langt fra hverandre når det gjelder
regelverket for hvordan nyttekostnadsd-analysen skal gjennomføres. Arbeidsgruppen har ovenfor pekt på en del punkter i analysene som det bør arbeides videre med for at de skal bli mer
sammenlingbare. Disse punktene er grupperte i ”Samordning på kort sikt” og ”Arbeid på lang
sikt”. Det er arbeidsgruppens standpunkt at under forutsetning av at punktene under ”Samordning på kort sikt” utføres og implementeres i etatenes regelverk/verktøy så kan en betrakte
nyttekostnads-analysene som rimelig konsistente på tvers av etatene. Dette selvfølgelig under
forutsetning av at trafikkanalysen utføres på en tilfredstillende måte og at regelverket/verktøyet
brukes riktig i den praktiske nyttekostnads-analysen.

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

59

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

60

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

Referanser
Bråthen, Svein, Knut S Eriksen, Harald M Hjelle og Marit Killi. (1999)
Samfunnsøkonomiske analyser innen luftfart. Del 1.
Oslo: Møreforsking Molde/Transportøkonomisk institutt.
Christensen Peter. (2000)
Veileder for å gjennomføre kost- nytteanalyser i farleder. Rapportutkast.
Oslo: Transportøkonomisk institutt.
ECON Senter for økonomisk analyse. (2001)
Beregning av miljøkostnader ved transport.
Oslo: ECON Senter for økonomisk analyse.
Eriksen, Knut S, Marit Killi og Harald Minken. (1994)
Samfunnsøkonomiske analyser. En oversikt med innretning på transportsektoren.
Oslo: Transportøkonomiske institutt.
Eriksen, Knut S, Trond Jensen og Marit Killi. (1998)
Vurdering av metodeverktøyet for nytte-kostnadsanalyse i samferdselssektorene.
Oslo: Transportøkonomisk institutt.
Finansdepartementet. (2000)
Veiledning i samfunnsøkonomiske analyser.
Oslo: Statens forvaltningstjeneste
Jernbaneverket (2001)
Nyttekostnadsanalyser for jernbanen – veileder versjon 28.03.01.
Oslo: Jernbaneverket
Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket og Statens vegvesen. (1999)
Forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011.
Oslo: Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2002-2011.
Minken, Harald, Anne Madslien og Peter Christensen. (1996)
Nyttekostnadsverktøy for tiltak i fiskerihavner, farleder og trafikkhavner.
Oslo: Transportøkonomisk institutt.
Minken, Harald. (1996)
Lønnsomhetsberegning og valg av vegprosjekter som er avhengig av hverandre.
Oslo: Transportøkonomisk institutt.
Samferdselsdepartementet. (2000)
St.meld.nr.46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011.
Oslo: Statens forvaltningstjeneste.
Statens vegvesen (1995)
Håndbok 140 Konsekvensanalyser.
Oslo: Statens vegvesen
Statens vegvesen (1998)
Veileder trafikkdata til nytteberegning – høringsutgave.
Oslo: Statens vegves

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

61

Nyttekostnads-analyser i transportsektoren

62

Arbeidsdokument til Nasjonal transportplan 2006-2015

Vedlegg
Vedlegg 1:
Transportetatenes veiledere
i nyttekostnads-analyser
- standard forutsetninger
side 65

Vedlegg 2:
Brev av 10 november 2000:
”Nye parametre til bruk i
nyttekostnads-analyser
side 85

Vedlegg 3:
Sammenlikning av
ventetidskostnadsberegninger
side91

Vedlegg 4:
Gjennomgang av prosjekter
- beregning av nettonytte og
nettonytte kostnadsbrøk
side 95

Vedlegg 5:
Lønnsomhetskriterier
i Statens vegvesen
- formler
side 117

64

Vedlegg 1

65

66

Transportetatenes veiledere i nyttekostnads-analyser

GENERELLE FORUTSETNINGER
Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

40 år

40 år 1

25 år

25 år

7-30 år avhengig av type
investering
25 år

5-50 år Avhengig av type investering (jfr.
kystdir. notat)
25 år

Rente

5% som standard

4% som standard

Skattekostnad

0,2 kr pr krone over
offentlig budsjett

0,2 kr pr krone over
offentlig budsjett

Konsekvenser i
anleggsperioden

Beregnes ikke vanligvis

Metodehåndboken åpner for Beregnes vanligvis ikke
at konsekvenser i
anleggsperioden skal tas
hensyn til. I Metodehåndboken i arket
"Anleggsfasen" kan
nytteberegninger (og
kostnader) for en periode på
inntil 10 år legges inn.

Tidshorisont
- Levetid
-

Analyseperiode

Fra 5 til 8 % avhengig av risiko 5% (prosjekter i stamnettet)
Øvrige prosjekt 6%
For store risikofylte prosjekt gjøres det
følsomhetsanalyse med 8%
Beregnes ikke
0,2 kr pr krone over offentlig budsjett
(Beregnes ikke for gebyrfinansierte tiltak)
Beregnes ikke vanligvis

Det beregnes vanligvis ikke
konsekvenser i
anleggsperioden

1

Veilederen oppgir forskjellige tekniske levetider for ulike typer investeringer. (Underbygning: 75 år, Overbygning 40 år og elektoranlegg: 40 år). I praksis benyttes vanligvis 40 år.

TIDSKOSTNADER
Alle etatene bygger tidsverdiene for Tid i transportmiddelet på Tidsverdiundersøkelsen fra TØI (samvalgsundersøkelse). En tverretatlig arbeidsgruppe foreslo
tidsverdier til bruk i samfunnsøkonomiske analyser i brev til Samferdselsdepartementet november 2000. Følgende tidsverdier ble foreslått:
Kr/persontime (1998-kr)
Bil

Tog
Fly
Buss
(Jernbaneverket)
>50km <50 km >50km < 50km
>50 km
>50km >50km <50 km
Reisehensikt
Tjenestereise/forretningsreise
Reiser til/fra arbeid
Øvrige
Gjennomsnittsreise

192
137
96
115

Tog

145
42
39
44

123
82
56
70

113
41
26
34

127
97
66

213
213
184
200

50
51
50
52

113
41
26
34

Det er noen små forskjeller mellom etatene hva gjelder bruk av tidsverdiene for tid i transportmiddelet
Statens vegvesen
Prisstørrelse
Tid i transportmiddelet

Benytter samme verdi for persontime på buss
som persontime i bil.
Snitt buss: 45,68kr/persontime
(1999-priser)

(avvik fra)
Vekter sammen lange og korte reiser.
Tidsavhengige driftskostnader:
Tung bil: 320,72 kr/time
Buss:
548,22 kr/time

2

Jernbaneverket
G/S
I arbeid
Til/fra arbeid
Øvrige reiser

215
78
49

Fly /over
50km)
225
438
194

Tidsverdier for tog justeres etter
markedsandelen til toget2

Luftfartsverket

Kystverket

Benytter kun tidsverdier for
lange reiser

For lange reiser benyttes tidsverdien for
tog, mens tidsverdi for busser benyttes på
korte reiser

For overført trafikk benyttes
verdiene for
hovedtransportmidlet

Tidsavhengige driftskostnader
Beregnes for ulike skipstyper/-størrelser.
Pris varierer fra ca. 20.000 til 200.000 pr
døgn.
Antatt gjennomsnitt for trafikk langs
norske-kysten: 60.000 kr/døgn

De angitte satsene kan benyttes når togets markedsandel er i størrelsesorden 25% for arbeidsreiser og 5% for fritids- og forretningsreiser. Ved avvik fra dette justerer tidsverdiene etter følgende satser:
(Kroner pr time pr prosentvis endring i markedsandel) Tjeneste/forretningsreise. 0,8; Til/fra arbeid. 0,4; Private reiser: 0,45

Statens vegvesen
Ventetid
(Vektfaktorer)

Skjult ventetid:
1/3 av tidsverdi av reisetiden i
transportmiddelet. Skjult ventetid settes som
en andel av intervallet mellom avgangene
Ventetid
2* tidsverdi i transportmiddelet
Ventetid= faktisk ventetid
Ventetid= 20 * (1-e-0,023*INT)
(INT= intervall mellom to ferjeavganger)

Forsinkelser
(Vektfaktorer)
Omstigningstid

Gangtid
(Vektfaktor)
Tilbringertid
(Vektfaktor)

Jernbaneverket
Med ventetid menes her avviket mellom
det tidspunktet man helst skulle reist på,
og det tidspunktet som det er mulig å reise
på i henhold til ruteplanen. Ventetiden
regnes i utgangspunktet som halvparten
av tiden mellom avgangene.
Ventetid korte reiser
0-7,5 min
7,5-15 min
15 min. og mer

1,8
1,2
0,4

Ventetid lange reiser

0,2

Luftfartsverket

Kystverket

Endringer i ventetid beregnes
med ”vanlige” tidsverdier:

Verdi av ventetid for skip= tidsavhengig
kostnad for skip
Ventetid beregnes vanligvis ikke for
personreiser.

