
Miniseminar om levetid i samfunnsøkonomiske analyser 
Tid:  Fredag, 20. oktober 2017, kl 09:00-14:00 
Sted: Christiania Qvartalet Møtesenter, Grev Wedelsplass 7, Oslo 
 Møterom Styrmannen 
 
 

Program 
09:00-10:15 Del 1 

Velkommen 
  Jon-Kristian Hovland, Jernbanedirektoratet 
 Hva sier retningslinjene fra Finansdepartementet og NOU 2012: 16?  

Hvilke føringer og anbefalinger foreligger for hvordan reell nåverdi av virkninger bør 
beregnes? Hvilke vurderinger har TØI og Dovre Group gjort i nylig gjennomførte 
arbeider med kvalitetssikring (eksempelvis Oslo-navet)  

  Kjell Werner Johansen, Transportøkonomisk institutt 
  Prinsipielle betraktninger 

Hva er økonomisk relevant levetid for samferdselsprosjekter? Hvordan se usikker 
levetid i sammenheng med risikopåslag? Lik levetid for alle prosjekter eller behandle 
prosjekter individuelt? 

  Haakon Vennemo, Vista Analyse 
10:15-10:25 Kaffepause 
10:25-11:45 Del 2 

Dagens praksis og forbedringspotensialer i transportetatene og Avinor AS 
  Fagpersoner fra transportetatene og Avinor AS 
  Utenlandsk praksis 

Hvordan behandles levetid i nyttekostnadsanalyser av samferdselsprosjekter i andre 
land? Funn fra en gjennomgang av retningslinjer i sammenliknbare land 

  Fagperson fra Jernbanedirektoratet 
  Ulike infrastrukturkomponenters tekniske levetid 

Teknisk levetid for ulike komponenter har betydning for beregning av nødvendige 
reinvesteringer innenfor prosjektets økonomiske levetid. Hva er grunnlaget for 
estimatene for teknisk levetid?  
Fagpersoner fra transportetatene og Avinor AS 

11:45-12:30 Felles lunsj   
12:30-14:00 Del 3 

Hvor lenge er samferdselsprosjekter faktisk i bruk? 
Hva viser erfaringen oss om hvor lenge store investeringsprosjekter innenfor 
samferdselssektoren faktisk er i bruk eller yter en samfunnstjeneste? Hva kreves for å 
holde dem i bruk (fornyelser)? I hvilken grad endres prosjektenes funksjon i løpet av 
levetiden? 

  Svein Bråthen, Møreforsking 
  Diskusjon 
  Hvordan innarbeide beste praksis i analyser av samferdselsprosjekter? 
 



Levetid, analyseperiode, NOU, 

rundskriv og Oslo-NAV

Seminar 20.10.2017

Kjell W Johansen



Side 2

1 Tekstanalyse
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NOU & rundskriv - enige om rente?

5.8 Oppsummerende tilrådinger (NOU)
 I prinsippet bør reell risikojustert kalkulasjonsrente reflektere risikofri rente og risikoen i 

prosjektet og således reflektere prosjektets alternativkostnad, men diskonteringsrenten til bruk i 
vurdering av offentlige tiltak bør imidlertid være basert på enkle regler som fanger opp de 
viktigste sidene ved problemstillingen.

 For offentlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører vil det være naturlig å 
benytte en kalkulasjonsrente som tilsvarende den som private bedrifter står overfor.

 Til bruk i samfunnsøkonomisk analyse 
av et normalt offentlig tiltak, som et 
samferdselstiltak, vil en reell risiko-
justert kalkulasjonsrente på 4 prosent 
være rimelig for virkninger de første 40 
år fra analysetidspunktet.

 Utover 40 år er det rimelig å anta at 
man ikke kan sikre en langsiktig rente i 
markedet og kalkulasjonsrenten bør da 
settes ut fra en fallende sikkerhets-
ekvivalent rente. For årene fra 40 til 75 
år fram i tid anbefales en rente på 3 
prosent. Som diskonteringsrente for 
årene deretter anbefales en rente på 2 
prosent.
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6.2 Kalkulasjonsrente (Rundskriv) 

For å kunne sammenlikne og summere nytte-
og kostnadsvirkninger som oppstår på ulike 
tidspunkt, er det behov for en kalkulasjons-
rente. Diskontering med bruk av en 
kalkulasjonsrente er en systematisk og 
transparent metode for å omregne alle 
prissatte virkninger til den verdien de vil ha i et 
bestemt år (henføringsåret). Når 
henføringsåret er i starten av tiltakets levetid, 
kalles dette nåverdiberegninger. 
 For statlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører skal en kalkulasjonsrente tilsvarende den som private bedrifter 

står ovenfor benyttes. 

 For øvrige statlige tiltak skal den risikojusterte 
kalkulasjonsrenten som angitt i tabellen under 
benyttes. 

For en periode utover 40 år vil det være 
vanskelig å finne en langsiktig rente i 
markedet. Økende usikkerhet om 
alternativavkastningen er hensyntatt gjennom 
en reduksjon i kalkulasjonsrenten etter 40 år. 



Side

NOU & rundskriv - enige om periode ?

5.8 Oppsummerende tilrådinger (NOU)
 I prinsippet bør reell risikojustert kalkulasjonsrente reflektere risikofri rente og risikoen i 

prosjektet og således reflektere prosjektets alternativkostnad, men diskonteringsrenten til bruk i 
vurdering av offentlige tiltak bør imidlertid være basert på enkle regler som fanger opp de 
viktigste sidene ved problemstillingen.

 For offentlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører vil det være naturlig å 
benytte en kalkulasjonsrente som tilsvarende den som private bedrifter står overfor.

 Til bruk i samfunnsøkonomisk analyse 
av et normalt offentlig tiltak, som et 
samferdselstiltak, vil en reell 
risikojustert kalkulasjonsrente på 4 
prosent være rimelig for virkninger de 
første 40 år fra analysetidspunktet.

