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Sammendrag og konklusjoner
Promillekjøring er en stor trafikksikkerhetsrisiko i vegtrafikken internasjonalt og i Norge. Det er

allment kjent at alkohol, alene eller i kombinasjon med narkotika og legemidler påvirker

sentralnervesystemet og reduserer kjøreferdighetene. Osl o Economics har på oppdrag fra Statens

vegvesen, V egdirektora tet gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av innføring av alkolås i all

persontransport mot vederlag på veg i Norge. En alkolås er et system som hindrer at sjåføren kan

starte bilen dersom sjåføren er påvirket av alkohol med en promille over 0,2.

Oppdr aget er avgrenset til å omfatte buss og drosje i Norge. Vi har identifisert nytte - og kostnadsvirkninger av
tiltaket og så langt det har vært mulig prissatt disse effektene. Kostnadseffekter er i hovedsak knyttet til innkjøp
og montering av alkolås, samt k ostnader for service og kalibrering. Den største nytteeffekten av tiltaket er
redusert risiko for trafikkulykker. Videre vil tiltaket ha en positiv signaleffekt, samt føre til økt trygghetsfølelse for
passasjerer. De to sistnevnte behandles som ikke - prissa tte eff ekter, mens reduksjon i antall ulykker er prissatt. Det
er stor usikkerhet knyttet til forutsetningene bak reduksjonen i antall ulykker, særl ig omfanget av promillekjøring.
Den samfunnsøkonomiske analysen er derfor beregnet med lavt, middels og høyt estimat på omfang av
promillekjøring.

Tabell 0.1 Sammenstilling av prissatte og ikke - prissatte effekter av påbud om alkolås (NNV mill kr)

Drosje Buss

Lavt
estimat

Middels
estimat

Høyt
estimat

Lavt
estimat

Middels
estimat

Høyt
estimat

Prissatte effekter

Innkjøp av alkolås - 96 1 93

Monteringskostnad - 91 96

Avinstallering - 49 40

Service (inkl. kalibrering) - 1 05 21 1

Restverdi 17 33

Reduserte ulykkeskostnader 93 243 374 208 408 573

Netto nytte - 231 - 81 49 - 299 - 99 66

Ikke prissatte effekter

Redusert risiko store ulykker +++ +++++

Signaleffekt ++(+) +++

Økt trygghetsfølelse for passasjerer +++ ++++

Opplevd personvern - overskridelse - -

Det er stor usikkerhet knyttet til omfanget av promillekjøring blant drosjer og buss, og vi har derfor benyttet tre
ulike estimat er i den samfunnsøkonomiske analysen. R esultatene av analysen er følsom for antagelser om
omfanget av promillekjøring , og om netto nytte blir positiv eller negativ avhenger av hvilket estimat man
benytter . Dersom vi benytter et lavt eller middels estimat på hhv. 0,05 % og 0,1 3 % for drosje og 0,035 % og
0,07 % for buss, viser de prissatte virkningene en negativ netto nytte av å innføre påbud om alkolås. Derso m man
benytter et høyt estimat på omfanget av promillekjøring , på 0,2 % og 0,1 % for hhv. drosje og buss, gir tiltaket
en positiv netto nytte.

De ikke - prissatte virkningene trekker i all hovedsak i positiv retning og taler for at det fra et samfunnsøkonom isk
ståsted vil være gunstig å innføre påbudet. Innføring av et alkolåspåbud vil på mange måter kunne ses på som
en form for forsikring mot ulykker som følge av kjøring i alkoholpåvirket tilstand.

Med ujevne mellomrom forekommer det større ulykker med fler e drepte og hardt skadde. Selv om
sannsynlighetene for slike hendelser beregnet ut fra historisk statistikk er liten, vet vi fra tidligere studier at
promillekjøring øker sannsynligheten for hendelsene betydelig. Videre vil ikke den historiske statistikken fange
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opp det fullstendige utfallsrommet for enkelthendelser. Teoretisk sett vil en innføring av påbud om alkolås kunne
forhindre store ulykker med tap av liv og helse. Dette vil i så fall kunne forsvare kostnadene ved å innføre
påbudet i et samfunnsøkono misk perspektiv.

Alkolås som en form for forsikring mot store ulykkeshendelser forårsaket av promillekjøring vil også kunne gi økt
trygghetsfølelse for passasjerer og trafikanter. Break - even analyser viser at selv relativt beskjeden betalingsvilje
per tur for en slik trygghetsfølelse vil gjøre tiltaket lønnsomt.

I beregningene over har vi lagt til grunn at påbudet implementeres med umiddelbar virkning, og at det skjer som
en ren regelendring uten bruk av incentiver. For å lette byrden for aktørene vil det kunne være naturlig å ta
utgangspunkt i en implementeringsperiode som reflekterer den gjennomsnittlige utskiftingstakten for kjøretøy i
næringene. Dette tilsier en implementeringsperiode på tre år for drosjer og fem år for busser. En slik
implementeringspe riode vil skyve kostnadene, men også nytteeffektene utover i tid. Det vil imidlertid kunne være
en fordel å gi aktørene fleksibilitet i forhold til når det er mest kostnadseffektivt for dem å installere alkolåser i
sine kjøretøy.
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Summary and conclusions
D riving under influence of alcohol is a major risk to safety in road traffic in Norway and abroad. It

is widely known that alcohol alone , or in combination with drugs , affects the central nervous system

and reduces driving skills. C ommissioned by the Norwegian Public Roads Administration , Oslo

Economics has conducted a cost - benefit analysis of the impl ementation of alcolocks for commercial

passenger transport on roads in Norway. An alcolock , or alcohol ignition interlock , is a sys tem that

prevents the driver from start ing the vehicle if the driver has a breat h alcohol concentration above

0. 02 %.

The study is limited to include bus and taxi in Norway. We have identified cost s and benefits of the initiative and
as far as possible quant ified these effects. Costs mainly relates to the purchase and installation of alcolocks, as
well as costs for service and calibration. The greatest benefit of the initiative is reduced risk of traffic accidents.
Moreover, the measure will have a positive s ignal effect , and lead to an increased sense of security for
passengers. The latter two are measured as non - monetized impacts , while reduced risk of traffic accidents is
quantified . There is great uncertainty regarding the underlying assumptions of the reduction in number of
accidents, particularly the extent of driving under influence . The cost - benefit analysis is therefore calculated with
low, medium and high estimates of the extent of drinking and driving among taxi and bus drivers .

Tab l e 0.1 Summary of monetized and non - monetized impacts of alcolock injuction (NPV mill ion kr oner )

Taxi Bus

Low
estimate

Medium
estimate

High
estimate

Low
estimate

Medium
estimate

High
estimate

Monetized impacts

Purchase of alcolock - 96 1 93

Installation cost - 91 96

Cost of u ninstall ing - 49 40

Service (incl. calibration ) - 1 05 21 1

Salvage 17 33

Reduced accident costs 93 243 374 208 408 573

Ne t present value - 231 - 81 49 - 299 - 99 66

Non - monetized impacts

Reduced risk of major accidents +++ +++++

Signa l effect ++(+) +++
Increased sense of security
for passengers

+++ ++++

Perceived privacy infringement - -

There is considerable uncertainty associated with the extent of driving under influence among taxi and bus
drivers , and we have therefore used three different estimates in the analysis. The results are sensitive to
assumptions about the extent of driving under influence , and the net benefit is positive or negative depending on
which estimate is used . If we use low or medium estimates, respectively 0.05% and 0.13% for taxi and 0.035%
and 0.07% for bus, the initiative gives negative net benefit . If we use high estimate s of the extent of driving
under influence, 0.2% and 0.1 % for taxi and bus respectively , the initiative gives positive net benefit.

The non - monetiz ed impacts are mainly considered positive to society, and suggests that it would be beneficial to
to society to implement alcolocks in taxis and buses. An injunction of alcolock can in many ways act as a form of
insurance against accidents caused by driving under influence of alcohol.

Severe accidents with multiple fatalities and serious injuries occur with irregular intervals. Although t he statistical
probability of such events are small , we know from previous studies that driving under influence increases the
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likelihood of incidents signific antly. Moreover, the historical statistics does not capture the full range of outcomes
for single events. Theoretically, an injunction of alcolock could prevent severe accidents involving loss of life and
health. This would justify the cost of introducing the injunction in an economic perspective.

Alcolock, as a form of insurance against severe acciden ts caused by driving under influence, can also increase the
feeling of safety for passengers and drivers. Break - even analysis shows that even relatively modest willingness to
pay per trip for such a sense of security will make this initiative viable.

In th e calculations above, we have assumed that the injunction is implemented with immediate effe ct, and that it
occurs as a change in the rules without use of incentives. To ease the burden for the operators, it may be natural
that the implementation process reflects the average exchange rate for vehicles in the affected industries. This
implies an implementation period of three years for taxis and five years for buses. This will shift the both the costs
and benefits forward in time. However, it may be advanta geous to provide the operators flexibility in terms of
when it is most cost effective for them to install alcolocks in their vehicles.
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Stortinget vedtok 2. juni 201 5 å be regjeringen legge
frem forslag om innføring av alkolås i alle kjøretøy
som benyttes til persontransport mot vederlag i Norge.

Samferdselsdepartementet har med bakgrunn i
storting svedtaket gitt Vegdirektoratet i oppdrag å
analysere de juridiske, økonomiske og praktiske
forutsetningene for å innføre et slikt tiltak.

Oslo Economics har med utga n gspunkt i dette fått i
oppdrag fra Statens vegvesen, V egdirektoratet å
gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av
innføring av alkolås i all persontransport mot vederlag
på veg i Norge. Oppdraget omfatter en kartlegging
av administrative og økonomiske konsekvenser av et
slikt påbud, samt vurdering er av overgangsordninger
f inansieringsmodeller , insentiver og praktiske og
tekniske konsekvenser.

1 .1 Metode
Oppdraget er gjennomført med utgangspunkt i
Vegvesenets håndbok V71 2 konsekvensanalyser,
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin veileder for
samfunnsøkonomisk e analyser i s taten (201 4), og
Finansdepartementets rundskriv R - 1 09/1 4: Prinsipper

og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske
analyser mv.

Tiltaket som analyseres i dette notatet er påbud om
alkolås i persontransport mot vederlag på veg i
Norge. Utredningen gir før st en beskrivelse av dagens
situasjon og beskriver deretter hvilke effekter det
foreslåtte tiltaket kan tenkes å gi .

I utredningen ser vi også på alternative måter å
implementere tiltaket på for å sikre at det skjer på en
så effektiv måte som mulig . Alter native
implementeringsstrategier vurderes også ut fra
samfunnsøkonomisk effektivitet.

1 .2 Gjennomføring
Oppd raget er gjennomført i perioden desember til
juni i nært samarbeid med Statens vegvesen s egen
faggruppe. Gjennomføringen er gjort i tett dialog
med opp dragsgiver. I tillegg har vi intervjuer
følgende aktører for innspill til utredningen :

Fartskriver AS
Frihet for Trafikkrus
KGK

1 . Om oppdraget
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Tiltaket som utredes i denne rapporten er et
lovbestemt påbud om preventiv alkolås bruk i alle
kjøretøy som benyttes til persontransport mot vederlag
på norske veier. I dette kapittelet presenterer vi mer
informasjon om bakgrunnen for forslaget, samt
omfanget av kjøretøyer som vil omfattes av forslaget.