Korte reiser
3,0
Lange reiser
1,5
Gods
160
Korte reiser (kr. per omstigning)
Arbeidsreiser
7,22
Fritidsreiser
4,57
Forretningsreiser 19,87
Lange reiser
Arbeidsreiser
17,05
Fritidsreiser
11,60
Forretningsreiser 22,23
Korte reiser:
1,8

Tidsverdi ved forsinkelse:
50% høyere enn tidsverdi for
reisetid.
Ulempe ved endringer i antall
omstigninger: 10 minutter i
tillegg til beregnet ventetid per
omstigning

Lange reiser:

Her benyttes tidsverdien for
hovedtransportmidlet. For
tilbringertrafikk til fly benyttes
tidsverdi for flyreiser

1,0

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Grunnlag for
prissetting

Tid i transportmiddelet:
Tidsverdiundersøkelsen fra TØI
(samvalgsundersøkelse)

Tid i transportmiddelet:
Tidsverdiundersøkelsen fra TØI
(samvalgsundersøkelse)
Ventetid Tidsverdiundersøkelsen fra TØI

Tid i transportmiddelet:
Tidsverdiundersøkelsen fra
TØI (samvalgsundersøkelse)

Tidsverdiundersøkelsen fra TØI
(samvalgsundersøkelse)

Skatter og
avgifter

- Redusert reisetid i arbeid (arbeidskraftskost
inkl.skatt og sos. kost).
Andre reisehensikter: (beregnes på bakgrunn
av betalingsvillighet; ingen korrigering)

Tidskostnader beregnes eksklusiv mva.

Tidsverdier beregnes ekskl.
mva
Seteskatt til staten beregnes

For tunge biler tidsavh. Driftskost. Inkl.
inntektsskatt, arbeidsgiveravgift etc. i
personalkostnadene. Eks. mva

NYSKAPT TRAFIKK
Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Prisstørrelse

Gjennomsnittlig verdi for en reise nyskapt trafikk:
0,5 * endr. i generaliserte reisekostnader

Gjennomsnittlig verdi for en reise
nyskapt trafikk:
0,5 * endr. i generaliserte
reisekostnader

Gjennomsnittlig verdi for
en reise nyskapt
trafikk=Endring i
generaliserte
reisekostnader

Beregnes i hvert enkelt tilfelle
(varierer sterkt)

Grunnlag for
prissetting

Ingen egen prissettingsundersøkelse. Nytte av nyskapt
trafikk er beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlig
endring i generaliserte reisekostnader og endring i
reiseetterspørselen.
(0,5 * (G0 – G1)*(X1 –X0)

Nytte av nyskapt/overført trafikk
beregnes med utgangspunkt i
gjennomsnittlig endring i
generaliserte reisekostnader og
endring i reiseetterspørselen.
(0,5 * (G0 – G1)*(X1 +X0))
hvor X1+X0 er antall nye
trafikkanter (overført/nyskapt
trafikk)

Nytte av nyskapt/overført
trafikk beregnes med
utgangspunkt i
gjennomsnittlig endring i
generaliserte
reisekostnader

Opplysninger fra bedrifter/ havner
og andre aktuelle aktører

Skatter og avgifter

Ekskl. mva

Ekskl. mva.

Ekskl. mva. Seteskatt
synliggjøres i
beregningene

Ekskl. mva

ULEMPESKOSTNADER

(Reisemotstand som følge av at det å være avhengig av ferje virker hemmende på reisehyppighet)

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Prisstørrelse
< 30
Uten
nattferje
Lett/tung næring
Til/fra arbeid
Øvrige reiser

8
8

Gjennomsnittlig intervall mellom ferjeavganger
minutter
31 - 60 minutter
> 60
Med
Uten
Med
Uten
nattferje
nattferje
nattferje
nattferje
30
61
42
85
6
12
8
18
6
12
8
18

minutter
Med
nattferje
61
12
12

Prisstørrelse: (Pris pr personreise)

Grunnlag for
prisssetting

Før-etterundersøkelse av Fergeavløsningsprosjekt
Kilde: Asplan Viak 95

Skatter og avgifter

Ekskl mva.

Ikke aktuelt for sjøtransport

ULYKKESKOSTNADER

Prisstørrelse

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Gjennomsnittlig personskadeulykke:
2.400.000 kr
Gjennomsnittlig materialskade: 36.000 kr

Et tiltak i jernbanenettet påvirker
ulykkeskostnadene gjennom:
Endret trafikkvolum og/eller
ulykkesfrekvens på jernbanenettet
Endret trafikkvolum på veg eller med
andre konkurrerende transportmidler

Kostnad ved tap av statistisk liv:
17 mill.kr

Ulykkeskostnadene omfatter materielle
kostnader, kostnader tilknyttet personskader
og drepte, kostnader pga skip er ute av drift
og kostnader ved redningsaksjoner og
oljeutslippskostnader
Drepte: 20,15 mill pr. dødsfall
Skadde: 2,4 mill pr. skade

Dødsfall: 20.150.000
Meget alvorlig ulykke: 13.800.000kr
Alvorlig skade: 4.590.000kr
Lettere skade: 600.000kr
Kun materiell skade. 18.000kr
(1999-priser)

Reduksjon i ulykkeskostnader for
andre transportmidler ved overført
trafikk.
Kr. pr. kjøretøykm
Personbil
0,23
Buss
0,52
Gang/sykkel
0,00
Fly
0,24
Lastebil
0,37
Ulykkeskostnader togtrafikk
Kr. pr. togkm
Sammenstøt
0,87
Avsporing
0,53
Brann
0,10
Andre ulykker 2,16
Planovergang
0,57
Totalt
4,24

3

Formel:
LIVKOST=S*PAX*FAT*OM,
der:
LIVKOST=Kostnad ved tap av
statistisk liv per gjennomsnittlig
flyulykke
S=Kostnad ved tap av et
statistisk liv (17 mill.kr)
PAX=Antall passasjerer per
flygning
FAT=andel av ulykkene som har
fatal utgang (0,16-0,26)
OM=Andel av passasjerene som
omkommer ved fatal ulykke (0,9)
Materielle skader og
administrasjonskostnader hentes
fra tabell

Gjennomsnittlig materialskade;
Skade på skip: 2,5 mill kr pr. ulykke
Skade på last: 280.000 kr pr. ulykke
Snittkostnader ved at fartøyet er ute av drift:
60.000 kr/døgn
Snittkostnader ved redningsaksjoner:
70.000kr pr ulykke
Kostnader ved oljeutslipp beregnes i hvert
enkelt tilfelle3

KYD påpeker at pga stor variasjon i kostnadene er det meningsløst å operere med gjennomsnittsverdier. (Kostnadene kan ligge på mellom 0-3mrd kroner). Videre mener KYD at skader ved eksplosjoner i ballast,
skader ved kjemikalieutslipp, utslipp fra gasstankere, økonomiske tap ved turisme og rekreasjon, forringelse av eiendomsverdier, tap av fiske og havbruksprodukter, tap av sjøfugl bør vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Grunnlag for
prisssetting

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Metaanalyse gjort av Rune Elvik

Satsene er basert på TØI-rapport
464/99

Elvik (1993) og Hagen (1997)

Personskader/dødsfall: SVV
Materielle skader m.v : Opplysninger fra
rederier/myndigheter (oppdatert til 2001priser)

Gjennomsnittlig personskadeulykke er
vektet gjennomsnitt av kostnader ved
forskjellige skadegrader.
Skatter og avgifter Realøk. kostnader og kost ved rep av
materielle skader: ekskl. mva.
Avlønning arbeidskraft: inkl. inntektsskatt
og arbeidsgiveravgift.
Velferdstapet tar utgangspunkt i
betalingsvillighet for reduksjon av risiko
og korrigeres ikke.
Ekskl. mva