 Utover 40 år er det rimelig å anta at 
man ikke kan sikre en langsiktig rente i 
markedet og kalkulasjonsrenten bør da 
settes ut fra en fallende 
sikkerhetsekvivalent rente. For årene 
fra 40 til 75 år fram i tid anbefales en 
rente på 3 prosent. Som 
diskonteringsrente for årene deretter 
anbefales en rente på 2 prosent.
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6.3 Analyseperiode og levetid 
(Rundskriv)
En samfunnsøkonomisk analyse skal så langt som mulig fange opp alle relevante virkninger av 
tiltaket i hele dets levetid. 

Levetiden som benyttes i analysen av investeringsprosjekter må reflektere den perioden tiltaket 
som analyseres faktisk vil være i bruk eller yte en samfunnstjeneste. For tiltak som tar form av 
tjenester eller regulering, må en vurdere hvor langt inn i framtiden tiltaket vil ha vesentlige 
virkninger. Levetiden må derfor drøftes for det enkelte tiltak, eller i veiledere for sektorer der det 
gjennomføres mange tilsvarende tiltak. For å bidra til at tiltak i en sektor kan sammenlignes skal det 
legges vekt på en enhetlig tilnærming. 

Som hovedprinsipp skal analyseperioden være så nær levetiden som praktisk mulig. For 
infrastrukturtiltak i samferdselssektoren settes analyseperioden til 40 år. Avvik fra dette prinsippet 
må begrunnes. 

Den fallende kalkulasjonsrenten er et uttrykk for at 
usikkerheten om alternativavkastningen øker over tid, 
fra ethvert tidspunkt, og er egnet for å fange opp 
virkninger som kommer særlig langt fram i tid. Noe 
variasjon mellom tidspunkt for analysen, 
beslutningen og oppstart av tiltaket vil i denne 
sammenhengen ha mindre betydning. Samtidig er 
det behov for en praktisk tilnærming til hvilket 
tidspunkt analyseperiode og kalkulasjonsrente skal 
regnes fra. 

 Analyseperiode og kalkulasjonsrente bør som 
hovedregel ta utgangspunkt i tiltakets 
oppstartsår. 
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NOU & levetid 

6.7 Oppsummerende tilrådinger

– En samfunnsøkonomisk analyse bør ta sikte på å 

fange opp alle relevante virkninger av tiltaket i hele 

dets levetid.

– Levetiden som benyttes i analysene, må 

reflektere den perioden tiltakene som analyseres, 

faktisk vil være i bruk eller yte en samfunnstjeneste. 

Levetid må derfor drøftes for det enkelte prosjekt, 

eller i sektorveiledere innen sektorer der det 

gjennomføres mange tilsvarende prosjekter. Innen 

den enkelte sektor er det hensiktsmessig med en 

mest mulig enhetlig tilnærming for å sikre 

sammenlignbarhet mellom prosjekter.

– Som hovedprinsipp bør analyseperioden være så 

nær levetiden som praktisk mulig. For eksempel 

synes 40 år å være en mer rimelig analyseperiode 

for vegprosjekter enn de 25 år som har vært brukt 

til nå.

– Dersom analyseperioden er kortere enn tiltakets 

levetid, må det beregnes en restverdi som er et 

anslag på den samlede samfunnsøkonomiske netto 

nåverdi som man regner med at prosjektet vil gi 

etter utløpet av analyseperioden og ut prosjektets 

levetid. 5

– Restverdi bør i hovedsak beregnes med 

utgangspunkt i netto nyttestrøm fra siste år i 

analyseperioden. Denne bør justeres for 

eventuelle sykliske eller andre forventede 

variasjoner i tidsintervallet fra analyseperiodens 

slutt og ut prosjektets levetid, for eksempel på 

grunn av behov for større oppgraderinger eller 

reinvesteringer. For prosjekter der de fleste 

virkninger er verdsatt, bør det legges til grunn at 

strømmen av netto nytte i det siste året av 

levetiden går mot null.

– Hvis det foreligger kunnskap og 

dokumentasjon, herunder anslått markedsverdi, 

som tilsier at en annen måte å beregne restverdi 

for det konkrete tiltaket vil være bedre, bør best 

mulig metode benyttes.

– Ved antatt lang restverdiperiode og stor 

usikkerhet om virkningene (og dermed levetiden) 

bør følsomhets- og scenarioanalyse benyttes som 

tilleggsanalyse for å belyse betydningen av 

spesielt usikre anslag.
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Rundskriv & levetid 

6.3 Analyseperiode og levetid (Rundskriv)

En samfunnsøkonomisk analyse skal så langt som mulig fange opp alle relevante virkninger av 

tiltaket i hele dets levetid. 

Levetiden som benyttes i analysen av investeringsprosjekter må reflektere den perioden tiltaket 

som analyseres faktisk vil være i bruk eller yte en samfunnstjeneste. For tiltak som tar form av 

tjenester eller regulering, må en vurdere hvor langt inn i framtiden tiltaket vil ha vesentlige 

virkninger. Levetiden må derfor drøftes for det enkelte tiltak, eller i veiledere for sektorer der det 

gjennomføres mange tilsvarende tiltak. For å bidra til at tiltak i en sektor kan sammenlignes skal det 

legges vekt på en enhetlig tilnærming.

 Som hovedprinsipp skal analyseperioden være så nær levetiden som praktisk mulig. For 

infrastrukturtiltak i samferdselssektoren settes analyseperioden til 40 år. Avvik fra dette 

prinsippet må begrunnes. 

Den fallende kalkulasjonsrenten er et uttrykk for at usikkerheten om alternativavkastningen øker over tid, fra ethvert tidspunkt, og er egnet for å fange opp virkninger som kommer særlig langt fram i tid. Noe variasjon mellom 

tidspunkt for analysen, beslutningen og oppstart av tiltaket vil i denne sammenhengen ha mindre betydning. Samtidig er det behov for en praktisk tilnærming til hvilket tidspunkt analyseperiode og kalkulasjonsrente skal regnes fra. 

 Analyseperiode og kalkulasjonsrente bør som hovedregel ta utgangspunkt i tiltakets oppstartsår.
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2. Vurdering Tidsperspektiv i KVU 

23/10/2017 Page 7

Om lag 50 prosent av nytten i KVU kommer etter 2070

 Trafikkvekst og realprisjustering i  90 år

 Avtrappende kalkulasjonsrente

 Ulike og økende reinvesteringsbehov utover i tid

 Økende usikkerhet mht relevans (ivaretatt i renten? Haakon?)