2.1 Bakgrunnen for forslaget
Promillekjøri ng er en av de største sikkerhetsrisikoene i
vegtrafikken internasjonalt og i Norge. Det er allment
kjent at alkohol, alene eller i kombinasjon med
narkotika og legemidler påvirker sentralnervesystemet
og reduserer kjøreferdighetene. Siden 1 936 har
Norge h att faste promillegrenser for kjøring på norske
veier fastsatt med hjemmel i lov. Til tross for dette,
setter flere privatpersoner så vel som yrkessjåfører
seg bak rattet i alkoholpåvirket tilstand, og det blir
trolig kjørt mellom 1 0 000 til 1 5 000 turer d aglig av
sjåfører med promille på norske veier. Alkohol - og
ruspåvirkning er en medvirkende faktor i 22 prosent
av alle dødsulykker på norske veier (Transport - og
kommunikasjonskomiteen, 201 5) .

De tradisjonelle tiltakene mot promillekjøring er
politikontroll og opplysningsvirksomhet. Det er
imidlertid ressurskrevende å kontrollere
promille kjøring i trafikken, noe som gjør at
myndigheter vurderer flere trafikksikkerhetstiltak for å
redusere omfang et av promillekjøring.

Lignende vurderinger er gjort også i EU og i resolusjon
fra 201 11 anbefales et påbud om alkolås i alle nye
kjøretøy som benyttes i kommersiell gods - og
persontransport i EU/EØS området. Videre foreslås
det i resolusjonen å benytte a lkolås som del av
rehabiliteringsprogram for promilledømte.

I Norge har temaet vært behandlet i Stortinget.
Stortinget vedtok den 2. juni 201 5 ved behandlingen
av Dokument 8:87 S/Innst. 282 S (201 4 - 201 5)
(Representantforslag om alkolås) følgende:

1 . Stortin get ber regjeringa sjå til at det igangsette
arbeidet i Vegdirektoratet om å kartleggje
økonomiske og administrative konsekvensar ved ei
eventuell nasjonal regulering vedkomande
alkolås, blir koordinert godt med norsk deltaking i
det pågåande grunnlagsarbe idet for eit eventuelt
EU - direktiv knytt til alkolås. Det vert forventa at

1 European Parliament resolution of 27 September 201 1 on
European road s afety 201 1 - 2020 (201 0/2235(I NI))

svaret på det igangsette arbeidet i
Vegdirektoratet føreligg innan hausten 201 5.

2. når svaret på arbeidet da føreligg, fremje
forslag om innføring av alkolås og korleis dette
best ka n innfasast i køyretøy på veg som driv
persontransport mot vederlag.

3. vurdere behovet for overgangsordningar eller
statlege insentivordningar for å sikre rask og
smidig innfasing av alkolås i dei kjøretøya som vil
bli omfatta av ei regelendring knytt til a lkolås.

Formålet med innføringen av påbud om alkolås er at
det vil bidra til «en visjon om et transportsystem som
ikke fører til tap av liv eller varig skade» - nullvisjonen
- gjennom å redusere omfanget av promillekjøring. I
tillegg kan tiltaket bidra til at alkolås blir en naturlig
del av en systematisk sikkerhetstenkning i all
ve g transport.

2.2 Aktører som berøres av tiltaket
Ved innføring av et påbud om alkolås i all
persontransport mot vederlag på norske veier vil
mange berøres.

Av grupper som vil berøres mer direkte av et
alkolåspåbud, er transportselskaper, herunder
drosjeselskap og kollektivselskap. Disse vil bli pålagt
å kjøpe inn alkolås for installasjon , og blir dermed
påført en kostnad i fravær av kompensasjon. Hvor stor
denne kostnaden blir vil i n oen grad avhenge av
hvordan påbudet innføres. Videre vil yrkessjåfører -
og eventuelt sjåfører av yrkestransport fra utlandet -
berøres direkte ved at det er disse som vil bruke
alkolåsen . Sjåfører kan oppleve tiltaket ulikt med
tanke på personvernoverskri delser, og ha ulike
holdninger til å bruke alkolås.

Videre vil det være et økt behov for leverandører av
innretningen og verksteder som besitter kompetanse til
å installere, kontrollere og vedlikeholde alkolåser.
Disse vil oppleve en økt etterspørsel, spes ielt i en
innføringsfase, etter sine varer og tjenester.

Forbrukere av transporttjenestene vil kunne berøres av
alkolåsinnføringen. Det kan tenkes at transportselskap
vil endre sine priser på bakgrunn av en endring i
kostnader. Videre vil passasjerer kunne oppleve en
økt trygghetsfølelse ved at sjåføren har blåst i
alkolåsen . D et er transportkjøperne som til slutt vil
oppleve økt nytt e av tiltaket, i form av redusert
ulykkesrisiko.

2. Forslag om p åbud om alkolås i kjøretøy som benyttes til
persontransport mot vederlag
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Det er i hovedsak politiets oppgave å føre kontroll
med promillekjøring på norske veier. Ved innføring av
et alkolåspåbud for persontransport vil behovet for
utekontroller og rutinekontroller av de
kjøretøygrupper som omfattes av tiltaket kunne
reduseres , noe som for politiet medfører sparte
ressurser på denne oppgaven .

2.3 Kjøretøygrupper som omfatte s
av tiltaket
I innstillingen til Stortingets fra Transport - og
kommunikasjonskomiteen bes regjeringen fremme
forslag om at kjøretøy på veg som bedriver
persontransport mot vederl ag, skal ha alkolås
installert.

For å drive pers ontransport mot vederlag , trenger
man som hovedregel løyve. Enkelte transportmåter er
imidlertid unntatt løyveplikten , eller er ikke omfattet
av Yrkestransportloven. Vi legger imidlertid til grunn
for analysene at det ikke gjøres unntak og at tiltaket
vil omfatte all persontransport mot vederlag.

Nedenfor gjennomgår vi med utgangspunkt i dette de
ulike typene kjøretøy som vil omfattes av tiltaket .

2.3.1 Løyvebasert transport

Yrkestransportloven og yrkestransportforskriften
regulerer hvem og hvor mange som kan drive
persontransport mot vederlag med motorvogn . Dette
gjøres gjennom løyveplikten , som regulerer
markedsadgang. Løyve er nødvendig for å drive
persontransport og ta godtgjørelse for utført
transportoppdrag.

Formålet med løyveordningen er å sikre at publ ikum ,
kunder og brukere får et godt transporttilbud med
tilfredsstillende sikkerhet, kvalitet og service og at
transporten skjer innenfor gjeldende regler og avtaler.

De følgende løyvekategoriene og antall utstedte
løyver per april 201 6 vil være omfattet av tiltaket:

Tabell 2 - 1 . Antall løyver for persontransport mot
vederlag

Løyvekategori Antall

Turvognløyve 1 4 976

Drosjeløyve 8 332

Selskapsvognløyve 224

Løyve transport for funksjonshemmede 31 5

Ruteløyve motorvogn 364

Kilde: T ransportløyve.no, per april 201 6 . Antall
turvognløver fremgår ikke av den nasjonale
løyvedatabasen, og er oppgitt av Statens vegvesen .

Turvognløyve er et f ellesskapsløyve for motorvogn
registrert for over åtte passasjerer . Turvognløyver er
deregulert, noe som innebærer at de tildeles alle som
oppfyller gjeldende krav. De andre løyvekategoriene
er behovsprøvd , noe som innebærer at
fylkeskommunene utsteder løyver på bakgrunn av en
total vurdering av behovet for løyver i det akt uelle
geografiske området. Behovsprøving innebærer at
pris, kjøretid og kjøreområde kan være regulert.
Dersom man skal drive persontransport mot vederlag
med motorvogn i rute må man i tillegg til turvognløyve
ha ruteløyve.

Antall løyver som er utstedt sams varer ikke
nødvendigvis med antall busser og drosjer som kjører
på norske veier, blant annet grunnet ubenyttede
løyver. T abellen under gir en oversikt over antall
busser og drosjer som vil bli omfattet av vedtaket.

Tabell 2 - 2 Antall kjøretøy

Kjøretøykategori Antall kjøretøy

Buss klasse 1 og 2* 1 0 480

Buss klasse 3** 1 81 9

Minibuss 3 489

Drosjer 7 849

Totalt 23 637

Kilde: NHO presentasjon Alkolåsseminar 5. februar 201 6 .
*Buss som har mer enn eller opptil 45 % av
passasjerplassene som ståplasser (bybusser) **Buss som er
innrettet til spesielle formål, herunder turbilkjøring

Antallet kjøretøyer i tabellen ovenfor baserer seg på
dagens situasjon, og det er ikke gitt hvordan dette vil
se ut i fremtiden. F remtidig t rafikkvolum og vekst i
transportetterspørselen vil kunne påvirke behovet for
persontransport mot vederlag og dermed antall
behovsprøvde løyver i de ulike kjø retøyskategoriene.
Trafikkveksten er imidlertid knyttet til en rekke
samfunnsmessige og økonomiske faktorer , noe som
gjør at det vil være knyttet v esentlig usikkerhet til å
fremskrive omfang av persontransporttjenester . I
analysene vi gjør har vi derfor lagt til grunn at antall
kjøretøy som omfattes av påbudet holdes fast på
nivået som fremg år av Tabell 2 - 2 .

I den videre analysen vil vi kun skille mellom drosje og
buss.

2.3.2 Annen persontransport

Alternativ persontransport som tar betalt for tjenesten
som er tilgjengelige på norske veier er såkalte
applikasjonsbaserte transporttjenester, samt
utenlandske kjøretøy som kjører på norske veier.

Eksempler på det første er Uber Technologies Inc.
(Uber) som tilbyr persontransport mot vederlag
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gjennom en mobilapplikasjon som formidler
kjøreoppdrag mellom passasjerer og sjåfører
tilknyttet Uber . I Oslo har tjenesten vært tilgjengelig
siden 201 4, og det er per i dag ikke avklart om
tjenesten bryter med Yrkestransportloven ved å drive
persontransport mot vederlag uten å ha løyve.
Tjenesten kan derfor anses å drives i gråsonen , og vi
vil se bort fra transporttjenesten, både på bakgrunn
av mangel på løyve tall, og fordi det er ikke e r avklart
hvorvidt de n opererer innenfor grensene satt i
Yrkestransportloven .

Videre vil man ved et påbud om alkolås i all
persontransport mot vederlag på norske veier stå
overfor en a vgrensningsutfordring med tanke på
u tenlandske kjøretøy som kjører på n orske veier.
Omfanget av dette henger sammen med at Norge,
gjennom EØS - avtalen, har forpliktet seg til fri
utveksling av transporttjenester i EØS - området.
Utfordringen vil være knyttet til hvorvidt utenlandske
kjøretøy skal pålegges samme påbud og eventuel t
hvord an alkolåsbruk i utenlandske kjøretøy på norske
veier skal kontrolleres. Antall utenlandske kjøretøy som
driver persontransport mot vederlag på norske veier
er uvisst.
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En samfunnsøkonomisk analyse er et metodisk verktøy
for å identifisere og vurdere alle virkninger for
berørte grupper i samfunnet av et tiltak. Hensikten
med slike analyser er å vurdere i hvilken grad tiltaket
er samfunnsøkonomisk lønnsom t , samt å kunne ra ngere
og prioritere mellom ulike tiltak eller tiltakspakker.

3.1 Metode
Innføring av alkolås er et tiltak for å bedre
trafikksikkerheten på norske veier og kan på denne
måten ses på som et risikoreduserende tiltak. Den
metodiske utfordringen ligger i å synli ggjøre den
samfunnsøkonomiske nytten av slike risikoreduserende
tiltak.

3.1 .1 Problemstilling

Den metodiske problemstillingen er knyttet til at vi
ønsker å analysere hvor mye sannsynligheten for
ulykkeshendelser reduseres ved innføring av det
foreslåtte alkolås påbudet. Deretter ønsker vi å sette
en samfunnsøkonomisk verdi på reduksjonen i
sannsynlighet for ulykker som da utgjør nytteverdien
av tiltaket. Til sist vil vi så holde nåverdien av n ytten
opp mot nåverdien av kostnadene knyttet til å innføre
tiltaket. Summen av nytte - og kostnadseffekter over
årene beregnet som netto nåverdier vil deretter
avgjøre hvorvidt tiltaket er å anse som
samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke.