Ekskl. mva

KOMFORT
Statens vegvesen
Prisstørrelse

Grunnlag for prisssetting

Jernbaneverket
Luftfartsverket
Jernbaneverket arbeider med å utvikle en empirisk metode (ECON) for å verdsette komfort,
trivsels- og trygghetselementer knyttet til Stasjonsutviklingsprosjekter. Forprosjektet forventes ferdig i januar 2002.
Deretter vil det være et mål å komme frem til
en konkret verdsetting som skal innarbeides i
Metodehåndboken.
I forbindelse med Handlingsprogrammet 20022005, er komfortendringer på stasjonsutviklingsprosjekter tillagt noe vekt.
Samvalgsanalyse,TØI rapport 166/1993

Kystverket

MILJØKOSTNADER
NO2 (Lokal luftforurensning og regionale virkninger). PM10 (Støv og skitt) og CO2 (Globale virkninger)

Prisstørrelse

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Pris for NO2 og PM10
varierer med %-vis
endring i
forurensningsnivået

Kr/kjøretøykm

Er knyttet til antall svært
plagete personer

Storby

Tettb. Spredtb.
strøk
strøk
Personbil: 0,18 0,15
0,11
Buss:
4,72 2,13 0,37
Fly:
0,60
0,60 0,60
Lastebil: 4,65 2,01 0,38

Luftfartsverket

Kystverket

NOX
70 kr/kg utslipp i tettbygde strøk, 35
kr/kg i spredtbygde strøk
(1998 – kroner)

Kr/kg utslipp

VOC
Samme tall som for NOX.

Tettbygde
strøk
NOX
70
VOC
70
SO2
34
Partikler: 615

Spredtbygde
strøk
35
35
17
0

Partikler tettbygde strøk: 615 kr/kg i
NB prisene omfatter lokal luftforurensning
Spredtbygde strøk.
0 kr/kg
I de fleste tilfeller ser Jernbaneverket bort fra at
jernbanedrift forurenser, dvs. man antar at
elektrisk kraft er forurensningsfri.
Det beregnes sparte miljøkostnader ved å
overføre trafikk fra veg til bane.

Grunnlag for prisssetting

Pris for CO2-utslipp:
CO2- avgift for diesel og
bensin
Samvalgsundersøkelse4
CO2: Avgiftsnivå

4

Kostnadene tilknyttet CO2 er prissatt til 370
kr/tonn i 2000.

Kostnadene tilknyttet CO2 er prissatt
til 370 kr/tonn i 2000

Kostnadene tilknyttet CO2 er prissatt til
370 kr/tonn i 2000

CO2: er beregnet ut fra kostnadene ved å
tilpasse utslippene til Norges forpliktelser i
Kyotoavtalen

Indirekte betalingsvillighet/
skyggeprisundersøkelse5

CO2: er beregnet ut fra kostnadene ved å
tilpasse utslippene til Norges
forpliktelser i Kyotoavtalen

Miljøproblemene i undersøkelsen er kun vagt uttrykt.
Basert på anbefalte tall i en rapport fra OECD-organet ECMT. Kjenner ikke detaljer om metoden.

5

CO2: er beregnet ut fra kostnadene ved
å tilpasse utslippene til Norges
forpliktelser i Kyotoavtalen

MILJØKOSTNADER - Støy
Statens vegvesen
Prisstørrelse

Jernbaneverket

Luftfartsverket

kr. 10 300 pr støyutsatt person (2000- Prisen er knyttet opp til kr pr sterkt
plaget person pr prosentvis endring i
kr) over 55 dBA
forurensningsnivået.
Er knyttet til antall stertkt Kr pr togkm:
Pris pr % endring i støynivået: 72 kr
Storby
øvrige tettsteder
plagete personer
Persontog
0,65
0,65
Prosentvis endring i støynivå/plagethet
Godstog
2,65
2,65
Prosentvis endring i
er knyttet til utendørs ekvivalent
støynivået og plagethet er
støynivå (EFN).
knyttet til ekvivalent
innendørs støynivå (dBA) Overført trafikk (kr /kjt.km):
Endring av antall personer innen
Storby Øvrige tettsteder
intervaller på 5 dBA (50-55 dBA, 55Personbil 0,14
0,14
60 dBA, 60- 65 dBA og >65 dBA)
Buss
1,43
1.43
danner grunnlag for å beregne netto
Fly
0
0
nytteendring.
Lastebil
4,65
1,43
Varierer med %-vis
endring i støynivået

Kystverket
Intervall EFN Andel plaget
Intervall 0: 50-55 dBA
5%
Intervall 1: 55-60 dBA 10%
Intervall 2: 60-65 dBA 17%
Intervall 3: +65 dBA
31%6
Intervaller
% endr bet.villighetkr/år
bedring/forverring
3
180
-13200
2
100
-7200
1
40
-2980
0
0
0
-1
-30
2100
-2
-50
3600
-3
-65
4650

Der en har kunnskap om støyeffekter ,
benyttes
Kr pr støyutsatt person (over 55 dBA).
For tiltak som det ikke foreligger
konkrete kunnskaper om tiltakets
støyeffekter benyttes enhetssatser pr.
togkm og kjøretøykm for overført
trafikk
Grunnlag for prisssetting Samvalgsundersøkelse

Betalingsvillighet

Benyttes ikke i dag, foreslått metode: ThuneLarsen 95. Betalingsvillighet

RESTVERDI
Statens vegvesen

Jernbaneverket

Beregningsmetode

Beregnes som 15/40 av
anleggskostnadene
(Lineær avskrivning)

Beregnes som I *(X-25)/X, hvor X=levetid for Lineær avskrivning over 25 år
vedk. investerings-objekt og I er
investeringsstørrelse
(Lineær avskrivning )

Luftfartsverket

Skatter og avgifter

Som anleggskostnad, men Som anleggskostnad, men eksklusiv mva.
eksklusiv mva.

Ekskl mva

Kystdirektoratet
Beregnes som I *(X-25)/X, hvor
X=levetid for vedk. investerings-objekt
og I er investeringsstørrelse
(Lineær avskrivning)

Ekskl. mva.

TRANSPORTMIDLERS DRIFTSKOSTNADER
Pris/
Beregningsmetode

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kostnadene er tilknyttet
drivstoff, dekk og olje,
reparasjon og service og
kapitalkostnader.

Kostnadene knyttet til togdrift deles i seks hovedgrupper :
1. Personalkostnader
2. Kapitalkostnader
3. Energikostnader
4. Klargjøringskostnader
5. Vedlikeholdskostnader
6. Felleskostnader

Vi har nylig utviklet en sepa- Beregnes ut fra tids- og distanseavhengige
rat modell for beregning av kostnader for ulike skipstyper og størrelser.
flydriftskostnader. Modellen
er under utprøving og den tar
hensyn til alle relevante kostnadsfaktorer

Personalkostnader omfatter kostnader til togpersonell,
lokførere og konduktører. Kostnadene inkluderer lønn og
sosiale kostnader.
Kapitalkostnader omfatter renter og avskrivninger på
rullende materiell. Utgangspunktet her vil være materiellinvesteringer, som omregnes til årlige rentekostnader og
avskrivninger.
Energikostnader omfatter her kostnader til strøm og/eller
diesel som benyttes til togfremføring. Klargjøringskostnadene inkluderer alt løpende arbeid som er nødvendig
for at togsettet er klar for drift, samt renholdskostnader.
Vedlikehold er kostnader knyttet til vedlikehold av materiell. Felleskostnader omfatter her kostnader til støttefunksjoner og andre funksjoner som ikke er direkte relatert til
togdriften; herunder administrasjon, markedsføring og terminalhåndtering.
Hvordan jernbanenettets kapasitet utnyttes påvirker sannsynligheten for
forsinkelser, og kostnadene knyttet til forsinkelser kan være store.
Høyere utnyttelse gir større sannsynlighet for forsinkelser og økte kostnader knyttet til disse, mens lavere utnyttelse gir høyere driftskostnader
per enhet. Kostnader knyttet til punktlighet kan inndeles i to: Forebyggende og Avbøtende. I beregningsmodellen er begge disse forhold
forsøkt ivaretatt ved at det er etablert sammenhenger mellom punktlighetsnivå (målt ved andel av tog mindre enn 3 minutter forsinket til
endestasjon) og materiell- og driftskostnader (forebyggende kostnader)
og ved at det regnes et ekstra tillegg på driftskostadene avhengig av
punktlighetsnivå.