 Løse utfordringer etter 2070 nå?

RestverdiNytte

Drift og vedlikehold

2030 2070 21052024

Levetid 75 år

2015

Ikke-diskonterte verdier

Investering
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Restverdi i NOU
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Side

Vurdering i KS1 Oslo-navet
Konsepter – pakker av tiltak med ulike levetider, teknisk / 

funksjonell relevans og ulike reinvesteringsbehov;

 Veger, tunneler, trikkelinjer, stasjoner, bussterminaler

 Ulik levetid – felles analyseperiode – reinvesteringer langt fram

 Ulike tolkninger etatene i mellom

40 år i tråd med R-109/14

75 år med reinvesteringer som sensitivitet

9
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3. Konklusjon, Tidsperspektiv i KS1
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Tid

Investering

203020242016

Nytte

Drift og vedlikehold

Nåverdi = dagens verdi av fremtidige kontantstrømmer (alle verdier diskonteres til analysetidspunkt)

Levetid 40 år

Analyseperiode

Kalkulasjonsrente r = 4 % (2016-2056) r = 3 % (2057-2070)

Nytten justeres iht. trafikkvekst og realpris på tidsverdier mv

2070



Page 
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4. Levetid - levetidskostnader 

- relevans +/- 90 år? (Svein?)
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Relevans…
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SLUTT
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vista-analyse.no

Levetid av tiltak –

prinsipielle betraktninger

Haakon Vennemo

Oslo, 20. oktober 2017



vista-analyse.no

Eidsvoll jernbanestasjon

• Åpnet 1854 som 
endestasjon på 
Hovedbanen

• Stasjonsbygning bygget 
1858, men brant 1877

• Ny stasjonsbygning 1878 
var i funksjon i 120 år, til 
1998

• På dette tidspunkt hadde 
den restverdi, og den 
brukes i dag til 
kursvirksomhet og 
«events»

• «Hovedbanen» er nå 163 
år. Materiell er skiftet ut, 
men grunnleggende 
forhold som arealbeslag 
består

Eidsvoll stasjon ca 1920

Eidsvoll stasjon i dag
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Mine vurderinger

• Analyseperioden bør i utgangspunktet settes lik 
økonomisk relevant levetid

• Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid

• Det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 
levetid

• Restverdi bør beregnes i form av alternativverdi i 
markedet

• Levetiden bør i prinsippet optimaliseres ved hjelp av 
vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger

• I praksis bør en vurdere nytten av å fremskaffe 
informasjon om små størrelser opp mot kostnaden.

• Ofte vil det være praktisk å avslutte analysen etter 75 år.

• Usikkerhet er ikke et selvstendig argument for å 
avslutte analysen tidlig
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Analyseperioden bør settes 

lik økonomisk relevant levetid

• T bestemt av a og b – ikke av tekniske kvaliteter

• Anta at vi setter et avslutningstidspunkt τ < T, og 
definerer

• NV kan da skrives

NV= 
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Analyseperioden bør settes 

lik økonomisk relevant levetid
• Hvis analyseperioden er for kort (τ < T) mister vi 

leddet

• Dette leddet vil være ulikt fra prosjekt til prosjekt, og 

det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 

levetid.

• Økonomisk levetid kan være kortere eller lengre enn 

teknisk levetid

• Teknisk utstyr blir umoderne

• Bortsprengte skjær, tunneller, avrenning fra søppeldeponi 
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Mine vurderinger

• Analyseperioden bør i utgangspunktet settes lik 
økonomisk relevant levetid

• Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid

• Det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 
levetid

• Restverdi bør beregnes i form av alternativverdi i 
markedet

• Levetiden bør i prinsippet optimaliseres ved hjelp av 
vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger

• I praksis bør en vurdere nytten av å fremskaffe 
informasjon om små størrelser opp mot kostnaden.

• Ofte vil det være praktisk å avslutte analysen etter 75 år.

• Usikkerhet er ikke et selvstendig argument for å 
avslutte analysen tidlig
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Restverdi bør settes lik 

alternativverdi i markedet
• En praksis der alle prosjekter gis administrativ lengde 

τ < T kan «reddes» hvis restverdien er korrekt.

• Anta

• Da vil 

• Med riktig er kan τ være hva som helst, men «jobben» 

flyttes til R. Det underliggende idealet er det samme: 

få med hele den økonomisk levetiden.   
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Mine vurderinger

• Analyseperioden bør i utgangspunktet settes lik 
økonomisk relevant levetid

• Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid

• Det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 
levetid

• Restverdi bør beregnes i form av alternativverdi i 
markedet

• Levetiden bør i prinsippet optimaliseres ved hjelp av 
vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger

• I praksis bør en vurdere nytten av å fremskaffe 
informasjon om små størrelser opp mot kostnaden.

• Ofte vil det være praktisk å avslutte analysen etter 75 år.

• Usikkerhet er ikke et selvstendig argument for å 
avslutte analysen tidlig
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Levetiden bør optimaliseres
Objekt: Fornyelsesfrekvens (år): Vedlikeholds-frekvens (år):

Fyrstasjoner -- 5
Fyrlykter, tradisjonell 50 5
Fyrlykter, nye 30 10
HIB, tradisjonell 25 5
Mini-HIB (ny) 30 10
Lanterner, tradisjonell 25 5
Lanterner, LED, nye 25 10
Indirekte belysning 15 5
Indirekte belysning 20 --
Lysbøyer 15 1
Jernstenger 30 5
Komposittstenger 30 10
Varder 50 5
Båker 50 5
Skilt 20 10
Racon 10 1
DGPS 10 1

Levetiden til ulike investeringskomponenter av interesse for Kystverket
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Levetiden bør optimaliseres

• Anta to komponenter, som lever hhv 30 og 
50 år.

• Ett alternativ er levetid 30 år pluss restverdi 
på komponent 2.

• Men komponent 2 kan ha lav restverdi 
utenom tiltaket

• Et annet alternativ er levetid 50 år pluss 
restverdi på komponent 1.

• Slik kan vi fortsette. De to komponentene vil 
dø samtidig etter 150 år…
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Levetiden bør optimaliseres

• Skal vi velge 30 års levetid, eller 50 år, eller noe 

annet?