Teoretisk kan dette uttrykkes ved hjelp av følgende
fo rmel (Stewart & Mueller, 201 1 ) :

Der:

er netto nytte av tiltaket

er sannsynligh et for en ulykke.
er kostnadene ved ulykken.

er risikoen ved hendelsen.

er reduksjon i risiko som følge av tiltaket.
er kostnadene ved å

implementere tiltaket.

Tilsvarende model l for samfunnsøkonomiske analyser
er også benyttet for vurdering av rassikringstiltak.
(Tretvik & Odeck, 2004) . Modellen ovenfor gir et
rammeverk som teoretisk sett er riktig. For å kunne
gjøre beregningene i praksis er det imi dlertid
nødvendig å operasjonalisere det teoretiske
rammeverket.

Informasjon om de ulike parameterne som behøves for
å anvende modellen er i varierende grad tilgjengelig,
noe som kompliserer beregningene. For det første er

utfallsrommet med tanke på hendel ser og tilknyttede
kostnader stort. Mulige utfall kan innebære alt fra
mindre, materielle skader til store ulykker med et flere
dødsfall. Videre er sannsynlighetene for ulike typer av
hendelser ikke kjent, og det er i begrenset grad
tilgjengelig datamateri ale som kan benyttes for å
anslå sannsynlighetene. Til sist er det heller ikke kjent i
hvilken grad tiltaket vil redusere sannsynlighetene for
ulike hendelser.

3.1 .2 Praktisk fremgangsmåte

Første trinn er å identifisere hvilke effekter de
foreslåtte tiltakene vi l kunne få sammenlignet med en
situasjon uten innføring av tiltak . Dette innebærer at
det må etableres et såkalt nullalternativ som vil være
det vi måler effektene av tiltaket mot. Etter å ha
identifisert effektene benytter vi metodikk for
nyttekostnadsana lyse for å analysere konsekvensene
av disse effektene. Nytteeffekter og kostnader er
verdsatt i kroner så langt det har vært mulig, og
presenteres som netto nåverdi. Nytteeffekter og
kostnader som ikke er verdsatt i kroner er vurdert i
henhold til rammever ket for vurdering av ikke -
prissatte effekter (den såkalte plussminus metoden).

Det er metodiske utfordringer knyttet til å beregne
samfunnsøkonomiske effekter av tiltaket.
Utfordringene er i hovedsak knyttet til å prissette
nyttevirkninger. Mangelfullt dat agrunnlag og
potensielle feilkilder i tilgjengelig materiale medfører
at det vil være stor usikkerhet knyttet til den målbare
verdien av tiltaket. E ffektene som beregnes vil derfor
også være sensitive med hensyn til forutsetninger som
gjøres i analysen. Gr unnlaget for våre vurderinger av
de ulike effektene vil presenteres mer i detalj senere i
kapitlet.

I den påfølgende analysen vil vi videre kun beregne
og vurdere effektene for løyvebasert transport, hvilket
i praksis vil si drosjer og busser. Dette skyldes først og
fremst at vi ikke har tilgjengelige data for kjøretøy
innenfor kategorien « annen persontr ansport » slik det
er omtalt ovenfor. Kjøretøyene innenfor denne
gruppen antas imidlertid å utgjøre en svært liten
andel av det totale antall kjøretøy , slik at feilkilden
trolig er beskjeden .

For de prissatte virkningene vil forutsetningene knyttet
til de enkelte effektene fremgå av analysene
nedenfor. På overordnet nivå har vi imidlertid gjort
forutsetninger om kalkulasjonsrente, analyseperiode,
skattefinansieringskostnad og faktor for
realprisjustering.

3. Samfunnsøkonomisk analyse av det foreslåtte tiltaket
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I tråd med Finansdepartementets rundskriv R - 1 09/1 4
o m «Prinsipper og krav ved utarbeidelse av
samfunnsøkonomiske analyser mv» har vi benyttet:

Kalkulasjonsrente på 4 prosent
Alle priser er oppgitt eksklusive skatter og
avgifter
Skattefinansieringskostnad på 20 øre per krone
Realprisjusteringsfaktor på 1 , 3 % i henhold til
Finansdepart ementets perspektivmelding 201 3
Analyseperiode på 1 5 år

Manglende mulighet for prissetting av nytte og
kostnader må ikke forveksles med disse effektenes
samfunnsøkonomiske betydning. Det er helheten av

prissatte og ikke prissat te effekter som må legges ti l
grunn for beslutningsformål. For i kke - pris satte effekter
legges vurderingskriteriene betydning og omfang til
grunn, og disse utgjør sammenstilt tiltakets konsekvens.

Vi har lagt til grunn en elleve - delt skala, der mest
positi ve konsekvens beskrives med fem plusstegn (+ +
+ + +), nøytral konsekvens, dvs. ingen endring fra
nullalternativet, beskrives med null (0), og mest
negative konsekvens beskrives med fem minustegn ( - -
- - - ). Følgende matrise benyttes for å komme frem til
konsekvensscoren:

Tabell 3 - 1 . Metode for vurdering av ikke - prissatte effekter

Effektens betydning for samfunnet

Ti
lta
ke
ts
om
fa
ng

Liten Middels Stor

Stort positivt +++ ++++ +++++

Middels positivt ++ +++ ++++

Lite positivt + ++ +++

Ingen 0 0 0

Lite negativt - -- ---

Middels negativt -- --- ----

Stort negativt --- ---- -----

Kilde: DFØ og Oslo Economics

3.2 Nullalternativet
Alle effekter måles opp mot nullalternativet .
Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon,
og en forventet utvikling ved videreføring av dagens
situasjon uten innføring av påbud om alkolås.

For å beregne nytten av redusert ulykkesrisiko ved
innføring av påbud om alkolås er det behov for
informasjon om flere forhold:

For det første må man ha informasj on om
omfanget av promillekjøring per i dag, hvilke
ulykker som kan unngås ved redusert
promillekjøring , samt hvilke samfunnsøkonomiske
kostnader som er knyttet til disse ulykkene .
Dernest må man ha informasjon om hvilken
sannsynlighet det er for at de ul ike typene av
hendelser kan oppstå, samt hvor mye
sannsynligheten for en gitt type hendelse
reduseres ved innføring av tiltaket. Det vil si at vi
må vite hvordan pr omille påvirker ulykkesrisikoen .

3.2.1 Promillekjøring i Norge

På tross av at promillekjøring for ekommer relativt
sjeldent i Norge sammenlignet med andre land, er
antallet sjå f ører tatt av politiet for ruspåvirket kjøring
relativt høyt i Norge. Dette har bakgrunn i
politikontroll - og overvåkning, men trolig også at
publikum generelt har en holdning ti l at alkohol og
bilkjøring ikke hører sammen.

Promillekjøring er likevel en betydelig årsak til
trafikkulykker ved at alkoholpåvirkning påvirker
sjåføre ns kjøreegenskaper. En stor andel av bilførere
involvert i alvorlige trafikkulykker er alkoholpåvirket.
Blant trafikkdødsfall i Norge i perioden 2001 - 201 0,
ble det påvist promille over den lovlige grensen i
blodet til 25 % av bilførerne (FHI, 201 2).

Disse tallene gjelder imidlertid alle typer av bilførere.
For å kunne vurdere effektene av tiltaket trenger vi
også informasjon om hvor utbredt promillekjøringen er
blant aktørene som omfattes av påbudet.

Drosje

Det er lite inform asjon om omfanget av promillekj ø r ing
blant drosjesjåfører. Vi forutsetter derfor at
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undersøkelser om omfanget av prom illekjøring blant
bilførere totalt sett er overførbare til drosjenæringen.
Det foreligger tre undersøkelser om omfanget av
promillekjøring i Norge. Den første var en
vegkant undersøkelse i 1 981 - 1 982 (Glad, 1 985) som
viste at 0,27 % av alt trafikkarbeid var
promillekjøring. Den andre er en vegkantundersøkelse
som ble utført i 2005 - 2006 (Gjerde, et al., 2008) ,
hvor det ble påvist alkohol over 0,2 promille for 0,3
% av sjåføren e.

Den ny este er fra 2008 - 2009 i forbindelse med EU -
prosjektet DRUID (Gjerde, et al., 201 1 ) . Bilfører e i
hele landet inngikk i undersøkelsen og til sammen ble
det samlet inn i underkant av 1 0 000 spyttprøver.
TØI - rapporten «Utvikling i oppdagelsesrisiko for
trafikkforseelser – en oppdatering» (Elvik &
Amundsen, 201 4) oppsummerer resultatene fra
undersøkelsen som følger:

Promille mellom 0,2 og 0,49: 0,1 5 %
Promille mellom 0,5 og 0,99: 0,07 %
Promille mellom 1 ,0 og 1 ,49: 0,03 %
Promille over 1 ,5: 0,03 %

Totalt var det omtrent 0,3 % som hadde
alkoholpromille over 0,2.

Buss

Når det gjelder buss , har Utrykningspolitiet (UP ) i
samarbeid med TØI gjort en undersøkelse av
promillekjøring blant førere av tunge kjør etøy fra 1 7.
februar til 30. april 2009 (Assum & Erke, 2009) . UP
tok pusteprøve av 2836 førere av tunge kjøretøy,
hvorav én fører hadde over 0,2 i promille. Dette
tilsvarer 0,035 % av de kontrollerte førerne. Dette gir
et 95 - prosent - konfidensintervall for andelen førere
med ulovlig promille som går fra 0,005 % til 0, 250
%.

Det er ikke gitt at resultatene beregnet for tunge
kjøretøy generelt er representative for buss. Det
foreligger imidlertid ingen særskilt statistikk på
omfanget av promillekjøring blant bussjåfører.

Kollektivtrafikkoperatøren UNIBUSS gjennomførte i
201 5 omtrent 1 000 promilletester av sine sjåfører.
Av disse ga 5 positivt utslag, dvs. at sjåføren hadde
mer enn 0,2 i promille, noe som utgjør 0,5 % av
sjåførene. Dette er ikke nødvendigvis representativt
for alle bussjåfører. Vi legger til grunn konse rvative
anslag på omfanget av bussjåfører med promille over
0,5 ; 0,035 %, 0,07 % og 0,1 %.

3.2.2 Ulykkesrisiko ved promillekjøring

Det er mange faktorer som påvirker risikoen for
trafikkulykker generelt. Det er allment akseptert at
det er en sammenheng mellom k jøring i
alkoholpåvirket tilstand og risikoen for trafikkulykker.

Det er tidligere gjennomført en studie som viser
hvordan promille påvirker risikoen for å være
innblandet i trafikkulykker av ulik alvorlighetsgrad
(Elvik, 2007). Studiet estimerer den rela tive risiko for
innblanding i trafikkulykker med personskade og
dødsfall for førere av motorkjøre tøy, ved ulike
promillenivåer.

Studien beregner ulykkesrisikoen ved promille til å
være hhv. 60, 40 og 20 ganger så høy som uten
promille for skadetilfellene d ødsfall, hardt skadd og
lettere skadd. Det vil si at n år basisrisikoen, dvs.
sannsynligheten for edru sjåfører å være innblandet i
trafikkulykker med utfall døde, hardt skadde og
lettere skadde, er hhv. x_d, x_h, x_l og x_m,
beregner studien risikoen for a t en sjåfør som er
påvirket av promille over 0,5 er innblandet til
følgende:

Tabell 3 - 2 . Risikofaktor ved promille over 0,5

Skadegrad
Sannsynlighet for

innblanding i ulykke

Dødsfall 60x_d

Hardt skadd 40x_h

Lettere skadd 20x_l

Materiell skade2 1 0x_m

Vi forutsetter at faktorene for relativ risiko for ulykk er
ved promillekjøring i tabellen over er gjeldende for
både drosjesjåfører og bussjåfører.