Kystverket

Skatter og avgifter

Statens vegvesen

Jernbaneverket

Ekskl generelle drivstoffavgifter og mva. Inklusiv
SO2 og CO2 avgift

De fleste tog i Norge drives med elektrisk kraft, og så
godt som all ekspansjon i jernbanenettet vil være ved tog
drevet med el-kraft. El-kraften som togene i Norge benytter er i dag nesten utelukkende generert i vannkraftverk. Driften av tog medfører dermed ikke noen utslipp av avgasser til omgivelsene, verken i selve driften
eller ved produksjonen av fremdriftsenergien.
El-kraften som togene beslaglegger kunne alternativt blitt
brukt til andre formål, og dermed redusert kraftimporten
fra eller økt krafteksporten til utlandet. Indirekte kan derfor togenes energiforbruk bidra til økt kraftproduksjon i
utlandet. I den grad denne er varmekraftbasert, vil togtrafikken indirekte medføre økte utslipp av drivhusgasser
i utlandet. Det kan derfor argumenteres for at togtrafikken
bør belastes for bidrag til global luftforurensing. Inntil det
eventuelt fattes konklusjoner om en slik belastning,
belastes imidlertid ikke togtrafikken med miljøkostnader
for energiforbruk.

Luftfartsverket

Kystverket
Ekskl. mva.
Inklusiv SO2 og CO2-avgifter

ANLEGGSKOSTNADER
Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Pris/
Beregningsmetode

Det presenteres fulle anleggskostnader, rentekostnader i byggetid og andel
bompengeinansiering

Alle kostnader som prosjektet
fører med seg knyttet til
underbygningen, skinnegangen og strøm- og signalsystemet. I prinsippet skal alle
kostnadene regnes med, for
eksempel også kostnader til
grunnerverv og prosjektering. Det samme gjelder
eventuelle framtidige nødvendige reinvesteringer.

Alle kostnader knyttet til
prosjektet gjennom hele
analyseperioden inkluderes, dvs
også større vedlikeholdsoppgaver

Alle prosjektkostnader inkusiv
planleggingskostnader, samt evt
reinvesteringskostnader
(-restverdi)

Skatter og avgifter

Ekskl. mva.
Kostnad ved arbeidskraft Kostnad ved arbeidskraft Moms til hhv anlegg og drift
regnes inkl, inntektsskatt og regnes inkl, inntektsskatt og synliggjøres men inkluderes ikke Inklusiv evt. skattefaktor
arbeidsgiveravgift.
i analysene
arbeidsgiveravgift.
Anleggs-kost beregnes eksklusiv moms.

DRIFTS - OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER
Statens vegvesen

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Pris/ beregningsmetode

Kostnader tilknyttet vegved- Kostnader tilknyttet vedlike- Driftskostnader inkluderes i
likehold og evt. Innkrevings- hold av infrastruktur og tog- analysene, og baseres på LVs
erfaringstall
materiell.
kostnader ved bompenger
Vedlikeholdskostnader varierer mellom ulike togmaterielltyper. I veilederen fremgår det enhetssatser for de
forskjellige materielltypene
som benyttes.
Siden en del av vedlikeholdet
utføres etter antall kjørte km,
vil hastighetsreduksjoner ikke
redusere disse kostnadene
med så mye som mannskapsog materiellkostnadene.
Det er utarbeidet hastighetsavhengige kostnadskurver.

Avgifter og skatter

Som anleggskostnader

Som anleggskostnader.
Erfaringsmessig ligger moms
på drift og vedlikehold på 6 %

Kystverket
Kostnader knyttet til fornyelse,
vedlikehold og drift av infrastruktur/installasjoner. Spesifiseres for
hver type installasjon og beregnes
ut fra programmerte intervaller for
fornyelse og vedlikehold

Ekskl. mva.

FERGEKOSTNADER
Statens vegvesen

Pris/ beregningsmetode

Kostnader til anskaffelse og drift av
fergemateriell

Avgifter og skatter

Inklusiv Svovelavgift og CO2 avgift og
eksklusiv moms. Mannskapskostnader
beregnes inklusiv inntektsskatt og
arbeidsgiveravgift

Jernbaneverket

Luftfartsverket

Kystverket

Ikke aktuelt

84

Vedlegg 2

85

86

87

88

89

90

Vedlegg 3

91

92

Sammenlikning av ventetidskostnadsberegninger
Statens Vegvesen benytter begrepene skjult ventetid og ventetid når en beregner kostnader
tilknyttet reiser med ferger. Skjult ventetid er kostnadene en har ved at det er såpass lenge til
neste avgang at en kunne ha benyttet ventetiden til noe annet. Ventetiden er den tiden en faktisk
står og venter før transportmiddelet kommer. Ventetiden (= faktisk ventetid) vektes med en
faktor på 2 mens skjult ventetid vektes med 1/3. Ventetid benyttes kun ved ferjeavløsningsprosjekter.
Jernbaneverket opererer kun med ”ventetid” . Dette ser ut for å omfatte både faktisk og skjult
ventetid i henhold til TØI 459/1999. Ventetiden settes lik halvparten av tiden mellom
avgangene.
Jernbaneverket vekter som følger:
Ventetid
0-7,5 min
7,5 – 15 min
15 min. og mer
Lengre reiser

Vekt
1,8
1,2
0,4
0,2

Luftfartsverket prissetter ventetid lik de vanlige tidsverdiene. (Benytter faktisk ventetid.)
Kystverket beregner vanligvis ikke ventetid for personreiser.
Da Statens vegvesen i fergesamband stort sett ikke har avganger som er oftere enn 2 ganger i
timen, sammenliknes disse verdiene med de vektene som benyttes av Jernbaneverket for reiser
med mer enn 30 minutter mellom avgangene.
Sammenlikning av Jernbaneverkets, Luftfartsverkets og Statens vegvesens behandling av
ventetid (i minutter).
Avgangsfrekvens Minutter
mellom
hver
avgang
<1 gang pr time
1 gang pr time
1,1- 1,5 gang pr.
time
1,6 – 2,0 gang pr
time
>2 g. Pr time

>60min
=60 min
40 – 54,5
min
30- 37,5
min
< 30 min

Gjennomsnittlig
faktisk
ventetid

Skjult Vegvesen
ventetid beregnet
7
ventetid

Jernbanverket Luftfartsverket
(vekt for reiser
med over 15 min
(2* faktisk +
ventetid8: 0,4)
1/3*skjult)

17
15
13

> 15
15
10- 14

>39
35
29 – 31

> 12
12
8-11

17
15
13

12

7,5-9,4

26,5 – 27,1

6-7,5

12

8

< 7,5

<18,5

<6

8

Det ser av dette ut som om vegvesenets ventetidsvurderinger ved fergeprosjekter gir høyere
tidskostnader enn Jernbaneverkets og Luftfartsverkets kostnader.

7

Skjult ventetid beregnes her i snitt som 0,25 av intervallet mellom avgangene.
Næring: 0,4, til/fra arbeid: 0,3 og andre reiser: 0,2
Ventetid på 15 minutter tilsvarer 30 minutter mellom hver avgang