• Etter 30 år er det snakk om reinvestering i 

komponent 1. 

• Prinsipielt sett må den vurderes for seg og 

gjennomføres dersom den lønner seg.

• Den vil dra nytte av 20 års kapitaltjeneste fra 

komponent 2.

• Altså: Hvis vi har valget mellom 30 års levetid uten 

reinvestering, og 50 år med reinvestering, så velger 

vi alternativet med høyest nytte. 

• Tankegangen leder til optimal levetid.
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Mine vurderinger

• Analyseperioden bør i utgangspunktet settes lik 
økonomisk relevant levetid

• Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid

• Det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 
levetid

• Restverdi bør beregnes i form av alternativverdi i 
markedet

• Levetiden bør i prinsippet optimaliseres ved hjelp av 
vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger

• I praksis bør en vurdere nytten av å fremskaffe 
informasjon om små størrelser opp mot kostnaden.

• Ofte vil det være praktisk å avslutte analysen etter 75 år.

• Usikkerhet er ikke et selvstendig argument for å 
avslutte analysen tidlig
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Nytten av å fremskaffe informasjon 

må balanseres mot kostnad

• Hvis nyttestrømmen i dette tilfellet kuttes etter 40 år, går en 
glipp av 20 prosent av nytten
• Like mye som skattefinansieringskostnaden

• Hvis prosjektet lever 120 år og en kutter etter 75, går en 
glipp av 9 prosent av nytten
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Nytten av å fremskaffe informasjon 

må balanseres mot kostnad

• I samfunnsøkonomiske analyser bruker vi 
kalkulasjonsrenten til å ta hensyn til usikkerhet

• Dersom usikkerhetspåslaget i renta er 2 prosent vil en 
forventet inntekt/nytte på 100 om 75 år være verdt 17 
nå, kun fordi den er usikker

• Det er rimelig at usikre størrelser teller mindre, men å 
anta at de teller null er for drøyt

• Det generelle prinsippet må heller være at en dropper 
å tallfeste størrelser som påvirker resultatet lite i 
forhold til innsatsen med å estimere tallet. 

• Ofte vil det være effekter langt frem i tid, men det kan 
også være andre effekter

• Effekter til uendelig er av og til enklere å regne på enn 
tidsbegrensede effekter 
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Mine vurderinger

• Analyseperioden bør i utgangspunktet settes lik 
økonomisk relevant levetid

• Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid

• Det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 
levetid

• Restverdi bør beregnes i form av alternativverdi i 
markedet

• Levetiden bør i prinsippet optimaliseres ved hjelp av 
vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger

• I praksis bør en vurdere nytten av å fremskaffe 
informasjon om små størrelser opp mot kostnaden.

• Ofte vil det være praktisk å avslutte analysen etter 75 år.

• Usikkerhet er ikke et selvstendig argument for å 
avslutte analysen tidlig
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Mine vurderinger

• Analyseperioden bør i utgangspunktet settes lik 
økonomisk relevant levetid

• Økonomisk levetid er ikke det samme som teknisk levetid

• Det er ikke et selvstendig poeng å gi alle prosjekter lik 
levetid

• Restverdi bør beregnes i form av alternativverdi i 
markedet

• Levetiden bør i prinsippet optimaliseres ved hjelp av 
vedlikeholdsinvesteringer og oppgraderinger

• I praksis bør en vurdere nytten av å fremskaffe 
informasjon om små størrelser opp mot kostnaden.

• Ofte vil det være praktisk å avslutte analysen etter 75 år.

• Usikkerhet er ikke et selvstendig argument for å 
avslutte analysen tidlig
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Vista Analyse jobber hver dag for å levere den beste 

kvaliteten i markedet

Vistas kjerneverdier
• Høy faglig kvalitet: 

• Av 21 ansatte er 4 professorer og 7 har 
doktorgrad/tilsvarende

• Alle ansatte har relevant studie- og 
arbeidserfaring

• Våre nye medarbeidere får tett oppfølging og 
god tid til å utvikle seg

• Uavhengighet/integritet

• Eies av de som jobber der 

• Skriver aldri konklusjonen på bestilling

• Skreddersøm

• Hvert prosjekt løses på den måten som gir best 
resultat

• Metodikken tilpasses prosjektet, ikke motsatt

• Rapportene skal være et godt 
beslutningsunderlag og samtidig dokumentere 
metodikk og vurderinger

VISTA ANALYSE tilbyr erfarne konsulenter, uavhengige konklusjoner og 

skreddersøm

Vistas fire fokusområder

Metodikken er den røde tråden

Klima, energi 

og miljø

• Samfunnsøkonomisk analyse

• Evalueringer

• Statistisk analyse/økonometri

• Spørreundersøkelser (intervju og 

survey)

• Osv.

Samferdsel

Kommuner og 

regioner

Velferd og 

næring



Levetid i samfunnsøkonomiske 

analyser

Hva er beste praksis?



Hvorfor er det aktuelt?

Prosjekt Levetid KVU Levetid KS1

Grenlandsbanen 75 år 40 år

Oslo-navet 75 år 40 år

Østre linjes forbindelse 75 år 40 år

2



Eksempel Oslo-navet

Trafikantnytte 58.4

Offentlig nytte -24.3

Nytte samfunnet for øvrig 13.9

Restverdi 37.4

Total (brutto ekskl. skattefinansiering) 85.4

Andel restverdi 44%

3



Program

09:00-10:15 Del 1 

Retningslinjer og prinsipielle betraktninger

10:15-10:25 Kaffepause

10:25-11:45 Del 2 

Praksis i etatene og i andre land

11:45-12:30 Felles lunsj

12:30-14:00 Del 3 

Hvor lenge er prosjektene faktisk i bruk

Diskusjon

4





Levetid og restverdi i SVVs nytte-
kostnadsanalyser

Vidar Rugset - VD

23.10.2017



Fra dokumentasjonen til EFFEKT 6

Prinsipp for beregning av restverdi

23.10.2017



Hovedprinsipper

● Dersom levetid er lenger enn analyseperioden beregnes restverdi ved at netto 
nytte siste år i analyseperioden videreføres i restlevetiden og diskonteres på 
vanlig måte.