3.2.3 Trafikku lykker

Det skjer flere hundre tusen trafikkulykker hvert år.
Det kan være mange årsaker til trafikkulykker, og
ulykkes - og skadevirkningene er et omfattende
problem.

Skadeomfanget i en trafikkulykke variere r betydelig
og utfallsrommet er stort med tanke på hendelser og
tilknyt tede kostnader . En hensiktsmessig inndeling, som
følger Statens Vegvesens håndbok V71 2
Konsekvensanalyser og benyttes i mer eller mindre
detaljert form i statistikk og verdsettingsstudier, er:

Dødsfall
Meget alvorlig s kadd
Alvorlig skadd
Lettere skadd
Materiellskade

Sannsynlighetene for ulike typer skadeutfall er ikke
kjent, og det er i begrenset grad tilgjengelig
datamateriale som kan benyttes for å anslå

2 Anslag basert på skjønnsmessig vurdering av Oslo
Economics
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sannsynlighetene. Vi vil i det følgende derfor ta
utgangspunkt i historiske data og tilgjengelig
ulykkesstatistikk for å estimere sannsynlighet for et gitt
skadeutfall per personkilometer.

Drosje

Tilsvarende som for omfanget av promillekjøring,
forutsetter vi at antall trafikkulykker per
personkilometer fra all vegtransport er overførbart til
drosjen æringen. Offisiell statistikk over alvorlige
trafikkulykker med personskade eller dødsfall bygger
på po litirapporter til Statistisk Sentralbyrå (SSB) . De
ulykker som er r apporteringspliktige , omfatter ulykker
på offentlig eller privat veg som er åpen for
alminnelig ferdsel hvor skaden ikke er ubetydelig.

Det har vært en positiv trend med en betydelig årlig
reduksjon i antall trafikkulykker per personkilometer
de siste årene. Samtidig som vi ser en nedgang i
antall trafikku lykker per personkilometer, øker antall
personkilometer hvert år. Det er usikkerhet knyttet t il
den fremtidige utviklingen i antall personkilometer og
trafikkulykker per år. Reduserte trafikkulykker per
personkilometer og økt antall personkilometer vil tro lig
utligne hverandre i noen grad. I de videre analysene

har vi derfor valgt å holde risikoen for trafikk ulykker
konstant i de 1 5 årene.

Vi ønsker å finne et estimat for hvor mange ulykker vi
kan forvente årlig de neste 1 5 årene. Ulykkestallene
kan svinge betydelig fra ett år til et annet, og det er
derfor hensiktsmessig å bruke gjennomsnittstall over
flere år. For å redusere effekten av de tilfeldige
årlige svingningene ser vi på antall skadetilfeller for
de siste fem årene med tilgjengelig ulykkesstatist ikk
(år 201 0 - 201 4).

De offisielle ulykkesstatistikkene oppgir personskade -
ulykker av ulikt omfang, men det er også et betydelig
antall trafikkulykker der det kun er materielle skader.
For å kartlegge omfanget av ulykker i denne
kategorien, har vi benyttet Finans Norge s
materiellskadestatistikk (TRAST) for trafikkulykker fra
1 992 til i dag. Statistikken er basert på
skademeldinger innlevert av de større
forsikringsselskapene. Statistikken gir ingen oversikt
over skader knyttet til drosje. Tilsvarende som for
personskader tar vi derfor utgangspunkt i materielle
skader i all vegtraf ikk og legger til grunn at dette kan
overføres til dros jenæringen .

Tabell 3 - 3 . Antall tilfeller med ulik skadegrad 201 0 - 201 4, all vegtrafikk , gjennomsnitt per år

Dødsfall
Meget

alvorl ig
skadd

Alvorlig
skadd

Lettere skadd
Ikke oppgitt
skadegrad

Materielle
skader

All vegtrafikk 1 71 63 631 6 348 632 380 1 57*

Kilde: SSB. * Gjennomsnittlig antall mater ielle skader 2010 - 201 4 , basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (Finans
Norge TRAST, 201 6).

Buss

Som følge av store forskjeller i kjøretøyegenskaper er
det rimelig å anta at u lykkesstatis tikk for all
vegtrafikk i mindre grad er overførbart til buss enn
drosje. Det eksisterer heller ikke oppdatert statistikk
for antall skadetilfeller med ulik skadegrad med buss
de siste årene. SSB har imidlertid statistikk på
personskadeulykker fordelt på skadegrad med buss
involvert fra 2001 til 2006. Finans Norge s
mate riellskadestatistikk (TRAST) gir videre oversi kt

over antall materielle skader og beregnet
erstatningsbeløp fordelt på kjøretøytype. Buss er en
egen kategori i denne statistikken , og vi har dermed
oversikt over antall skadetilfeller og erstatningsbeløp
for ulykker med buss involvert. F or at tallene s kal
samsvare med statistikken på personskader, har v i
benyttet tall for 2001 - 2006. Gjennomsnittlig antall
tilfeller med de ulike skadegradene per år er
oppsummert i tabellen nedenfor:

Tabell 3 - 4 . Antall tilfeller med ulik skadegrad 2001 - 2006 , buss , gjennomsnitt per år

Dødsfall
Meget alvorl ig

skadd
Alvorlig skadd Lettere skadd

Materielle
skader

Buss 1 2 5 28 31 1 4 240 *

Kilde: SSB. * Gjennomsnittlig antall materielle skader med buss 2001 - 2006 , basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene
(Finans Norge TRAST, 201 6).
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3.2.4 Risiko for ulykkeshendelser med og uten
promille

For å kunne beregne en basisrisiko for ulykkes -
hendelser trenger man informasjon om i hovedsak tre
faktorer: trafikkmengde (eksponeringen), omfanget av
promillekjøring og antall skader . Vi anser det som
mest relevant å uttrykke denne risikoen per antall
personkilometer. En personkilometer er produktet av
gjennomsnittlig reiselengde og antall personer
transportert (antall påstigninger/passasjerer). Dermed
uttrykkes ulykkesrisikoen som en k onstant per
personkilometer kjørt.

Tabell 3 - 5 . Personkilometer (passasjerer og sjåfør)
og omfang av promillekjøring

Drosje Buss

Antall millioner
personkilometer

1 231 3 793

Andel sjåfører
med promille

0,1 3 % 0,07 %

Tabell 3 - 6 . Antall skadetilfeller per million
personkilometer

Skadegrad
Skadetilfeller
med drosje

Skadetilfeller
med buss

Dødsfall 0,003 0,003

Hardt skadde 0,01 1 0,009

Lettere skadde 0,1 1 0 0,087

Materielle
skader

5,940 1 ,1 86

Basisrisiko er risikoen for å være innblandet i en
ulykkeshendelse per kilometer man kjører. Risikoen for
å være innblandet i en ulykke er jf . Elvik (2007)
høyere dersom man er påvirket av alkohol. Følgende
inf ormasjon benyttes for å beregne risikoen for
ulykker av ulik alvorlighetsgrad (i=d, h, l, m) .

Basisrisiko for å være innblandet i ulykke
med alvorlighetsgrad i

Relativ risiko for å være innblandet i
ulykke i med promille

Årlig personkilometer

Antall ulykker av alvorlighetsgrad i

Andel sjåfører med promille3

3 Vi har på linje med Elvik (2007) lagt til grunn promille på
0,5 i beregningen. Promillegrensen er imidlertid 0,2. Dette

Med utgangspunkt i antall personkilometer, antall
skader, andel promillekjøring og risikofaktor ved
promillekjøring, estimerer vi hvor mange skadetilfeller
som er knyttet til promillekjøring. Basert på dette kan
vi estimere en basisrisiko og en promillerisiko for hvert
skade tilfelle, per personkilometer.

For å beregne basisrisikoen for skadetilfelle i benytter
vi følgend e formel:

For å finne promillerisikoen ganger vi basisrisikoen
med risikofaktoren for den aktuelle skadegraden.

Basisrisiko ulykke i =

Promillerisiko for ulykke i =

Risikoen for ulike typer skadetilfeller per million
personkilometer, uten og med promille, er beregnet til
følgende:

innebærer at vi i våre tall muligens undervurderer omfanget
av promillekjøring. På den annen side vil trolig risikoen for
ulykker øke proporsjonalt med promillenivået også utover
grens en på 0,5. Dette taler for at den økte risikoen vi
legger til grunn for våre beregninger i mange tilfeller vil
være undervurdert. Samlet sett har vi vurdert som
hensiktsmessig å basere oss på data og funn fra Elviks
studier, selv om beregningsmetodene gir opphav til
usikkerhet.
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Tabell 3 - 7 . Risiko for ulykker, per million personkilometer (passasjerer og sjåfør)

Drosje Buss

Basisrisiko Promillerisiko Basisrisiko Promillerisiko

Dødsfall 0,002 0,1 49 0,003 0,1 97

Hardt skadd 0,01 0 0,403 0,009 0,362

Lettere skadd 0,1 03 2,052 0,085 1 ,705

Materiell skade 5,51 6 55,1 64 1 ,1 62 1 1 ,621

Forventet antall drepte p er million person kilometer i
drosje med edru sjåfør er 0,002 . Per million
person kilometer med sjåfør med promille over 0,5 er
antall et forventede dødsulykker 0,1 49 . Tilsvarende
gjelder for de andre ulykk ekategoriene.

3.3 Virkninger av tiltaket
Følgende effekter er identifisert:

Innkjøpskostnader
Kostnader for montering, avinstallering og service
Reduserte ulykkeskostnader
Redusert risiko for store ulykker
Signaleffekt
Økt trygghetsfølelse for passasjerer
Personvernhensyn sjåfører

I det videre vurderes de prissatte og ikke - prissatte
virkningene av tiltaket.

Vi antar i beregningene at teknologien fungerer slik
den er ment å gjøre, slik at vi kan forutsette en 1 00 %
etterlevelse av tiltaket i vår e estimater.

3.4 Prissatte effekter
3.4.1 Kostnader ved tiltaket

Kostnadene ved tiltaket vil i hovedsak knytte seg til
innkjøp av alkolåsen , montering og service. I tabellen
under gis en oversikt over de viktigste
kostnadskomponentene. Anslagene er gjort på
bakgrun n av litteratur, samtale med
alkolåsleverandører og Statens Vegvesen s erfaringer .

Kostnader blir påført selskapene bak
persontransporttjenester ved et påbud som vil dukke
opp på ulike tidspunkt. Kostnaden vil være knyttet til
innkjøp, montering, kalibrerin g og avinstallering.

Tidspunktet for når de ulike kostnadskomponentene
inntreffer vil blant annet avhenge hvordan
monteringen foregår, av utskiftingstakten på alkolåsen
og kjøretøyet, levetiden og krav til service.

Tabell 3 - 8 . K ostnad per alkolås, inkl. mva

Kostnadskomponent Kostnad i kroner

Pris per alkolås 9 500

Ettermontering 3 000

Avinstallering 2 000

Service (inkl.
kalibrering)

1 500

I tillegg vil alkolåsinnretningen medføre en tidskostnad
fordi det tar ekstra tid hver gang kjøretøyet startes
opp. Denne er imidlertid antatt å være neglisjerbar,
da det normalt sett kun tar noen få sekunder å bruke
alkolåsen.