8
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94

Vedlegg 4

95
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Gjennomgang av prosjekter
Beregning av netto nytte og nettonytte-kostnadsbrøk
1. Roven kryssingspor – Kongsvingerbanen (Jernbaneverket)
2. Utbygging av Ski stasjon (Jernbaneverket)
3. Innseilingen til Halden havn (Kystverket)
4. Stad skipstunnel (Kystverket)
5. Instrumentinnflyging til Molde lufthavn (Luftfartsverket)
6. Lufthavnstrukturen i Vardø/Vadsø-området (Luftfartsverket)
7. Eiksundsambandet i Møre og Romsdal (Statens vegvesen)
8. Ringveg vest i Bergen (Statens vegvesen)
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1. Roven kryssingspor – Kongsvingerbanen (Jernbaneverket)
Bakgrunn
I Hovedplan for oppgradering av Kongsvingerbanen til krengetogtrafikk (1999), er det lagt til
grunn at det bygges et kryssingsspor mellom Fetsund og Sørumsand for å håndtere
frekvensøkningen og trafikkveksten dette medfører.
Krengetogprosjektet er nå i gang, og vil bli ferdigstilt iht til målsettingen innen 2002. Roven
kryssingsspor er en av forutsetningene for at det skal være tilstrekkelig kapasitet og robusthet på
strekningen til den forventede trafikkveksten. Krengetogtiltakene på utenlandsstrekningene er
ikke inkludert i programområdene i NTP.
Trafikale forutsetninger for virkningsberegningene
Det er forutsatt at byggingen skjer over to år, og at åpningsåret for kryssingssporet er 2004.
Referansetrafikken er i dette året ca 1,5 mill reisende med lokaltog og 550 000 reisende med
fjerntog. Årlig framskrives fjerntrafikken med 1% og lokaltrafikken med –2%.
Det er forutsatt at lokaltrafikken oppnår en bedret punktlighet på 12 sekund som følge av
tiltaket, og følgelig en vekst på grunn av den bedrede påliteligheten. I åpningsåret er det lagt til
grunn en vekst i lokaltrafikken på 13 000 og en årlig vekst på 1%. Det er ikke lagt til grunn
vekst i fjerntrafikken som følge av bygging av kryssingssporet. De eksisterende trafikantene
oppnår en kjøretidsgevinst på 4 min.
Det er ikke lagt til grunn økt antall avganger med godstog som følge av tiltaket, selv om en slik
økning høyst sannsynlig vil komme. Roven kryssingsspor er en viktig forutsetning for økt
godstrafikk på strekningen. Det er beregnet en punktlighetsgevinst på 18 sekunder for godstogene på grunn av de bedrede kryssingsforholdene tiltaket gir, med bedre forutsetninger til å
håndtere avvik.
Effekter
Prosjektet Roven kryssingsspor er regnet i 2000 priser og nytte og kostnader er diskontert til
året 2001.
Direkte effekter
Investeringskostnader på tilsammen 36 mill kr
Økt kapasitet på banestrekningen for alle tog
Mulighet for kryssing med tog opptil 700 m
Redusert kjøretid på banestrekningen, 4 min for fjerntog
Effekter for driftsopplegget
Redusert kjøretid for persontog gir mulighet for bedre rullering av materiell og dermed flere
avganger
Godstog kan kjøres med større lengder, opptil 700 m

Bedret punktlighet gir mer robust togframføring
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Konsekvenser for aktørene
Trafikantene
- Redusert reisetid for passasjerer i fjerntogene. Sparer tid ved kryssing av lange godstog.
- Bedre punktlighet for passasjerer i lokaltog. Mer fleksibel kryssing av godstog ved
forsinkelser.
- Redusert forsinkelsestid for gods. Mer forutsigbarhet i leveranser.
Operatørene
- Flere personkunder pga redusert reisetid og bedre punktlighet
- Mer fleksibel ruteplanlegging. Lange godstog kan krysse mellom Fetsund og Sørumsand.
- Bedre punktlighet. Større fleksibilitet ved avvikssituasjoner..
- Flere godskunder som følge av bedre punktlighet og lavere fraktsatser.
Jernbaneverket/ offentlige organer
- Investeringskostnader på tilsammen 36 mill kr.
- Økte vedlikeholdskostnader pga økt anleggsmengde.
- Reduksjon i inntekt som følge av bortfall av særavgifter pga overført persontrafikk fra
vei.
Miljø og samfunn
- Redusert ulykkesrisiko ved overført trafikk fra vei til bane og nedleggelse av to
planoverganger.
- Redusert utslipp av miljøgasser pga overført trafikk.
- Redusert vegslitasje pga overført trafikk.

Resultat
Følgende forutsetninger gjelder for beregningene:
- kalkulasjonsrente: 4%
- investeringskostnad er eksklusiv merverdiavgift
- skyggekostnader: 20% på offentlige bevilgninger
- kostnader i 2000-kr
Bygging av Roven kryssingsspor på Kongsvingerbanen gir iht de nevnte forutsetningene
følgende samfunnsøkonomiske resultat:
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Konsekvenser
Mill. kr diskontert
Sparte tidskostnader
50,5

*

17,7

*

0,4
6,5
8,3
4,6
0,4
-19,9
17,1
-----85,6

*
*
*
*
*
*
*

Bedre punktlighet
Bedret punktlighet for godsleveranse
Redusert utslipp som følge av trafikk overført fra bil
Redusert ulykkesrisiko Dbil/Djernbane
Restverdi av anlegg
Redusert støy
Reduserte avgiftsinntekter
Endringer i inntekter og kostnader for operatører
A: Sum nytte
Anleggskostnader
Endrede vedlikeholds kostnader
B: Sum investeringer og drift
C: Netto nytte NN

A–B

Netto nytte pr budsjettkr.: 1,7
*) Ekskl mva
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S) Skattefaktor inngår

*

33,0
2,8
-------35,8

* S
* S
* S

49,7

* S

2. Utbygging av Ski stasjon (Jernbaneverket)
Bakgrunn
Det overordnede målet for utbyggingen av Ski stasjon er å bedre tilgjengeligheten til og på
stasjonsområdet. Samtidig er tiltaket en nødvendig forutsetning for oppnå effekter av senere
bygging av nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Analysen inkluderte ikke øvrige effekter av
tiltakene på de enkelte stasjonene på strekningen Asker - Ski. I denne virkningsberegningen
vurderes derfor den planlagte utbyggingen av Ski stasjon i hovedsak med hensyn til gevinster i
form av bedret tilgjengelighet og oppgradering av stasjonsområdet.
Direkte effekter
De direkte effektene av tiltaket er bedret tilgjengelighet og kortere gangtid for trafikantene på
stasjonen samt en visuell og funksjonell forbedring som følge av ferdigstillelse av tilgjengelighetsprosjektet. I beregningen tas ingen av effektene av tiltaket ut før stasjonen er ferdig
utbygd.
Effekter for driftsopplegg
Det er ikke regnet med et endret togdriftsopplegg eller trafikkvekst som følge av tiltaket.
Konsekvenser for Aktører
Trafikanter
Tiltaket medfører en vesentlig forbedring i tilgjengeligheten på Ski stasjon.
Tiltaket omfatter ferdiggjøring av tilgjengelighetstiltakene på stasjonsområdet, og medfører
følgelig en komfortforbedring for de reisende. Denne opprustingen er vurdert å gi en velferdsforbedring på 1,25 kr pr reise. (Vurderingen er gjort iht til JBVs arbeidsnotat om passasjerenes
verdsetting av standarder på stasjonene. JBV sin metodehåndbok omtaler ikke denne typen
verdsetting av standardhevning.).
Ved tiltaket vil en vil en kunne oppnå en redusert ulykkesrisiko, siden det i dag foregår ulovlig
kryssing av spor på det utstrakte stasjonsområdet.
Operatøren
Det er kun lagt til grunn at det er persontrafikken som kan utnytte effektene av tiltaket.
Tilgjengelighetstiltakene medfører ingen kvantifiserte effekter for operatøren i form av endrede
utgifter eller inntekter.
Offentlige organer
Følgende fordeling av årlige investeringer gjelder for denne beregningen:
Investeringsår
2001
2002
2003
2004
2005
Sum

Kostnad (mill kr)
19
45
85
109
47
297

Det forventes en endring i vedlikeholdskostnader som følge av bygging av ny veibro i
nordenden av stasjonen og bygging av flere nye plattformer.
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Samfunnet
Siden det ikke er lagt til grunn trafikkvekst eller overført trafikk som følge av tiltakene på
stasjonen, forutsettes ingen endringer i form av redusert støy, ulykker eller luftforurensning.
Tiltaket medfører imidlertid en opprydding i stasjonsarealene, og en frigjøring av sentrale områder til nærings- og boligformål. Disse effektene er i tråd med Rikspolitiske retningslinjer for
samordnet areal- og transportplanlegging. Den positive virkningen dette vil gi området er ikke
tallfestet i denne beregningen.