● Ved etappevis utbygging regnes restverdi avutbyggingsetapper med restlevetid 
proposjonalt i forhold til total investering.

● Det regnes ikke realprisjustering i restlevetiden

● Det regnes p.t. samme levetid på alle komponenter av investeringen.

● Ved levetid kortere enn analyseperioden er det ingen automatikk mhp
reinvestering. Bruker må da legge inn en ny utbyggingsetappe med tilhørende 
investering.

Restverdi i EFFEKT 6.6

23.10.2017



Om drift/vedlikehold og rehabilitering

● I de årlige drift- og vedlikeholdskostnadene er de kostnadene som er 
nødvendige for å opprettholde tilbudet, f.eks, asfaltering, utskifting av 
stikkrenner, kantslått etc. I tillegg beregnes følgende tilleggskostnader: (eks 
med 3 km tunnel)

Levetid i EFFEKT

23.10.2017



Rehabilitering

● Tilleggskostnader for tunnel er todelt. En del er løpende drifts- og 
vedlikeholdskostnader som kommer i tillegg til basisvedlikeholdet. Den andre 
delen er rehabiliteringskostnader.

● Rehabiliteringskostnader for tunnel legges inn som en gjennomsnittlig årlig 
kostnad. Denne er da med i den netto nytten som videreføres i restlevetiden.

● Det er imidlertid et begrenset statistisk grunnlag som ligger til grunn for de 
standard rehabiliteringskostnadene som ligger i EFFEKT. Det er sterkt anbefalt å 
bruke egne data dersom man har det. Det foregår mye tunnelrehabilitering for 
tiden, så vi forventer et bedre statistisk grunnlag etter hvert.

Levetid

23.10.2017



Enkelt eksempel

● 10 års analyseperiode, 15 års levetid

● Ingen trafikkvekst eller realprisvekst.

● Ingen endring i trafikkgrunnlag som følge av tiltak.

● Kun én utbyggingsetappe

● 5 km vei erstattes av ny vei på 4.5 km, hvorav 3km tunnel.

● Investering 500 MNOK inkl MVA, anleggsperiode 3 år.

● Som normalt i EFFEKT vises negative konsekvenser med negativt fortegn. (i.e. en 
nedgang i kostnader er positivt)

● Ingen operatører involvert (kun biltrafikk)

Beregning av restverdi

23.10.2017



Beregning av restverid

23.10.2017

● Netto nytte for år 10 i analyseperioden klippet ut av EFFEKT-basen. Tall i 1000 
kroner diskontert.

0-alt tiltak endring
Kjøretøykostnad

er -67 158 -63 693 3 465

Tidskostnader -123 587 -99 067 24 520

Sum trafikanter 27 986

Drift og 
vedlikehold -1 325 -11 369 -10 043

Skatte- og 
avgiftsinntekter 14 634 13 858 -776

Sum offentlig -10 820

Ulykker -28 407 -18 984 9 423

Støy og 
luftforurensning -3 313 -3 168 145

Skattekostnad -2164

Sum samfunnet 
for øvrig 7 403

Netto nytte i år 
10 24 569



Fordeling drift-vedlikehold og rehab i tiltaksalternativet, år 10:

● 1000 kr diskontert

23.10.2017

Basisvedlikehold -2 199

Tilleggskostnad tunnel -2 471

Rehabilitering tunnel -6 699

Total for tiltaksalternativet -11 369



Beregning av restverdi

netto nytte år 10 (diskontert) 24 569

netto nytte år 10 (udiskontert) 35 662

restverdi år (disk) 11 23 624

12 22 716

13 21 842

14 21 002

15 20 194

sum nåverdi av restverdi 109 379

23.10.2017



Totalt i perioden:
KOSTNADER I PERIODEN 2022-2031

(1000 kr diskontert)

Aktører Komponenter Planlagt Alternativ 0 Endring

Trafikanter Kjøretøykostnader -776 552 -818 873 42 321

Tidskostnader -1 189 409 -1 483 800 294 391

SUM -1 965 961 -2 302 673 336 712

Det offentlige Investeringer -434 893 -434 893

Drift og vedlikehold -136 492 -15 909 -120 583

Skatte- og avgiftsinntekter 171 369 180 987 -9 619

SUM -400 016 165 079 -565 095

Samfunnet  for øvrig Ulykker -236 569 -353 909 117 340

Støy og luftforurensning -36 197 -32 365 -3 832

Restverdi 109 377 109 377

Skattekostnad -80 003 33 016 -113 019

SUM -243 392 -353 258 109 866

SUM -2 609 370 -2 490 853 -118 516

Netto nytte -118 516 Netto nytte pr budsjettkrone NNB = -0.21

23.10.2017



Merknad

● SVV beregner som hovedregel 40 års levetid på vegprosjekter.

● EFFEKT har i dag lik levetid på alle elementer i investeringen. Ulik levetid på ulike 
komponenter vil bli implementert i EFFEKT 7.1 eller 7.2.

23.10.2017
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Avinor: Samfunnsøkonomisk analyse OSL R3

Ingen restverdier beregnet etter 40 år analyseperiode

Biler 10

Maskiner 10

Tekniske installasjoner 10

Bagasjeanlegg 15

Banedekke 15

Reservekraftanlegg 15

Navigasjonssystemer 15

VVS, El 20

Utleiebygg 20-25

Innredning  25

Bygningskropp 50

Bedriftsøkonomisk avskrivning – antall år





Dagens praksis 

Jernbanedirektoratet

Levetid i samfunnsøkonomiske analyser

Seminar 20. oktober 2017

v/ Jon-Kristian Hovland



Levetid i Jernbanedirektoratets analyser

21

• Analyseperiode 40 år

• Levetid 75 år

• Restverdiperiode 35 år 

• Inkluderer kostnader til 

reinvesteringer



Sjablonmessige forutsetninger

Teknisk levetid (år) Andel av investering

Underbygg 100 59%

Overbygg 40 24%

KL-anlegg 50 7%

Elektroanlegg 40 3%

Signalanlegg 25 7%

22



23

-3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73

Underbygg Overbygg KL-anlegg Elektroanlegg Signalanlegg

Analyseperiode Restverdiperiode



Mulige forbedringer

• Grundigere vurdering av standardforutsetningenes gyldighet i hver 

enkelt analyse

• La de tekniske levetidene for ulike komponenter være en funksjon 

av belastning i stedet for en konstant (der det er relevant)