I vår analyse har vi basert oss på innspill fra
leverandører og fagekspe rter , og lagt til grunn at
hver alkolås har en levetid på 1 0 år . I Tabell 2 - 2 ga
vi en oversikt over ulike kjøretøy som vil omfattes av
påbudet om alko lås. Totalt antall busser som vil
omfattes er 1 5 788 og totalt antall drosjer er 7 849.
Videre har vi , basert på innspill fra ekspertgruppen ,
lagt til grunn en gjennomsnittlig utskiftingstakt for
drosjer på 3 år og busser på 5 år.

Under disse forutsetning ene, og med en
analyseperiode på 1 5 år blir nåverdien av
kostnadene følgende:

Tabell 3 - 9 . Kostnader for implementering av
alkolås, netto nåverdi millioner 201 6 - kroner

Drosje Buss

Innkjøp av
alkolås

96 1 93

Monterings -
kostnad

91 96

Avinstallering 49 40

Service (inkl.
kalibrering)

1 05 21 1

Nåverdi
kostnader

341 540
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3.4.2 Nytteeffekter

Prissatte nytteeffekter av tiltaket vil være knyttet til
redusert omfang av ulykker, samt restverdien av
alkolåsene. Med en levetid på 1 0 år per alkolås og
en analyseperiode på 1 5 år, vil det gjenstå 5 år av
alkolåsens levetid ved utløpet av analyseperioden.
Dette inkluderes som en restverdi i analysen, hvor
verdien fastsettes gjennom en lineær avskrivning av
alkolåsens verdi g jennom levetiden. Dette innebærer i
dette tilfellet at halvparten av alkolåsens
innkjøpsverdi tilbakebetales ved analyseperiodens
slutt.

Antall ulykker som kan unngås ved alkolås er
differansen mellom basis - og promillerisiko multiplisert
med antall person kilometer som kjøres med promille.
Dette tilsvarer de skadetilfellene som er forårsaket av
promille. Basert på statistikk og beregninger vist i
kapittel 4.2 er dette estimert til å utgjøre følgende:

Tabell 3 - 1 0 . A ntall skade tilfeller per år forårsaket av
promille

Drosje Buss

Omfang
promillekjøring 0,1 3 % 0,07 %

Dødsfall 0,23 0 ,51

Hardt skadd 0,63 0 ,92

Lettere skadd 3,1 2 4,22

Materiell
skade 1 ,26 27,22

Kostnadene knyttet til ulykker innenfor
hendelseskategoriene vil kunne variere betydelig, og
flere typer kostnader kan oppstå.

Samfunnets nytte av å unngå ulike typer skader i
trafikken er gjengitt i tabellen under. Kategoriene
«Meget alvorlig skade» og «Alvorlig skade» er slått
sammen under betegnelsen «Hard skade».

Tabell 3 - 1 1 . Samfunnets nytte av å unngå ulike
typer skader i trafikken (2 01 6 - kr oner )

Skadegrad Total ulykkeskostnad

Dødsfall 37 954 000

Har d skade 1 1 932 000

Lettere skade 752 000

Materiellskade 1 7 500*

Kilde: Konsekvensanalyser Håndbok V712, 2014, realprisjustert
fra 2013 - kroner . * Gjennomsnittlig erstatningsbeløp basert på
skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene (Finans Norge
TRAST, 2016).

Med utgangspunkt i anslagene på antall skadetilfeller
forårsaket av kjøring i alkoholpåvirket tilstand fra
tabell 3 - 1 0 og verdiene for kostnadene knyttet til
ulykker i tabell 3 - 1 1 får vi følgende anslag på nytten
av unngåtte ulykkestilfeller som følge av påbud om
alkolås. Verdiene er uttrykt som netto nåverdi over 1 5
år i tråd med forutsetningene beskrevet ovenfor.

Tabell 3 - 1 2 . N etto nåverdi av reduserte
ulykkeskostnader , millioner 2016 - kroner

Ne tto nåverdi
av reduserte
ulykkes
kostnader

Drosje Buss

Dødsfall 1 07 231

Hardt skadd 91 1 32

Lettere skadd 28 38

Materiell skade 1 7 6

Sum 243 408

Til tross for usikkerheter i verdsetting av de ulike
skadegradene i trafikkulykker, vil vi legge til grunn d e
realprisjusterte verdiene i vår samfunnsøkonomiske
analyse. Dette sikrer også likebehandling som i større
grad gjør vår analyse sammenlignbar med
samfunnsøkonomiske analyser av andre tiltak i
samferdselssektoren . For en nærmere omtale av
hvordan den totale verdsettingen, dvs. summen av
velferdseffekten og de realøkonomiske kostnadene
knyttet til skader i trafikken, viser vi til vedlegg 2.

3.4.3 Sensitivit etsanalyser og s ammenstilling
prissatte effekter

Det er usikkerhet knyttet til omfanget av
promillekjøring. Det er trolig store mørketall og
samtidig usikkert i hvilken grad man kan overføre
resultater fra undersøkelser som gjelder alle
personbiler til drosjer, og all tungtransport til busser.
For å bely se hvordan endringen i andel som kjører
med promille påvirker tiltakets samfunnsøkonomiske
lønnsomhet, har vi gjort beregninger tilsvarende som
vist ovenfor, men der vi har inkludert både et lavere
og et høyere anslag på andel sjåfører med promille
blant henholdsvis drosje - og bussjåfører . Disse
sensitivitetsanslagene er sammenholdt med beregnede
kostnader og anslag på restverdi slik at vi også får
beregnet samlet netto nåverdi av tiltaket gitt ulike
forutsetninger om omfang av promillekjøring.
Resu ltatene er vist i tabellen nedenfor.
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Tabell 3 - 1 3 . Sammenstilling prissatte effekter ( netto n åverdi millioner 201 6 - kr )

Drosje Buss

Lavt
estimat

Middels
estimat

Høyt
estimat

Lavt
estimat

Middels
estimat

Høyt estimat

Omfang promillekjøring 0,05 % 0,1 3 % 0,2 % 0,035 % 0,07 % 0,1 %

Totale kostnader - 341 - 540

Restverdi 1 7 33

Reduserte
ulykkeskostnader

93 243 374 208 408 573

Netto nåverdi - 231 - 81 49 - 299 - 99 66

3.5 Ikke - prissatte effekter
De prissatte effektene vil ikke alene fange opp alle
nyttevirkningene. I tillegg til de prissatte effektene og
usikkerhetsfaktorer knyttet til beregningene, må ikke -
prissatte samfunnsøkonomiske effekter av
trafikksikkerhetstiltaket vurde res. Vi har identifisert
flere nytteeffekter som vi behandler som ikke -
prissatte. Dette gjelder nyttegevinster som ikke kan
måles i kroner, men som likevel er viktig at tas i
betraktning. For eksempel kan interessen blant
bedrifter og foreninger for å inst allere alkolås på
frivillig basis tyde på at disse verdsetter de indirekte
effektene av alkolås. Disse kan være å forbedre
selskapets omdømme, demonstrere et høyt fokus på
trafikksikkerhet eller fremheve kvaliteten i
transporttjenesten.

Ikke - prissatte effe kter kan ha betydning for den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten og på den måten
påvirke analysens anbefaling.

Følgende effekter behandles som ikke - prissatte:

Redusert risiko for store ulykker

Signaleffekt
Økt trygghetsfølelse for passasjerer
Personvernhen syn sjåfører

3.5.1 Redusert risiko for store ulykker

En metode som innebærer at man benytter statistikk
for å anslå sannsynligheten basert på historiske
hendelser har klare begrensninger og vil ikke
nødvendigvis gi et riktig bilde av den reelle risikoen.
Dette gjelder særlig når datagrunnlaget er relativt
lite, og antall registrerte historiske hendelser er få.
Eksempelvis har det historisk sett vært relativt få
alvorlige hendelser med et stort antall døde i
trafikkulykker. Få observasjoner av svært alvorlige
hen delser i datagrunnlaget medfører at
sannsynlighetsberegninger basert på historiske data
ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av den reelle
sannsynligheten for slike ulykker.

Dette vil trolig være særlig gjeldende for risiko
knyttet til bussulykker med mange passasjerer
ombord. Et illustrerende eksempel på dette er en liste
alvorlige bussulykker utarbeidet av Aftenposten
(29.juli 201 4) .

Tabell 3 - 1 4 . Oversikt over alvorlige bussulykker i Norge

År Ulykke

201 4 Fire personer omkom i en bussulykke i Namsskogan i Nord - Trøndelag

201 3 Tre personer mistet livet etter to bussulykker i Oslo.

201 3 To personer omkom, to ble alvorlig skadd og tre fikk lettere skader i en bussulykke ved Fardal i
Sogndal kommune.

201 1
Fem personer omkom, fem ble alvorlig skadd og 47 personer ble sendt til sykehus etter en kollisjon
m ellom to busser og en personbil i Lavangsdalen

2007 Tre personer mistet livet da en buss sklei av veien og veltet i Verdal kommune.

2003 En person omkom, to ble alvorlig skadet og 1 8 ble lettere skadet da en bussjåfør med 2,53 i
promille kjørte av veien i Hamar

1 995 To personer mistet livet da en trailer kolliderte med en buss ved elven Orkla i Sør - Trøndelag.

1 995 Seks personer mistet livet da en buss gikk i sjøen fra ferja «Eidfjord» i Os i Hordaland.

1 993 En person omkom og 1 7 personer ble skadd da Valdresekspressen kjørte utfor veien på E1 6.
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1 990 To personer omkom da en buss og en lastebil kolliderte i Østerdalen i Hedmark.

1 988 1 5 personer omkom da en turistbuss kjørte i fjellveggen i Eidfjord i Horda land.

1 978 Syv personer omkom i kollisjon mellom en turistbuss og en trailer i Lærdal i Sogn.

1 976 Syv personer omkom da en turistbuss kjørte av veien ved Ringøy i Hordaland

1 948 1 6 personer omkom da en buss kjørte av veien nord for Mo i Rana

Kilde: Aftenposten

Listen viser at tilfeller med bussulykker ofte har svært
alvorlige konsekvenser. Det er også enkelt å forestille
seg at enda mer alvorlige hendelser, med et større
skadeomfang vil kunne inntreffe. En metodikk der
ek sempelvis alle dødsfallene i listen ovenfor fordeles
utover antall busskilometer kjørt de siste 70 årene vil
gi en svært lav estimert sannsynlighet for dødsfall per
km kjørt med buss de neste 1 0 - 20 årene. Med en slik
metodikk vil netto nytte av redusert ri siko for dødsfall
i forbindelse med bussulykker bli svært lav.

Metoden vil derfor ikke nødvendigvis være egnet til å
synliggjøre nytten av å redusere risikoen for ulykker
med svært store negative konsekvenser.

Mindre alvorlige trafikkulykker som inntreff er med en
viss frekvens og har et estimert konsekvensomfang er
det imidlertid gode muligheter for å prissette.

Et påbud om alkolås vil kunne redusere risikoen for at
store ulykker inntreffer. Denne effekten vurderes til å
være av stor betydning for samfun net.

Risiko for store ulykker er i mindre grad relevant for
drosjer, hvor det som regel er få mennesker involvert.
Omfanget av effekten vurderes til å være litt positiv
for drosjer. I buss er det ofte flere mennesker involvert
og det er en større risiko f or at store ulykker
inntreffer. For buss vurderes effekten til å ha stort
positivt omfang.

Tabell 3 - 1 5 . Vurdering av effekt: Redusert risiko for
stor ulykker

Drosje Buss

Redusert risiko for
store ulykker

+++ ++++ +

3.5.2 Signaleffekt

Signaleffekten av et påbud om alkolås vektlegger
alvoret og farene ved promillekjøring. Økt
oppmerksomhet kan skape holdnings - og
atferdsendringer som kan tenkes å redusere risikoen
for promillekjøring også i andre kjøretøyskatego rier.
Det kan også tenkes å oppmuntre til at flere frivillig
installerer alkolås i sine kjøretøy.