Resultat
Tiltakene på Ski stasjon gir isolert fra dobbeltsporutbyggingen og iht de nevnte forutsetningene
følgende samfunnsøkonomiske resultat:
Konsekvenser
Mill. kr. diskontert
Endret gangtid
Standard på fysisk utforming (komfort)
Redusert ulykkesrisiko Dfotgjenger/jernbane)
Restverdi anlegg
A: Sum nytte
Anleggskostnader
Endrede vedlikeholds kostnader
B: Sum investeringer og drift
C: Netto nytte NN A – B
Netto nytte pr budsjettkr.: -0,1
*) Ekskl mva
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S) Skattefaktor inngår

136
75
58
44
-----313

*
*
*
*
*

330
- 0,1
-------329,9

* S
S

-17

* S

* S

3. Innseilingen til Halden havn (Kystverket)
Formål
Prosjektet vil gi mulighet for å ta større skip inn til Halden havn og øke sikkerheten for
eksisterende seilingsled. Det er påvist flere nyttegevinster ved å gjøre farleden dypere. Dette er
viktig for de to store bedriftene Alcatel Kabel AS og Saugbruksforeningen i Halden.
Referansealternativet/alternativ 0
Eksisterende seilingsled.
Løsning
Utdype Svinesunds-leden fra dybde 9 til 12 meter som medfører at skip med dypgående inntil
ca. 10,3 meter kan anløpe, mot 7,3 meter i dag.
Trafikk
Skipstrafikken gjennom Svinesund har holdt seg rundt 1 mill tonn pr år de senere år hva
godsmengde angår. Fartøyenes størrelse har imidlertid vist økende tendens. Det var i 1998 totalt
817 skipsanløp i Halden havn, derav var 329 over 80 meter lengde.
Planstatus
Det foreligger et godkjent forprosjekt. Prosjektet må imidlertid også godkjennes av
myndighetene i Sverige. Det er besluttet å gjennomføre en konsekvensutredning. TØI har utført
nyttekostnads-analysen (TØI-notat 1143/1999). Prosjektet inngår i Kystverkets handlingsprogram for 2002-2011 med antatt oppstart i år 2004 og avslutning i 2006.
Forutsetninger
Skattefaktor: 1,2
Diskonteringsrente: 4,5%
analyseperiode 30 år
mva er ikke tatt med i beregningen
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Sammenstilling av nyttekostnads-beregningene
Nytte
Saugbruksforeningen:
· Gevinster ved frakt av clay (porselensleire)
· Eksport frakt av magasinpapir

Nåverdi i 1000 kr.
106.667
44.444

Alcatel:
· Sparte tilpasnings- og ventekostnader

60.667

Fraktgevinster ved forbedret seilingsopplegg
SUM Nytte N

33.333
246.311

Kostnader
Prosjektkostnader ved anleggsarbeid
Skattekostnad
Anslåtte ventekostnader i anleggsperioden
SUM kostnader K
Nytte-kostnadsbrøk :N/K

50.000
10.000
1.848
61.848
3,98

I analysen ovenfor forutsettes det at kostnadsanslagene ikke vil ”sprekke” underveis, og at det
ikke vil skje ting som påvirker næringsstrukturen i området, som for eksempel at Alcatel Kabel
blir nedlagt. Det er derfor i tillegg gjort en følsomhetsanalyse der usikkerhetsmomenter fanges
opp. Blant annet ved hjelp av en høyere diskonteringsfaktor. I ”Worst Case”-alternativet ble
nytte-kostnadsbrøken beregnet til 1,49. Prosjektet må derfor anses som lønnsomt etter samfunnsøkonomisk målestokk.

104

4. Stad skipstunnel (Kystverket)
Formål
Prosjektet vil gi skipstrafikken mulighet til å unngå det værharde og farefulle havstykket rundt
Stad og herunder forlenge hurtigbåtruten Bergen-Selje til Ålesund.
Referansealternativet/alternativ 0
Eksisterende seilingsled.
Løsning
Skipstunnell i fjellet mellom Moldefjorden og Vanylvsfjorden.
Trafikk
Det er forutsatt en årlig trafikkvekst på 3,5 % som følge av tiltaket.
Planstatus
Det er utarbeidet forprosjekt. Som ledd i dette har Asplan Viak i 2001 foretatt en oppdatert
nyttekostnads-analyse basert på tilsvarende ved TØI (1994) og Møreforskning (1991).
Forutsetninger for nytte-kostnadsanalyse
Åpningsår for Stadt skipstunnell
Byggeperiode
Kalkulasjonsperiode
Diskonteringsrente
Skattefaktor
Tunnelens levetid

2005
2002 – 2005 (3år)
2005 – 2030 (25år)
5%
1,2
80 år

Prosjektet skal ikke finansieres ved hjelp av bompenger. Alle kostnadene skal derfor dekkes
over statsbudsjettet med en skattefaktor på 1,2 %.
Det er ikke tatt hensyn til mva i analysen.
Rapporten beregner nytte-kostnadsbrøken ved hjelp av brutto nytte- og kostnadsberegninger, så
det er ikke beregnet netto nåverdi, og netto nytte-kostnadsbrøk. Nåverdi av nytte og kostnader er
beregnet ved sluttføringen av prosjektet i 2005. Beregningen er i 2000-kroner.
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Nytte

Nytteverdi i 1000-kroner

Sparte ventetid
Sparte tidskostnader
Reduserte ulykkeskostnader
Innsparinger for fiskeflåten
Innsparinger for hurtigbåter

3.595
3.067
7.884
4.048
18.122

Sum årlig nytte

36.717

Nåverdi (år 2005) av sum nytte fra 2005-2030
Restverdi fra 2030-2085
SUM Nåverdi nytte av tiltaket N
Kostnader

Kostnader i 1000-kroner

Investeringskostnad

636.000

Årlig driftskostnad
Nåverdi inv. kostnad (år 2005 )
Nåverdi driftskostnader (år 2005)
Sum Nåverdi (år 2005) investering og drift K

2.500
921.539
37.735
959.274

Nyttekostnads-brøk (N/K): 0,92

106

737.171
141.302
878.473

5. Instrumentinnflyging til Molde lufthavn (Luftfartsverket)
Molde lufthavn betjenes av to flyruter:
· En trekantforbindelse fra Oslo (OSL) til Molde (MOL) og Kristiansund (KSU) og
tilbake til Oslo. Flytypen Boeing 737 benyttes.
· En kystrute mellom Bergen (BGO) og Trondheim (TRD), som betjener Molde og
Kristiansund på veg både nord- og sørover. Denne ruten betjenes med Fokker F-50
Stilisert er rutebetjeningen som følger:

N

TRD

KSU

Tautra
(Locator)

MOL

Planlagt ILS-project

Fagernes
(NDB)

BGO

OSL

Opprinnelig hadde Molde instrumentinnflyging kun fra vest. Når vestlige vinder er sterkere enn
5 m/s skjer innflyging ved en sirkningsmanøvre fra vest, etterfulgt av landing fra øst. Vestlig
vinder dominerer i området, hvilket innebærer at hovedtyngden av landingene foregår fra øst.
Det ble gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse ved å etablere en såkalt ILS-innflyging fra
øst. Nødvendig investering ble anslått til 4,8 mill.kr (basert delvis på overføring av brukt utstyr
fra Fornebu). Økonomisk levetid ble anslått til 15 år, og det ble forutsatt en tilsvarende
investering ved levetidens utløp. I løpet av en planhorisont på 25 år gir dette en neddiskontert
investeringskostnad på 5,8 mill.kr. Neddiskonterte vedlikeholds- og driftskostnader ble
beregnet til 2,3 mill.kr.
Etablering av ILS-innflyging er motivert ut fra sikkerhetshensyn. I dette tilfelle vil imidlertid
systemet ha andre og i samfunnsøkonomisk sammenheng viktigere effekter i form av kortere
reisetider og reduserte flydriftskostnader. Dette skyldes at bortsett fra nordgående rute BergenMolde, representerer innflyging fra vest en omveg for alle flygninger. Dette innebærer at
reisende får et tap i reisetid på mellom 2,5 og 5 minutter sammenliknet med direkte innflyging
fra øst. Hertil kommer at manglende innflygingsutstyr gjør at en under spesielle værforhold må
overfly Molde og passasjerer må reise via Kristiansund og derfra med buss. For flyselskapene
representerer tiltaket reduserte kostnader til drivstofff og annen drift. Det vil også være en viss
positiv miljøeffekt pga redusert drivstofforbruk.
Nyttekostnads-analysen fremgår av tabellen nedenfor. Beregningene omfatter både samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske forhold. Alle tall i mill kr.
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Samfunnsøkonomi
Nytte
Kostnader
Generaliserte reisekostnader:
I arbeid
Andre reiser
Ulykkeskostnader:
Statistiske liv
Materielle og adm. Kostnader
Miljøkostnader:
Lokale og regionale utslipp
Globale utslipp
Staten (skatter):
Fiskalskatt på luftfart
Moms
Flyselskapene:
Driftskostnader
Luftfartsverket:
Investeringskostnader
Restverdi
Drift og vedlikehold
Sum samfunnsøkonomi
Netto nåverdi (NNV)
NNV/betalbare kostnader