• Vurdere om det er reinvesteringer i nullalternativet som kan unngås 

ved gjennomføring av tiltaket

24





Levetid i 

samfunnsøkonomiske analyser

En sammenlikning mellom flere land
Utarbeidet av Frode Hjelde, presentert av Christoph E. Siedler



Sverige

Per april 2016

Diskonteringsrente 4%

Prinsipper

• Analyseperiode: 

- skal være like lang som tiltakets levetid, men maks. 40 år

• Levetid: 

- maks. 60 år uansett om tiltaket yter økonomiske tjenester ut over 60 år

• Restverdi: 

- Beregning med utgangspunkt i nettonytten i analyseperiodens siste år

29 Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land



Danmark

Per mars 2015

Diskonteringsrente 4% i årene 1-35, 3% i årene 36-70, 2% fra år 71 av

Prinsipper

• Analyseperiode: 

- Dekker perioden fra beregningstidspunkt til levetidens utløp

• Levetid: 

- for større vei- og jernbaneprosjekter typisk 50 år

• Restverdi: 

- Det forutsettes ved restverdi at anleggene vedlikeholdes fullt ut i hele perioden

- Beregnes som den neddiskonterte verdien av den initiale investeringen 

fratrukket de neddiskonterte verdiene av vedlikeholds- og 

fornyelseskostnadene som påløper i hele analyseperioden
30 Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land



Finland

Per juni 2003

Diskonteringsrente 5%

Prinsipper

• Analyseperiode: 

- maks. 30 år selv om levetiden er lengre

• Levetid:

- maks. 40 år uansett om levetiden er lengre

• Restverdi:

- maks. 25% av den neddiskonterte investeringskostnaden

- Investeringen avskrives lineært over 40 år og restverdien settes lik de siste ti 

års avskrivninger, gitt taket på 25%

32 Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land



Storbritannia

Per november 2014

Diskonteringsrente 3,5% i årene 1-30, 3% deretter

Prinsipper

• Analyseperiode: 

- lik prosjektets økonomiske levetid, men aldri lengre enn 60 år uansett om 

levetiden er lengre

• Levetid: 

- avkortes ved 60 år selv om den kan være lengre i realiteten

• Restverdi: 

- kun relevant der f.eks. kontraktsformer tilsier en kortere analyseperiode enn 

den egentlige levetiden

- lik neddiskontert nyttestrøm fratrukket neddiskonterte kostnader
33 Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land



Irland

Per mars 2016

Diskonteringsrente 5 %

Prinsipper

• Skal strengt tatt beregne nytte for hele levetiden

• Analyseperiode

- Maks. 30 år

• Levetid:

- Tolkning ut fra økonomisk levetid

• Restverdi:

- Ikke vanlig, men ved beregning:

1) Beregne nettonytten for de gjenværende årene, eller

2) Lineær avskrivning
34 Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land



Oppsummering

35

NNT – restverdien beregnes med utgangspunkt i analyseperiodens siste års (T) netto nytte (NN)

KVT – restverdien beregnes med utgangspunkt i analyseperiodens siste års (T) kapitalverdi (KV) av infrastrukturen/ anlegget/ materiellet

LA – lineær avskrivning

SWE DAN FIN GBR IRL NOR

Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land

Analyseperiode (maks) 40 50 30 60 30 40

Levetid (maks) 60 50 40 60 ≥30 ?

Levetid (resonnement) Øk Øk/ tekn Øk/ tekn Øk Øk ?

Restverdi NNT KVT LA n.a. NN eller LA NNT



Konklusjon

• Det ser ut til å være generell enighet om at analyseperioden bør 

være så lik tiltakets levetid som mulig 

• Videre tar man i de fleste land utgangspunkt i den perioden 

prosjektet faktisk er i bruk, eller yter en samfunnstjeneste 

(økonomisk levetid)

• Det avgjørende spørsmålet er ikke nødvendigvis hvilke tallverdier  

en setter på analyseperioden, den forventete levetiden og dermed 

restverdiperioden, men hvordan verdiene begrunnes

36 Levetid i samfunnsøkonomiske analyser – En sammenlikning mellom flere land





Teknisk levetid - veg

Even K. Sund

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Vegavdelingen
Drift, vedlikehold og vegteknologi

E18 Vestfold – foto: Kjell Wold (Svv)

Miniseminar om levetid i samfunnsøkonomiske analyser
Oslo – 20. okt 2017



“Levetider” i samf.øk analyser i dag

● Vårt beregningsverktøy EFFEKT inkluderer vedlikeholdskostnader

– Generelle kostnader: drenering, vegdekke, vegutstyr & 
miljøtiltak, vinterdrift, adm.kostnader (ledelse mm)

– Tilleggskostnader: vegbelysning, gs-veger, fortau, 
støyskjermer, tunneler, bruer, ferjekaier, signalanlegg, 
rasteplasser, skredsikringsanlegg

● Baserer seg på forenklede beregningsmodeller som benyttes på 
vedlikeholdssiden (MOTIV)

– Årlig kostnad =Mengde x frekvens (=levetid) x enhetskostnad

23.10.2017



Spørsmål ved Stortingets behandling av 
Nasjonal Transportplan (NTP)

”Hvor lang levetid regner man at en veg normalt har, før 
den må ”totalrenoveres”? ”

Hva er svaret ?



Del av vårt svar (i korte trekk) 

Levetid kan forstås på forskjellig måte, og det opereres både med 
funksjonell, teknisk og økonomisk levetid.

– Funksjonell levetid : når vegen eller de enkelte vegobjektene (for 
eksempel et vegdekke eller drensystem) ikke lenger oppfyller sin 
tiltenkte funksjon.

– Teknisk levetid: når vegen eller de enkelte vegobjektene, er så 
skadet at de karakteriseres som uakseptable i forhold til definerte 
tekniske parametere.