Signaleffekt assosiert med påbud om alkolås vurderes
til å være av middels betydning for samfunnet.

Signaleffekten antas å være sterkere for alkolås i
drosje , da drosjer i større grad er sammenlignbare
som personbiler. På den annen side er det flere
busser, og det er langt flere passasjerer per buss enn
per drosje. Påbud om alkolås i buss vil derfor påvirke
langt flere mennesker enn påbud om alkolås i drosje.
Omfanget av positiv signaleffekt vurderes til å være
svakt/middels positivt for drosje og middels positivt
for buss.

Tabell 3 - 1 6 . Vurdering av effekt: Signaleffekt

Drosje Buss

Signal effekt ++(+) +++

3.5.3 Økt trygghetsfølelse for passasjerer

Økt trygghetsfølelse kan oppleves av passasjerer ved
at trafikksikkerhetstiltaket fører til økt tillitt til føreren
av persontransport og selskapet bak. Alkolås
signaliserer kvalitet i transporttjenesten og et aktivt
ansv ar for trafikksikkerhet.

Som passasjerer må man ha tillit til sjåføren og til
systemet for at reisen skal oppleves som trygg.
Forskning viser at folks følelse av trygghet eller
utrygghet p åvirkes av mange ulike faktorer. En viktig
faktor er om konsekvensen av en ulykke er fatal og
om man selv føler man har kontroll over
sannsynlighet en for at en trafikk ulykke kan inntreffe
og med tilhørende skadeomfang (Utrygghet og
risikokompensasjons i transportsystemet, TØI - rapport
622/2003). Som passasjer opplever de fleste at de
har mindre kontroll over sannsynlighet og konsekvens
av en ulykke og den opplevde utryggheten kan
følgelig føles større.

Utrygghet i trafikken er en faktor som har blitt studert
i langt mindre grad enn risikoen for ulykker og andre
direkte ko nsekvenser. Det er spesielt
utrygghetsfølelsen blant passasjerer som er relevant i
sammenheng med dette tiltaket. Verdsetting av
utrygghet i transport er problematisk fordi
utrygghetsbegrepet fokuserer på situasjonen eller
følelsen før en konsekvens inntre ffer. I tillegg vil
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verdsetting basert på uttrykte preferanser være svært
kontekstavhengige og metodeavhengige.

For det første vil det være et behov for å definere
begrepet utrygghet i forbindelse med ulike
transporttjenester. Trygghetsfølelsen som passasj er på
buss eller i drosje opplever, kan påvirkes vel så mye
av en redsel for overfall eller andre ubehagelige
overfall som av muligheten for e n trafikkulykke. Den
opplevde trygghetsfølelsen kan variere med
transportmetode - og selskap, for eksempel dersom
m an har mer tillit til bussjåfører enn drosjesjåfører
eller mer tillit til transportselskapet som står for
transporttjenesten.

Økt trygghetsfølelse for passasjerer vurderes til å
være av stor betydning for samfunnet.

Påbud om alkolås i buss vil påvirke lan gt flere
mennesker enn påbud om alkolås i drosje. Omfanget
av økt trygghetsfølelse for passasjerer vurderes til å
være svakt positivt for drosje og middels positivt for
buss.

Tabell 3 - 1 7 . Vurdering av effekt: Økt
trygghetsfølelse for passasjerer

Drosje Buss

Økt
trygghetsfølelse for
passasjerer

+++ ++++

3.5.4 Personvern hensyn sjåfører

Den tekniske innretningen på alkolåser lagrer
innblåsingsresultatene i en logg i kontrollboksen, både
antall positive og negative p røver. Teknologien kan
ikke alene registrere hvem som har blåst inn i
alkolåsen, men dersom kjøretøyet den er installert i er
knyttet til é n eller få personer, kan
personvernproblems tillinger gjøre seg gjeldende.

Datatilsynet har i et brev til KGK Norge AS 9. juli
201 5 oppgitt at:

«Bruken av alkolås i et yrkeskjøretøy vil i seg selv ikke
innebære en behandling av personopplysninger. Om
opplysningene lagres eller analyseres i etterkant vil dette
utgjøre en behandling av personopplysninger»

Dersom data fra alkolåsene ikke lagres eller
loggføres tolker vi dette som at bruk av disse ikke vil
være juridisk problematisk. Den juridiske
begrepsforståelsen er imidlertid ikke nødvendigvis
sammenfallende med brukernes opplevde

personvernoverskridelse og innblanding i vår private
sfære. Til tross for at teknologien i seg selv ikke
identifiserer brukeren, vil eksempelvis busspassasjerer
kunne se sjåføren som blåser i alkolåsen, og resultatet
av innblåsingen ved om sjåføren får start på bilen
eller ikke. Bilførerens opplevelse av en slik
eksponering kan oppleves integritetskrenkende, og
påvirke holdningene til alkolåsbruk.

I en evalueringsrapport av alkolåsinnføringen i Statens
Vegvesens tjenestebiler, var en del av funnene fra
spørreundersøkelser at nesten halvparten av de
ansatte var helt eller delvis enige i at arbeidsgiver
overskrider grensen til deres private sfære når de
installerte alkolås. Flere rapporterte at de opplevde
alkolåsen som en form for umyndiggjøring og
overvåkning (Rapport IRIS, 201 1 ).

Ved å innføre et påbud om bruk av alkolås, er det
nærliggende å tro at noe av den opplevde
stigmatiseringen og mistenkel iggjøringen vil reduseres
sammenlignet med opplevelsen blant ansatte i Statens
vegvesen fordi alkolåsbruk blir med utbredt og fordi
lovpålegget gjør at det ikke vil spekuleres i hvorfor
transportselskapet har innført alkolås.

Personvern er i denne sammenhe ng vurdert å ha liten
betydning for samfunnet. Innføring av påbudet vil
kunne oppfattes negativt av enkelte sjåfører. Et påbud
som gjelder alle førere som driver persontransport
mot vederlag vil imidlertid trolig redusere den
enkeltes opplevelser av å få f orstyrret sin pri vate
sfære. Virkningen er derfor samlet vurdert som lite
negativ for både drosje og buss.

Tabell 3 - 1 8 . Vurdering av effekt: Personvernhensyn
sjåfører

Drosje Buss

Personvern - -

3.6 Samlet vurd ering av
samfunnsøkonomisk lønnsomhet
De prissatte og ikke - pri ssatte virkningene er
sammenstilt i Feil! Fant ikke referansekilden. .
Reduserte ulykkeskostnader er beregnet med tre ulike
nivåer for omfanget av promillekjøring.
Kostnadsberegninger og vurderingen av de ikke -
prissatte effektene er like for de ulike nivåene for
omfang av promillekjøring.

Tabell 3 - 1 9 . Oppsummering av prissatte og ikke - prissatte effekter, 201 6 - kroner (millioner kroner)

Drosje Buss

Lavt
estimat

Middels
estimat

Høyt
estimat

Lavt estimat
Middels
estimat

Høyt estimat
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Totale kostnader - 341 - 540

Restverdi 1 7 33

Reduserte
ulykkeskostnader

93 243 374 208 408 573

Netto nåverdi - 231 - 81 49 - 299 - 99 66

Redusert risiko store
ulykker

+++ +++++

Signaleffekt ++(+) +++

Økt trygghetsfølelse
for passasjerer

+++ ++++

Opplevd personvern -
overskridelse

- -

Dersom vi legger til grunn et høyt estimat på
omfanget av promillekjøring blant drosjesjåfører, er
det samfunnsøkonomisk lønnsomt å innføre et påbud
om alkolås i drosje. Dersom vi legger til grunn lavt
eller middels estimat , gir de prissatte effektene
negativ netto nåverdi på omtrent 1 00 millioner kroner
og 270 millioner kroner . For buss er netto nåverdi
minus 31 5 millioner kroner ti l nesten en halv milliard
kroner i minus.

Basert på de prissatte effektene er det mindre
lønnsomt med implementering av alkolås i buss enn det
er i drosje. Dette er en følge av flere årsaker:

Omfanget av promillekjøring er lavere blant
tungtransportsjåfø rer
Risikoen for ulykker per personkilometer er lavere
for buss enn for drosje
Det er flere busser enn drosjer og dermed høyere
kostnader knyttet til implementeringen av alkolås

Det er imidlertid større positive ikke - prissatte effekter
knyttet til innføri ng av alkolås i buss, enn det er i
drosje.

Tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet vil avhenge
av vektleggingen av de ikke - prissatte effektene. Dette
kan belyses ved hjelp av break - even - analyser.

3.7 Break - even - analyser
3.7.1 Redusert risiko for store ulykker

For å analysere og synliggjøre mulige effekter ved
hendelse r av mer katastrofelignende omfang vil vi
benytte oss av metodikk for vurdering av ikke -
prissatte effekter eksemplifisert med break - even
beregninger som synliggjør antallet dødsfall som må

unngås for at tiltaket skal være samfunnsøkonomisk
lønnsomt. Tabellen under viser eksempler på antall
ulykker som må unngås som følge av alkolås på ulike
tidspunkt for at tiltaket skal være lønnsomt for buss.
Dersom én av de skisserte ulykkene unngås i løpet av
analyseperioden, er tiltaket lønnsomt. De øvrige ikke -
prissatte effektene er ikke hensyntatt. Beregningene er
gjort for middels estimat for omfang av
promillekjøring.

Tabell 3 - 20 . Antall dødsfall avverget for at tiltaket
skal være lønnsomt, buss

År Ulykke

201 7 2 drepte, 2 hardt skadde, 3 lettere skadde

2020 1 drept, 5 hardt skadde, 1 7 lettere skadde

2022 3 drepte , 3 lettere skadde

2025 2 drepte, 3 hardt skadde, 1 9 lettere skadde

2030 2 drepte, 5 hardt skadd, 1 0 lettere skadd

3.7.2 Økt trygghetsfølelse for passasjerer

Ideelt sett skulle vi hatt informasjon om passasjerens
betalingsvilje per buss - eller drosjetur for at kjøretøyet
har installert alkolås. Denne kunnskapen kunne gitt en
pekepinn på hva som påvirker vår opplevelse av
trygghet el ler utrygghet i trafikken og hvordan folk
reagerer på tiltak som er ment å øke sikkerheten og
tryggheten. Å avdekke folks verdsettelse av den økte
tryggheten som følger av tiltaket ville innebære en
omfattende verdsettingsstudie. Break - even - analyser
kan im idlertid bidra til å belyse hvor stor
betalingsvilligheten må være for a t tiltaket skal være
lønnsomt.

Tabell 3 - 21 . Break - even betalingsvilje for økt trygghetsfølelse (kr)

Drosje Buss

Omfang promillekjøring Lavt Middels Høyt Lavt estimat Middels Høyt estimat
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estimat estimat estimat estimat

Break - even estimat:

- betalingsvilje per
passasjer/tur i kroner

0,61 0,21 - 0,08 0,03 -

- betalingsvilje per
kjørte mil i kroner

0,33 0,1 2 - 0,07 0,02 -

- prisøkning 0,26 % 0,09 % - 0,58 % 0,1 9 % -

Implementering av alkolås i drosje har positiv netto
nåverdi dersom man legger til grunn at 0,2 % av
drosjesjåfører kjører med promille. Dersom man
legger til grunn 0,05 % eller 0,1 3 % vil tiltaket gå i
null dersom økt trygghetsfølelse som følge av alkolås
verdsettes til henholdsvis 0,21 og 0,61 kroner per
drosjetur. Dette tilsvarer en beskjeden prisøkning på
0,09 % og 0,26 %.