Bedriftsøkonomi
Inntekter
Kostnader

12,6
8,3
0,3
0,1
2,3
10,5
1,1
13,1

13,1
4,7

0,2
47,4

0,1

5,8
0,3

1,9
6,6

2,3

40,8
40,8/8,1*)=5,0

*) Netto niverdi delt på betalbare kostnader over Luftfartsverkets budsjett inkl. drift

Samfunnsøkonomisk nytte beløper seg til 47,4 mill.kr, og kostnadene til 6,6 mill.kr. Tiltaket
har således en netto nytte på 40,8 mill.kr og nytte/kostnadsbrøk på 5,0. Hvis ser på tallene for
Luftfartsverket betyr prosjektet kun økte kostnader, og ingen inntekter. Hvis vi imidlertid ser på
luftfarten totalt sett, er selskapenes innsparinger klart større enn LVs kostnader. Andre viktige
elementer på på nyttesiden er redusert reisetid (trafikantnytte) og reduserte utslipp (miljøkostnader).
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6. Lufthavnstrukturen i Vardø/Vadsø-området (Luftfartsverket)
Bakgrunn
Avstanden mellom lufthavnene i Vardø og Vadsø er ca. 70 km. Vardø lufthavn har 12.000 og
Vadsø 72.000 kommet/reist passasjerer. Med bakgrunn i den korte avstanden mellom flyplassene, samt store investeringsbehov og knappe rammer, har Luftfartsverket vurdert følgende
tiltak på Vardø lufthavn:
·
·
·
·

Minimums-standard: Helt nødvendige investeringer
Begrenset oppgradering: Oppgradering i henhold til St.meld.nr.15 (1994-95)
Full oppgradering: Bl.a baneforlengelse til 1200m
Nedlegging: Vardø lufthavn legges ned. Trafikken overføres til Vadsø

Investeringsanalyse
I investeringsanalysen sammenliknes de bedriftsøkonomiske konsekvenser for Luftfartsverket.
Det er tatt utgangspunkt i at alle alternativer bygges ut i løpet av en 10-årsperiode.
Dagens driftskostnader ved Vardø flyplasser er på 6,5 mill.kr, mens inntektene er på 1,2.
Anleggskostnader for minimumsstandard, begrenset oppgradering og full oppgradering er beregnet til hhv 63, 71 og 124 mill.kr
Investeringsanalysene viste at sammenliknet med minimums-standard blir det over en 25-års
periode:
·
·
·

4,1 mill.kr dyrere å gi Vardø lufthavn en begrenset oppgradering
48 mill.kr dyrere å gi Vardø lufthavn en full oppgradering
165 mill.kr billigere å legge ned Vardø lufthavn og konsentrere driften til Vadsø

Samfunnsøkonomisk analyse
Her er en nedleggelse av Vardø lufthavn sammenliknet med en oppgradering til minimumsstandard. Det er da forutsatt at all trafikk i området konsentreres til Vadsø. De øvrige oppgraderingsalternativene er ikke tatt med i analysen.
Konsekvenser for tilbringertrafikken
Økt årlig transportarbeid som følge av lengere tilbringeravstander er beregnet til ca. 0,9 mill
personkm dersom Vardø lufthavn legges ned. Forutsatt 1,5 personer per bil er økningen i antall
kjøretøykm per år 0,6 mill.
Økte samfunnsøkonomiske tidskostnader, som følge av lengere tilbringeravstander er beregnet
til 2,6 mill.kr per år (32,4 mill.kr neddiskontert over 25 år). I tillegg kommer kjøretøyenes
driftskostnader kr 0,90 per km, dvs.:0,5 mill.kr per år (6,2 mill.kr neddiskontert).
Konsekvenser i form av endret flytid
En eventuell endring i lufthavnstrukturen, der driften konsentreres til én flyplass, gjør at rutetilbudet på den gjenværende flyplass må forbedres. Det er beregnet en reduksjon i samfunnsøkonomiske tidskostnader for reisende til og fra Vardø på ca. 3 mill.kr per år som følge av dette.
(36,9 neddiskontert).
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Konsekvenser for trafikantene i form av skjult ventetid og færre omstigninger er ikke tatt med i
analysene.
Konsekvenser for sikkerhet
Som følge av det økte transportarbeid på tilbringersiden, vil vi få en økning i ulykkeskostnadene. Dette utgjør 0,4 mill.kr per år dersom flyplassen i Vardø legges ned (5,0 mill.kr neddiskontert). Kilde for disse beregningene har vært Vegvesenets håndbok 140.
I de samfunnsøkonomiske analysene er det antatt at flysikkerheten ikke påvirkes dersom
flyplassdriften i Vardø/Vadsø-området eventuelt konsentreres til én flyplass. Erfaringer fra tidligere analyser at det meget høye sikkerhetsnivået innen luftfarten, gjør at en eventuell bedring i
sikkerhetsmarginene får liten samfunnsøkonomisk betydning sammenliknet med de andre
faktorene som inngår i slike analyser.
Miljøkostnader
Disse er beregnet som følger (neddiskontert):
· Lokale og regionale utslipp:
1,0 mill.kr
· Globale utslipp:
0.7 mill.kr
· Støy:
0,1 mill.kr
Andre forhold
Årlige rutedriftskostnader for dagens tilbud på Vardø er beregnet til 8,6 mill.kr. Disse faller bort
dersom lufthavnen legges ned. Imidlertid fører dette til behov for økt kapasitet på Vadsø med én
daglig tur/retur Vadsø-Kirkenes. Rutedriftskostnadene her er beregnet til 3,1 mill.kr per år.
Innsparingene ved en nedleggelse av Vardø lufthavn er således 5,5 mill.kr per år. (68,5 mill.kr
neddiskontert). Selskapenes billettinntekter er beregnet til 1,19 mill.kr per år. (13,6 mill.kr neddiskontert).
For Luftfartsverket utgjør sparte investerings- og driftskostnader i løpet av analyseperioden hhv
ca. 63 og 113 mill.kr. I det samfunnsøkonomiske regnskapet er moms tatt ut. Erfaringsmessig
utgjør moms 24 % av investerings- og 6% av driftskostnadene.
For staten vil det bli reduksjon i rutetilskuddet dersom Vardø lufthavn legges ned. Videre vil
avgiftsinntektene påvirkes.
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Resultater
Tabellen viser en netto nåverdi på +214,9 ved nedlegges av Vardø lufthavn sammenliknet med
videre drift. Dette tilsvarer ca. 17 mill.kr per år. Dette alternativet er således klart lønnsomt i et
samfunnsøkonomisk perspektiv.
Samfunnsøkonomi
Nytte
Kostnader
Generaliserte reisekostnader:
Tilbringertrafikk
Flyreiser
Billettkostnad
Kjøretøykostnader
Ulykkeskostnader:
Statistiske liv
Miljøkostnader:
Utslipp til luft
Støy
Staten (skatter):
Fiskalskatt på luftfart
Moms
Statlig rutetilskudd
Flyselskapene:
Inntekter
Luftfartsverket:
Investeringer
Drift
Reduserte inntekter
Restverdi
Sum samfunnsøkonomi
Netto nåverdi (NNV)
NNV/betalbare kostnader

Bedriftsøkonomi
Inntekter
Kostnader

32,4
36,9
13,6
6,2
5,8
1,7
0,1
18,1
54,9
68,5

IB*)