– Økonomisk levetid: når det er økonomisk optimalt å erstatte hele 
eller deler av vegen 



Vegdekke



Tilstanden (spor og jevnhet) til vegdekkene 
har vi god oversikt over 

● 360 graders skanning

● Stort årlig måleomfang
– Riks- og fylkesveger

● Vedlikeholdsplanlegging, prognoser for 

fremtidig tilstandsutvikling

● Historisk oversikt – statistikk
– Måleindikator «andel veger med 

tilfredsstillende dekketilstand»

04.11.2016



Analyse av dekkelevetid  
(basert på prognose for når krav til 
spordybde/jevnhet i vedlikeholdsstandarden1 nås)

1) Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av riksveger

Pavement management system



Av og til oppnår vi ikke normert dekkelevetid!



Utstyr i tunneler

Erfaring tilsier 10 - 20 år  +/-

Tidligere regnet vi med 20 år + 

Plania: FDV-system for utstyr i tunneler og en
del andre objekter på og langs veg 



Festningstunnelen i Oslo (19 år gammel)

Festningstunnelen er under ekstrem oppussing. Seks entrepriser, en rekke leveranser, 

budsjett på 307 millioner kroner og 18 måneder med nattarbeid, er det som kreves for å 

oppgradere den 1800 meter lange og 19 år gamle tunnelen.

Med valg av andre materialer er det håp om at en del av det nye utstyret kan stå lengre i 

denne runden.

Det velges for eksempel syrefaste framfor galvaniserte kabelbruer og armatur, og  

kobberkabler framfor aluminiumskabler



Bruer prosjekteres for 100 års levetid

Inpeksjonsregime og bruforvaltningssystem
(Brutus)



Typiske levetider/tiltaksfrekvenser som brukes
i våre beregningsverktøy (Motiv & Effekt)
(eksempler, det finnes mange flere vegobjekt ☺ )

23.10.2017 +++++



Det er i plan- og byggefasen man har størst 
mulighet til å påvirke livssykluskostnadene !

Planlegging 
og bygging

Driftsfase



Takk for oppmerksomheten!
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Teknisk levetid

jernbaneinfrastruktur

Per Herman Sørlie

Jernbanedirektoratet



Jernbaneteknikken er kompleks – alt må fungere



Jernbanenettet er komplekst

Faktorene som påvirker levetid 
varierer mye, f.eks.
• Trafikkmengder
• Klimapåvirkninger (vann, frost….)
• Kurvatur
• Opprinnelig teknisk standard

Teknisk levetid er vanskelig 
å anslå

Nybygde strekninger har mindre 
variasjon
(men prisen er høyere 
anleggskostnader) 



Hva bestemmer teknisk levetid?

• Trafikkbelastning (passert tonnasje)

- f.eks. skinner som slites eller utmattes

• Alder
- f.eks. betongkonstruksjoner i bruer, råte i tremaster/tresviller

• Foreldelse

- f.eks. elektroniske sikringsanlegg der teknologi går ut på dato

• «Uendelig» - som steinvelvsbruer

• Kombinasjon av mange faktorer (oftest)
- f.eks. slitasje + klima + aggressivt miljø (korrosjon) + aldring 

• Forutsetning uansett: normalt godt vedlikehold!

56



Teknisk levetid

57

Kylling bru – steinvelv – «uendelig» levetid 
– tilnærmet vedlikeholdsfri

Notodden – klimapåvirkning – ikke oppnådd levetid –
vedlikehold dreneringsanlegg(?)



Standard levetider?

• Gjennomsnitt for system med komponenter som ha ulik levetid

• Lønnsomt at deler av systemet byttes underveis, f.eks.
- slitasjedeler i sporveksler slites raskere enn sporveksel som helhet

- ytre skinne i skarpe kurver slites ut før stålet utmattes

- enkeltmaster i kontaktledningsanlegg 

• Levetid er sjelden absolutt – kan kompensere med økt vedlikehold

• Teknisk/økonomisk levetid: årlig vedlikeholdskostnad overstiger årlig 

kostnad for fornyelsen

• Effektiv fornyelse kan bety at anleggsdeler byttes «før tiden»

58



Utforming ut fra utskiftingsmulighet

• Anlegg som er vanskelige å bytte – meget lang levetid

- Typisk underbygning inkludert bruer og tunneler nominelt 100 år

- Bruer belastes så lavt at de ikke utsettes for utmatting

- Typisk: fornyelse = bygge ny linje

• Komponenter som kan byttes 
- f.eks. skinner, sviller, KL-anlegg som har endelig levetid

- Utskifting er relativt enkelt

• Signalanlegg spesielt

- Elektroniske anlegg har kort levetid og delsystemer har ulik levetid 

- Utfordring at strenge kontrollkrav medfører innstilling av trafikk ved fornyelse

59



Svært ulike levetider for delsystemer – signal

Bygning
40 år

15 år

25 år
(60-70 år relé)

40 år

Komponenter 
ute ≤ 40 år

Styringsanlegg 

utv. komponenter

15 år

Veibomanlegg

Drivmaskiner sporveksler



Eksempler realistiske levetider komponenter
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• Levetid sterkt avhengig av belastning for overbygning og kl-anlegg

• Tresviller – overgang til dårligere impregneringsmetoder en utfordring

• Standardiserte levetider for samfunnsøkonomiske beregninger? Tja…

Komponent Levetid Kommentar
Viktigste

parameter

Trend for 

levetid

Sikringsanlegg - elektronisk 25 år Alle moderne anlegg Foreldelse Synkende

Sikringsanlegg - relebasert 60 år Utgått teknologi Alder ----

Kontaktledningsanlegg 60 år Master antakelig lenger Slitasje Økende

Omformere - statiske 40 år Kraftelektronikk Foreldelse Synkende

Ballast 30 år Slitasje Økende

Betongsviller 50 år ved 10 mill. brt/år Alder/slitasje Økende

Tresviller (bøk/eik) 45 år Utgår - kreosotforbud Alder (råte) Synkende

Skinner 45 år ved 10 mill. brt/år Utmatting/slitasje Økende

Sporveksler 25 år ved 10 mill. brt/år Slitasje Økende





Hvor lenge er samferdselsprosjekter 

faktisk i bruk?

Svein Bråthen

Høgskolen i Molde/

Møreforsking Molde AS



Momenter til diskusjon

• Hva viser erfaringen oss om hvor lenge store 

investeringsprosjekter innenfor samferdselssektoren 

faktisk er i bruk eller yter en samfunnstjeneste?