Dersom man legger til grunn at 1 av 1 000 bussjåfører
kjører med promille over 0,5 vil implementering av
alkolås i buss ha positiv n etto nåverdi. Dersom man
legger til grunn at 0,035 % eller 0,07 % kjører med
promille, vil tiltaket gå i null dersom økt
trygghetsfølelse kan verdsettes til henholdsvis 0, 0 8 og
0,03 kroner per passasjer. Dette tilsvarer et tillegg på
mellom 2 og 7 øre per mil i buss , n oe som utgjør en
økning på mellom 0,1 9 % og 0,58 % i den totale
prisen. Dette vil eksempelvis tilsi en økning i Ruters
månedskort for kollektivtra nsport i Oslo fra 690 kr til
691 - 694 kr.

3.8 Fordelingseffekter
Effektene for de ulike aktørene som berøres er i
hovedsak beskrevet i kapittel 2.2 og i den
samfunnsøkonomiske analysen ovenfor. De viktigste
effektene er knyttet til at transportleverandørene blir
påført noen kostnader. Disse vurderes imidlertid som
relativt beskjedne for den enkelte aktøre n og det vil i
noen grad også være mulig å velte kostnadene over
på kundene. I tillegg vil persontransport t jenestene ved
innføring av på b ud om alkolås kunne fremstå som et
kvalitetsmessig bedre produkt som øker deres
attraktivitet .

En potensiell fordelings virkning er imidlertid knyttet til
konkurransesituasjonen mellom ulike typer aktører i
taxinæringen. Applikasjonsbaserte tjenester som Uber
benytter seg i hovedsak av sjåfører som kjører deltid
med egne biler. For disse vil installasjon av alkolås
kunne fr emstå som en relativt dyrere investering enn
for profesjonelle drosjeeiere som har sine kjøretøy i
drosjedrift på heltid.
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Det er en rekke usikkerhetsfaktorer knyttet til
kostnads - og nytteestimatene ved implementering av
et alkolåspåbud. Størrelsen på de identifiserte
effektene vil, i tillegg til valg av alternativ, avhenge
av flere forhold. I det følgende drøfter vi kort de
viktigste usikkerhetsmomentene og hvilken effekt de
har på netto nåverdien.

Omfang av promillekjøring

Den største usikkerheten er trolig knyttet til omfanget
av promillekjøring. Effekten av endringer i disse
forutsetningene er belyst ved å gjennomføre
ber egninger for lavt, middels og høyt estimat på
andelen promillekjøring.

Ulykkesstatistikk for drosjer

Videre er det usikkerhet knyttet til overføringen av
sammenhenger basert på vegtrafikk generelt til
drosjenæringen. På grunn av mangelfull statistikk var
dette en nødvendig forutsetning i analysene. Norges
Taxiforbund har gjennomført en analyse av
ulykkesstatistikk for drosjer fra 1 992 til 201 0.4 Der
oppgis følgende gjennomsnitt per år:

Tabell 4 - 1 . Antall sk adde/drepte personer i
taxiulykker etter skadegrad 1 995 - 201 0

Skadd/drept
per år

Per million
k ilometer

Drept 1 ,94 0,003

Hardt skadd 1 0,75 0,01 7

Lettere skadd 1 44,56 0,229

Drept/ skadd i
alt

1 57,25 0,250

Kilde: Norges Taxiforbund

I denne tabellen er antall skader/drepte oppgitt per
million kjøretøykilometer og ikke personkilometer som
vi opererer med i våre beregninger. Dersom vi
justerer for dette ved å estimere antall
personkilometer dette tilsvarer , kan vi sammenligne de
eldre ulykkesdataene for drosjenæringen med de vi
har benyttet for vegtransport generelt.

Tabell 4 - 2 . Sammenligning av datagrunnlag -
ulykkesstatistikk drosje

Per million
personkm .
1 995 - 201 0

(drosje)

Per million
personkm.
201 0 - 201 4

(all vegtransport)

4 Norges Taxiforbund (201 1 )

Drept 0,002 0,003

Hardt
skadd

0,008 0,01 1

Lettere
skadd

0,1 1 2 0,1 1 0

Antallet ulykker per personkilometer er noe lavere
basert på statistikken fra Norges Taxiforbund enn
statistikken for all vegtransport som vi har benyttet.
Dersom vi skulle lagt til grunn ulykkesstatistikken for
drosje ville netto nytte av innføring av alkolås i drosje
blitt beregnet til hhv . - 250, - 1 30 og - 30 millioner
201 6 - kroner.

Ulykkesrisiko ved promille

Det er generelt akseptert at det er en sammenheng
mellom kjøring i alkoholpåvirket tilstand og risikoen
for trafikkulykker. Akkurat størrelsen på den relative
risikoen for å bli involv ert i trafikkulykker av ulikt
omfang dersom man kjører med promille
sammenlignet med edru tilstand, er i mindre grad
studert. R isikoen for ulykker vil øke i takt med
promillen, noe som ikke er hensyntatt i våre
beregninger. Dette kan tale for at vi undervu rderer
effekten av et påbud om alkolås i våre analyser.
Våre beregninger er derfor trolig et konservativt
anslag. En rapport av TØI viser at dersom man har
mer enn 1 ,5 i promille er det 500 ganger større risiko
for å bli drept i trafikken. Med promille mel lom 0,2 og
0,5 er risikoen omtrent to ganger så stor som for edru
førere (Assum m.fl., 2005).

Figuren under viser den relative risikoen for
innblanding i ulykker for førere av motorkjøretøy ved
ulike promillenivåer. Den stiplede linjen viser relativ
risik o for innblanding i personskadeulykker og den
hele linjen viser relativ risiko for å bli drept i trafikken
ved ulike promillenivåer.

4. Usikkerhet og sensitivitetsanalyser



Samfunnsøkonomisk analyse av innføring av alkolås på all persontransport mot vederlag på veg i Norge 25

Tabell 4 - 3 . Relativ risiko for innblanding i
personskadeulykke og for å bli drept for førere av
motorkjøretøy ved ulike promillenivåer

Kilde: Trafikk sikkerhetshåndboken, TØI (2012)

For å illustrere hvilken betydning risikofaktoren man
legger til grunn har for den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten har vi gjort en følso mhetsanalyse.

Tabellen under viser netto nåverdi for middels estimat
av omfang av promillekjøring dersom man øker og
reduserer risikof aktorene ved promille med 3 0 %.
Risikofaktorene for henholdsvis dødsfall, hardt skadd,
lettere skadd og materiell skade e r vist i parentes.

Tabell 4 - 4 . Netto nåverdi, millioner 201 6 - kroner

Drosje Buss

Opp 30 %
(78, 52, 26, 1 3)

- 1 4 1 9

Opprinnelig
(60, 40, 20, 1 0)

- 81 - 99

Ned 30 %
(42, 28, 1 4, 7)

- 1 53 - 221
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I denne delen vil vi vurdere alternative
overgangsordninger og incentivordninger som
potensielt kan sikre at innfasingen av alkolås i alle
kjøretøy som blir omfattet av regelendringen knyttet
til alkolås , såfremt et påbud blir gjeldende , skjer på
en rask og smidig måte .

Det vil være flere alternativ for hv ordan alkolås kan
implementeres. Vi tar utgangspunkt i en
påbudsregulering fra statlig hold, og avgrenser
derfor diskusjonen til å gjelde alternativer for hvordan
en eventuell påbudsreg ulering burde implementeres,
ink ludert frister for installering og ulike
incentivordninger for å gjøre overgangen raskere eller
mindre smertefull økonomisk.

En enkel påbudsregulering vil medføre økte kostnader
for den norske transportnæringen. Videre kan den
påførte kostnaden medføre konkurransevridende
effekter. Hvordan en påbudsregulering utformes og
innføres vil ha følger for hvor raskt implementeringen
vil gå , kostnadsfordelingen og eventuelle
konkurransevridende effekter .

En dimensjon i utformingen a v reguleringen er hvilke
kjøretøygrupper som omfattes av påbudet. Man kan
tenke seg at det gjøres visse unntak for noen typer
kjøretøy eller at ulike frister vil gjelde for ulike
kjøretøygrupper. For eksempel kan det være
hensiktsmessig å gjøre gjelden d e e t alkolåspåbud for
nye biler tidligere. Grunner til å gi påbud til enkelte
kategorier av kommersielle kjøretøy kan eksempelvis
være at følsomhetsgraden for sikkerhet i
transporttjenesten de opererer eller på bakgrunn av
størrelsen og massen på kjøretøyet.

Likevel virker det rimelig å anta at påbudet utformes
som skissert , og vil omfatte all persontransport mot
vederlag. Vi vil derfor i det videre fokusere på å
vurdere rammene for når påbudet vil gjøre seg
gjeldende og alternative virkemidler som kan sikre e n
rask og smidig innfasing .

5.1 Tidsramme r for innføring av
påbud
T idspunktet fo r når påbudet gjøres gjeldende ha r
betydning for implementeringstakten . Jo kortere
frist en for å ha installert alkolås er , desto raskere vil
implementering en skje , gitt at påbudet kan håndheves
effektivt. R ask ere implementering vil gi høyere nytte,
men kan også medføre h øyere kostnad dersom det for
eksempel er kapasitetsbegrensninger i tilgang på
alkolåser eller på verksted ene som har kompetanse
på å installere de .

Et nasjonalt krav om alkolås vil medføre en
ekstrakostnad for kollektivselskap og drosjenæringen,
og kan også innebære konkurransevridende
virkninger. Sistnevnte konsekvens av en
påbudsregulering kan være ulik for ulike
persontransporttjenester. Det kan d erfor være
hensikt smessig å vurdere ulike innfasingsordninger for
ulike kjøretøy grupper som vil bli omfattet av
påbudsreguleringen.

Både busser og drosjer har en hyppigere
utskiftingstakt sammenlignet med privatbiler. Utskifting
av busser skjer rundt hvert femte år, mens d rosjer
skiftes ut noe oftere, omtrent hvert tredje år. For å
redusere den ubeleiligheten transportselskapene
påføres ved et alkolåspåbud, samt potensielt redusere
kostnaden ved å installere alkolås, kan de være at
fristen for innføring bør tilpasses kjøret øyenes
utskiftingstakt. På denne måten vil transportselskapene
ha fleksibilitet til å installere alkolås når de skifter ut
kjøretøyene sine, og samtidig ikke være tvunget til å
gjøre det tidligere enn ved utskifting.

5.2 Mulige incentivordninger
Ettersom et na sjonalt krav om alkolåsbruk medfører en
ekstrakostnad for drosjenæringen, kollektivselskap og
andre persontransporttjenester, er det relevant å
vurdere alternative overgangsordninger og statlige
incentivordninger som kan bidra til å sikre rask og
smidig in nfasing av alkolås i omfattede kjøretøy.

Innenfor de tidsrammer som bli r satt for en eventuell
påbudsregulering, vil det kunne være hensiktsmessig
med incentiver. Dersom det er flere år til påbudet
gjøres gjeldende, kan incentiver bidra til at flere
velge r en raskere innfasing , e ller at innfasingen skjer
på en mer smidig måte fordi man kan innføre
alkolåser i de kjøretøy hvor kostnaden er lavest først .
Vi vurderer derfor tidsavgrensede virkemiddel som vil
gjelde i en overgangsfase.

Et alternativ er å gi f inansielle lettelser , for eksempel
på et gitt beløp eller en gitt andel av kostnade n som
påløper ved installering, i en overgangsfase. Dette
kan legge til rette for at flere frivillig velger å innføre
alkolås tidligere enn det pålagt e
implementeringstidspu nkt. På denne måten kan man
gjøre påbudet gjeldende en stund frem i tid, men gi
større frihet med tanke på implementeringstidspunkt.
Vi har imidlertid ikke opplevd at de som vil bli
omfattet av påbudet gi r utrykk for at kostnaden er
urimelig e store.