50,9
106,8

62,6
113,2
0,9

263,1

2
48,2

+214,9
214,9/175,8 = 1,2

*) IB: Ikke beregnet
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7. Eiksundsambandet i Møre og Romsdal (Statens vegvesen)
Formål
Prosjektet vil gi et fergefritt fastlandssamband til flere øykommuner med tilsammen 22 000 innbyggere. Fergen på strekningen Eiksund - Rjåneset vil bli nedlagt.
Referansealternativet/alternativ 0
Eksisterende vegnett med ferge
Løsning
Det bygges ca 15 km ny veg inklusiv undersjøisk tunnel på ca. 8 km. Anleggskostnad er
beregnet til 800 mill. kr (2002) og 25 % av dette forutsettes bompengefinansiert og noe lokale
tilskudd.
Trafikk
Det er utført trafikkundersøkelse på fergen. Det er beregnet trafikk i åpningsåret på dagens
vegnett m/fergesamband samt planlagt vegnett med undersjøisk tunnel. Engangsøkning i trafikken ved åpning av fast forbindelse er beregnet til 30 % vha elastisitetsteori.
I analyseperioden 2006–2030 er lagt til grunn en årlig økning i basistrafikken som forutsatt i
standard NTP-trafikkprognose for Møre og Romsdal. For lette biler er denne årlige veksten forutsatt til 1,3% fram til 2012, 1,2% videre til 2020 og deretter 0,4%. Veksten i den nyskapte
trafikken i analyseperioden er forutsatt tilnærmet lik øvrig trafikkvekst.
Planstatus
Det foreligger godkjent reguleringsplan for prosjektet. Prosjektet inngår med oppstart i NTP’s
handlingsprogram for 2002-2005 med antatt åpningsår 2007.
Nytteberegningen
Nytteberegningene er utført med edb-programmet EFFEKT versjon 5.53 med standard forutsetninger mht rente, mva, skattefaktor og levetid - se kap. 5.2. Det er tatt hensyn til at nyskapt
trafikk øker vedlikeholdskostnadene og ulykkeskostnadene. Beregning av Netto nytte (NN) og
Nettonytte-kostnadsbrøk (NN/K) er vist neste side.
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Konsekvenser

Endringer i perioden 2006-2030
Mill. kr diskontert

Sparte tidskostnader
Økte driftskostnader for kjøretøy
Nytte av nyskapt trafikk
Bortfall ulempeskostnader for fergetrafikanter
Økte ulykkeskostnader
Restverdi av anlegg
A: Sum nytte
Anleggskostnader
Økte vedlikeholds kostnader
Reduserte ferjekostnader
Innkrevingskostnader bompenger

317
-17
52
128
-20
84
------544

*
*
*
*
*
*
*
* S
* S
* S
*

B: Sum investering og drift

958
119
- 207
37
------907

C: Netto nytte NN

- 363

* S

A–B

Anleggskostnader over budsjett
Økte vedlikeholdskostnader

795
** S
119
** S
-------914
** S

D: Kostnad K
Nettonytte-kostnadsbrøk
*) Ekskl mva

**) Inkl mva

* S

NN/K

- 0,40

S) Skattefaktor inngår

Ved utregning av ”B: Sum investering og drift” belastes bare den delen av anleggskostnaden som finansieres over off. budsjett med skattefaktor. For reduserte fergekostnader belastes bare den delen som finansieres ved hjelp av fergetilskudd med skattekostnad.
Endring i Samfunnets transportkostnader (NTP):
Sparte tidskostnader
Økte driftskostnader for kjøretøy
Nytte av nyskapt trafikk
Bortfall ulempeskostnad for fergetrafikanter
Reduserte fergekostnader
Sum

317 mill kr
-17 mill kr
52 mill kr
128 mill kr
207 mill kr
------------687 mill kr

Endring i Bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet (NTP):
Beregnet i EFFEKT til 204 mill kr.
De bedriftsøkonomiske kostnadene regnes ved hjelp av omregningsfaktorer mellom
samfunnsøkonomisk og bedriftøkonomiske kostnader. Trafikken som inngår i beregningene er tungtrafikk og lette biler med reisehensikt ”i arbeid”.
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8. Ringveg vest i Bergen (Statens vegvesen)
Formål
Øke framkommeligheten i et overbelastet vegnett mellom flyplassområdet (Flesland) og Laksevåg-området vest for Bergen sentrum.
Referansealternativet/alternativ 0
Eksisterende vegnett i år 2015
Løsning
Bygging av ca. 10 km firefelts veg med ca 80 % av strekningen i tunnel. Anleggskostnad er
beregnet til ca. 1800 mill. kr.(1999).
Planstatus
Det foreligger godkjent kommunedelplan for alternativ Vest (delparseller V1, V2, V3 og V4) alternativet blir også benevnt B4. Prosjektet inngår i Handlingsprogrammet til NTP med tidligst
antatt oppstart for 1. byggetrinn i 2004.
Trafikk og nytteberegningen
Trafikkberegningen og deler av nytteberegningen er i dette tilfellet gjort som en integrert del.
Det er først brukt en TRIPS-basert transportmodell som er etablert i Bergen og som nå går
under betegnelsen TASS (Trafikkberegningsmodell for Strategiske Studier). Denne modellen
håndterer også endring i reisemiddelfordelingen og nyskapt trafikk og beregner samlet trafikantnytte for bil og for kollektivtrafikk i år 2015 for dette prosjektet. Denne nyttekomponenten
legges så inn i edb-programmet EFFEKT og framskrives år for år i analyseperioden 2015-2039.
I EFFEKT beregnes på vanlig måte endring i ulykkeskostnader og endring i vedlikeholdskostnader. Skissen nedenfor viser prinsippet for beregningene.
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Transportmodellen
TASS

Program for
Nyttekostnads-analyse
EFFEKT

Turproduksjon

Turfordeling

Reisemiddelfordeling

·

Ulykkeskostnad (2015-2039)

·

Vedlikeholdskostnad(2015-2039)

·

Trafikantnytte (bil + koll )
(2015-2039)

Nettfordeling

Trafikantnytte
(bil + koll.)
(år 20015)

Netto nytte NN
Nyttekostnadsbrøk
NN/K

Beregning av netto nytte og nyttekostnads-brøk er vist nedenfor. Oppstillingen er gjort på bakgrunn av rapporten ”Ringveg vest - transportøkonomi delrapport” datert august 1999. Det er
brukt EFFEKT versjon 5.40 med kalkulasjonsrente 7 % og ikke brukt skattefaktor (ble først
innført i versjon 5.5 av EFFEKT mai 2000)

115

Konsekvenser

Endringer i perioden 2015-2039
Mill. kr diskontert

Trafikantnytte bil (sparte tids- og kjørekostnad)
Trafikantnytte koll.traf.
Reduserte ulykkeskosnader
Restverdi av anlegg
A: Sum nytte

764
341
810
118
------2033

*
*
*
*
*

Anleggskostnader
Økte driftskostnad koll.trafikk
Økte vedlikeholdskostnader veg

1896 *
147
*
103
*
-------

B: Sum investering og drift

2152

C: Netto nytte NN

A–B

- 113

Anleggskostnader over budsjett
Økte vedlikeholdskostnader

*) Ekskl mva

NN/K

- 0,05

**) Inkl mva

Endring i Samfunnets transportkostnader(NTP):
Trafikantnytte bil (sparte tids- og kjørekostnad)
Trafikantnytte koll.traf.
Sum

*

2010 **
109
**
-------2119 **

D: Kostnad K
Nettonytte-kostnadsbrøk

*

764 mill kr
341 mill kr
---------1105 mill kr

Endring i Bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet (NTP):
For denne typen prosjekt hvor deler av nytteberegningen er utført i transportmodellen
TASS ble beregning av ”Bedriftsøkonomiske kostnader for næringslivet” automatisert i
EFFEKT først fra og med versjon 5.52 oktober 2000.
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Vedlegg 5
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Lønnsomhetskriterier i Statens vegvesen – formler
Netto nytte:

NN = N - (a · I * ·SF + (1 - a) · I * + DD * ·SF + s · DF * ·SF + (1 - s) · DF * + M *) + R *
hvor:

NN = Netto nytte
N = Nåverdi av alternativets nytte innenfor analyseperioden
R = Nåverdi av alternativets restverdi ved utløp av analyseperioden
I = Nåverdien av alternativets investeringskostnader(inkl. renter i byggeperioden)
DD = Endring av i nåverdien av drift- og vedlikeholdskostnader i
analyseperioden
DF = Endring i nåverdi i fergekostnader i analyseperioden
SF = Skattefaktor = 1,2
M = Nåverdi av innkrevingskostnader ved bompengeprosjekter i
analyseperioden
*
Stjerne i formelen indikerer at det regnes uten merverdiavgift for
vedkommende kostnadskomponent

Nettonytte-kostnadsbrøk:

NN / K =

hvor:

N - (a · I * ·SF + (1 - a) · I * + DD * ·SF + s · DF * ·SF + (1 - s) · DF * + M *) + R *
a · I · SF + DD · SF + s · DF · SF

a = andelen som finansieres over offentlige budsjett
s = tilskuddsandelen i ferjedriften
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