• Hva kreves for å holde dem i bruk (fornyelser)?

• I hvilken grad endres prosjektenes funksjon i løpet av 

levetiden?



Få arbeider med systematisk gjennomgang 

av levetider

• Utgangspunkt: Avkastningen på bruk gir verdien. 

Økonomisk levetid normalt 40 år.

• Når har vi et «nytt» prosjekt? 

• Eksempel: Den gamle Holmestrandstunnelen ble 

åpnet i 1983, opprinnelig bruk opphørte i 2001, 

helt stengt i 2012. 



Levetid - veger

• Funksjonell levetid, teknisk levetid og økonomisk levetid. 

– Funksjonell levetid (40-60 år): Tiden som vegen kan brukes til sin 
tiltenkte funksjon uten at veiens linje, bredde eller bæreevne må 
endres. Denne anslås generelt til mellom 40 og 60 år. 

– Teknisk levetid: Levetid uten at vegen anses som teknisk 
uakseptabel i forhold til de tekniske parametere den er bygget 
etter. Broer har normalt en teknisk levetid på 100 år, mens 
elektroniske anlegg i tuneller har en forventet levetid på mellom 10 
og 40 år.

– Økonomisk levetid: Det tidspunkt hvor det er økonomisk mest 
gunstig å erstatte den. 40 år brukes til vanlig. Deler av anlegg (f. 
eks. rekkverk, el., dekke) har kortere levetid.

(Simonsen 2010)



Levetid – jernbane og luft

Bane: 

Objekt Teknisk levetid (år) 

Underbygning 75 

Overbygning 40 

Elektroanlegg 40 

Stasjonsanlegg 40 

Signalanlegg 30 

Kontaktledningsanlegg 40 

Luft: tilsvarende tabeller kan lages for delkomponenter (rullebane, 
kommunikasjon osv).



Levetid for ulike deler av infrastrukturen

USD

Year

T3

T2

T1

R

T0

5      10                             18            30

Terminal building         No. of gates             Runway

0

I1        I2                            I3

A

B

C

D

• Komponenter i infrastrukturen 

fases inn og kan påvirke 

kapasitetsskranker

• Reinvesteringer i enkelte 

komponenter (elektronikk etc) 

gjennom levetiden til de større 

elementene (vegkropp, rullebane)

• Skrives ut med restverdier etter 

endt økonomisk levetid.

• De store komponentene definerer 

levetiden. 

• Lik levetid mellom konsepter 

innen samme prosjekt.



Kan vi få behov for en mer fleksibel
tilnærming til levetidsbegrepet?

▪ Det kan bli et større press på
“grønn mobilitet”, som
kanskje kan medføre at 
kravene til fleksibel utforming
av infrastruktur og fokus på
realopsjoner øker, kanskje
særlig i urbane områder
▪ Jf. krav til fleksible bygg

▪ Det å ta alternative 
bruksmuligheter i betraktning
i tidlig fase kan gi større
fleksibilitet



Etterspørselsstyring gjennom prising kan generelt gi

flere muligheter til å påvirke transportstrømmene



I riktig gamle dager bygde man for 
evigheten

Det man bygde under den 
industrielle revolusjon var også ment
å vare svært lenge

Hva med moderne infrastruktur? 
Endringer i behov skjer kanskje
raskere, bør man ha et kritisk blikk
på levetid og fleksibel utforming i et 
slikt perspektiv?

Kan vi anvende noe av samme dynamiske

tenkning på tilbudssiden?



• Det kan være gunstig med en systematisk

gjennomtenkning av hvorvidt endring i 

vedlikeholdsinnsats bør gjøres ut fra en

eventuell endring i bruksområde/endret

belastning

• Kan det være at man bør innrette innsatsen

med tanke på nye bruksområder?

• Beslutninger om slik systematikk bør

antakelig gjøres på overordnet nivå, 

eksempelvis i NTP-sammenheng, hvis det er

faglige grunner til det.

“Underveisevaluering” av infrastrukturens framtidige
rolle, eksempelvis halvveis i beregnet levetid?



Tilpasning til levetid og endrede behov?

• Endre til helt annen bruk?

• Bygge om til andre 

transportformål?

• Fornye?

• Fjerne?



Endre bruksområdet:
Bygge om til alternativ bruk

Tempelhof Airport 

(1923-

Holmestrand (ski)tunnel (1983-2003)

(1923-2008)



Bygge om til andre transportformer

Eidsfossbanen (1901-1938) Bispevegen

(Tønsberg, sidespor til Vestfoldbanen)



Vesentlig ombygging/fornying

Dal-Minnesund (1994-2010) fra 2 til 

4 felt med stedvis annen liunjeføring, 

herunder utvidelse av Minnesund bro 

(II) til 4 felt.



Fjerne eller flytte, frigjøre areal 

Vrengen bro (til Tjøme) 

(1932-1981, fjernet 1983) 

Bodø lufthavn (I) 1952 - 2022?
Oslo lufthavn, Fornebu 

(1939-1998) 



Frigjøre/omdanne areal til alternativ bruk

Cheonggyecheon Expressway 

Seoul, S. Korea

Highline, NY (1934-1980) Bispelokket, ca 1960-2010 

1976-ca 2000

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fngm.nationalgeographic.com%2F2011%2F04%2Fny-high-line%2Fgoldberger-text&psig=AOvVaw15i32SIrwnJ9Cul5zDd-v7&ust=1508441401593341


Oppsummering

• Eksemplene viser store variasjoner, og det kan være 
grunn til å se nærmere på en mer differensiert 
tilnærming. 

• Mange tiltak har eksistert atskillig lenger enn 40 år, 
dog med til dels betydelige ombygginger underveis. 



Oppsummering (2)

• Det er antakelig et behov for å få systematisert 
levetidsdata for ulike prosjekttyper/sektorer, inkludert 
oppgraderinger

• Vil en antatt raskere teknologisk utvikling kreve 
større fleksibilitet i utforming av prosjektene?

• (Oppsummert etter diskusjoner: En bør vurdere å 
gjennomregne et utvalg prosjekter for å se om 
forskjellige tilnærminger til levetid/restverdi påvirker 
rangering/anbefaling).  
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