Som e t alternati v til å gi incentiver til frivillig raskere
implementering innenfor en tidsramme, kan man velge

5. Alternativer for implementering
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å hyppig sanksjonere overtredelser . Dette kan for
eksempel gjøres ved å sette en kort ere frist med
streng bøteleggelse for å ikke oppfylle krav et til
alkolåsbruk. Ved et påbud vil det, i motsetning til
frivillig bruk, uansett måtte være muligheter for å
sanksjonere overfor de som ikke har tatt i bruk alkolås
eller de som bruker det feil. Graden av kontroll med
påbudsreguleringen og straff for overt redelse vil
påvirke hvor e ffektiv en slik innføring vil være .
Streng ere straff er og hyppig ere kontroll er gir raskere
implementering o g økt nytte, men også økte
kost n a der . E n slik innføringsmåte vil imidlertid kunne
oppleves negativt , noe som går imot hensi kten med å
gjøre alkolås til et positivt tiltak for trafikksikkerhet.

I flere fylkeskommuner er det utstrakt bruk av alkolås
som k rav i anbudskonkurranser for innkjøp av
persontransporttjenester. Ved å gjøre et slikt krav til
et statlig pålegg og kriteriu m i anbud , vil man kunne
fremskynde innføringen . Videre vil man unngå at det
er forskjeller mellom ulike regioner.

Et annet alternativ som kan lette innføringsfasen er
k oordinert e innkjøp av alkolåser. For eksempel kan
Statens Vegvesen gjøre et større innkjøp av alkolåser
gjennom en rammeavtale med leverandører. Ved
store innkjøp er det trolig mulig å oppnå
kvantumsrabatt, antydet av fagpersoner å kunne
utgjøre opp til 20 prosent. På denne måten kan Statens
Vegvesen, eller et annen mellomledd, legge til rette
for raskere implementering ved å tilby leveranse av
rimeligere alkolåser i en tidsbestemt fase rundt
innføring av påbudet. Et tiltak for koordinerte innkjøp
vil nødvendigvis stille krav til kapasitet. Vi har vært i
kontakt med flere alkolåsleverandører , som selv
uttrykker at de har høy ledig kapasitet.

Til slutt vil det kunne være en overføringseffekt ved å
benytte de positive incentivordningene som virkemidler
for å legge til rette for at andre kjøretøy grupper og
privatsjåfører velger å frivillig installere alkolås er .
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Den samfunnsøkonomiske analysen viser en negativ
netto nytte av å innføre påbud om alkolås i all
persontransport mot vederlag dersom man ser på
prissatte effekter isolert sett. Beregningene bygger
imidlertid på en rekke forutsetninger med stor grad av
usikkerhet knyttet til seg, og må tolkes med varsomhet.

De ikke - prissatte virkningene trekker i all hovedsak i
positiv re tning og taler for at det fra et
samfunnsøkonomisk ståsted vil være gunstig å innføre
påbudet. Innføring av et alkolåspåbud vil på mange
måter kunne ses på som en form for forsikring mot
ulykker s om skjer på grunn av kjøring i alkoholpåvirket
tilstand .

Som vist ovenfor forekommer det med ujevne
mellomrom større ulykker med flere drepte og hardt
skadde. Selv om sannsynlighetene for slike hendelser
beregnet ut fra statistikk er liten, vet vi fra tidligere
studier at promillekjøring øker sannsynligheten for
he ndelsene betydelig. Videre vil ikke den historiske
statistikken fange opp det fullstendige utfallsrommet
for enkelthendelser. Teoretisk sett vil en innføring av
påbud om alkolås kunne forhindre store ulykker med
tap av liv og helse. Dette vil i så fall kun ne forsvare
kostnadene ved å innføre påbudet i et
samfunnsøkonomisk perspektiv.

Alkolås som en form for forsikring mot store
ulykkeshendelser forårsaket av promillekjøring vil
også kunne gi økt trygghetsfølelse for passasjerer og
trafikanter. Analysene ove nfor viser at selv r e lativt
beskjeden betalingsvilje per tur for en slik
trygghetsfølelse vil gjøre tiltaket lønnsomt.

I anbefalingen legger vi også vekt på at det er
kommet svært få motforestillinger mot forslaget til
innføring. Også aktører som potensie lt påføres
kostnader ved innføring av påbudet har uttalt seg
positivt, og flere selskaper har selv på frivillig basis
innført alkolåser i sine kjøretøyer. F ylkeskommunale
bestillere har også allerede stilt krav til installasjon av
alkolåser i anbudskonkurranser.

Når det gjelder implementering av påbudet , har vi i
beregningene lagt til at påbudet implementeres med
umiddelbar virkning , og at det skjer som en ren
regelendring uten bruk av incentiver . Som beskrevet i
kapittel 5 finnes det argumenter for å velge en mer
gradvis innfasing av påbudet.

For å lette byrden for aktørene vil det kunne være
naturlig å ta utgangspunkt i en
implementeringsperiode som reflekterer den
gjennomsnittlige utskiftingstakten for kjøretøy i
næringene. Dett e tilsier en implementeringsperiode på

tre år for drosjer og fem år for busser. En slik
implementeringsperiode vil skyve kostnadene, men
også nytteeffektene utover i tid. Det vil imidlertid
kunne være en fordel å gi aktørene fleksibilitet i
forhold til når det er mest kostnadseffektivt for dem å
installere alkolåser i sine kjøretøy.

Dersom man ønsker en noe raskere og mer gradvis
innføring kan det eksempelvis stilles krav om at alle
nye kjøretøy som anskaffes før
implementeringsperioden utløper skal ha inst allert
alkolås før de settes i drift.

Hva gjelder finansielle incentiver eller virkemidler
synes det i utgangspunktet ikke å være noe stort
behov for dette. Det kan imidlertid vurderes om det
kan etableres en form for koordinerte innkjøp som kan
senke pris ene de ulike aktørene vil måtte betale for
alkolåsene.

6. Konklusjoner og a nbefaling er for videre arbeid
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7.1 Hva er en alkolås?
Alkolås er en elektronisk alkoholmåler som er koblet til
kjøretøyets tenningslås og startkrets. Føreren blåser i
munnstykket til den tekniske anordninge n og dersom
den målte alkoholkonsentrasjon i utåndingsluften er
over en definert grensev erdi, forhindres føreren
effektivt i å få start på kjøretøyet.

7.1 .1 Tekniske egenskaper ved alkolås

Alkolås består av et håndsett og en kontrollboks. På
håndsettet er munnst ykket som føreren må blåse i.

Dersom føreren ikke avlegger pusteprøve eller
alkolåsen måler promille over den definerte
grenseverdien, kommer en advarsel og en kortere
lockout periode. For første feilet pusteprøve varer
dette avbruddet et par minutter, og lengre for
eventuelle nye pusteprøver måler for høy
alkoholkonsentrasjon. Dette gjør at føreren får tid til å
tenke gjennom handlingen som er i ferd med å skje.

Teknologien er alkoholspesifikk og utviklet for ikke å
kunne påvirkes av driftsmiljø, temperat ur eller faktorer
som sigarettrøyk eller eksos. Den vil også kunne skille
på om et blåses av et mennes ke eller for eksempel en
pumpe.

Det er naturlig å stille inn øvre grenseverdi på 0,2
promille, som er den lovlige grense i Norge , men flere
alkolås kan st illes inn for å vise en advarsel dersom
promillen måles til mellom 0,1 og 0,2, samt registrere
promille over for eksempel 0,5 som høy. Den tekniske
innretningen på alkolåser lagrer normalt
innblåsingsresultatene i en logg, både antall positive
og negative prøve.

Alkolåsen kan utstyr es med en frikoblingsbryter for å
unngå at et eventuelt teknisk problem eller en
krisesituasjon fører til unødige forsinkelser . A ktivering
av bryteren vil bli registrert i loggen . En rekke
tekniske løsninger er ment å forhindre at man «jukser»
med pusteprøven. Man kan også stille den inn slik at
føreren må gjenta blåsingen under kjøring, fremfor
kun ved start.

Alkolåsen kan programmeres for å kreve
randomiserte retester i spesifiserte intervaller. I disse
tilfellene må sjåføren f inne et stoppested for å
avlegge pusteprøve. Dersom testen gir utslag, vil
føreren bli instruert til å parkere kjøretøyet og skru av
motoren.

Det finnes flere alkolåsteknologier på markedet i dag,
av ulike merker og teknologiske løsninger, og nye
teknolog ier er under utvikling. Ved innføring av et

påbud om alkolås vil det stilles tekniske krav til
alkolåsen. En europeisk standard med
funksjonalitetskrav og retningslinjer for installering,
bruk og vedlikehold er utarbeidet av
standardiseringsorganisasjonen CENELEC. I dag er har
alkolåsforhandlerne på det norske markedet,
Fartskriver AS (Alcolock V3), KGK Norge ( Dräger) og
Dignita, alle godkjente alkolåser i henhold til d enne
sertifiseringen.

7.1 .2 Utvikling i teknologien

De fleste alkolåser som installeres i dag e r
tredjegenerasjons teknologier. Leverandører opplyser
om at det har vært en del tekniske forbedringer siden
førstegenerasjonsteknologien. Forbedringene har hatt
størst konsekvenser for brukervennlighet og
datainnsamling fra alkolåser og i mindre hatt særl ige
prismessige konsekvenser.

Dagens alkolåser har sammenlignet med tidligere
generasjoner en kortere oppvarmingstid, noe som har
medført tidsbesparelser for sjåføren. Videre har
strømforbruket til alkolåsen gått ned. Dette bidrar til
at batteritiden på k jøretøy med alkolås ikke blir
vesentlig redusert sammenlignet med biler uten
alkolås.

For det andre er det i dag bedre muligheter for
loggføring av data og rapportering av data fra
instrumentet til kunden. Dette har bidratt til at
loggdata blir raskere ti lgjengelig og leverandører
opplyser om positive tilbakemeldinger om at dette
bidrar til bedre oppfølging og økt sikkerhet.

Når det gjelder den forventede teknologiutviklingen
de neste 1 0 - 1 5 årene opplyser leverandører om at
det forventes små til moderate kostnadsreduksjoner
for produksjon, installering og kalibrering av alkolås.
Det er lite som tilsier at selve brenncelletekno logien vil
bli særlig billigere.

På sikkerhetssiden er det derimot muligheter for flere
forbedringer. Identifikasjon av sjåfører gjennom
eksempelvis fingeravtrykk eller iris - scanning er i
utvikling. Et veldesignet opplegg med denne
funksjonaliteten kan bi dra til å redusere risikoen for at
andre enn sjåføren blåser i alkolåsen. Innførte nivåer
på blåsestyrke har tidligere forhindret at en sjåfør får
barna til å blåse i alkolåsen. Av andre fremtidige
forbedringer går utviklingen i retning av overføring av
sa nntidsdata fra instrumentet. Denne funksjonaliteten
er allerede er en mulighet med nyeste generasjon
alkolåser.

Samlet sett er det et begrenset potensiale for
vesentlige kostnadsreduksjoner. Samtidig er det

7. Vedlegg - nærmere om alkolås
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positive utsikter for at teknologien blir mer si kker, mer
effektiv og at brukervennligheten øker. Leverandører
hevder dette vil kunne tilbys til samme pris som
alkolåser har i dag og muligens noe billigere i
fremtiden.

7.2 Bruk av alkolås i Norge i dag
Så langt har innstallering av alkolås vært frivillig i
Norge. En del privatpersoner har fått installert alkolås
i bilene sine, men de aller fleste alkolåser er å finne i
busser, transportselskaper, firmabiler og i det
offentlige. Valget om å installere alkolås kan være å
kvalitetssikre transporter og sjåfører , styrke eget
omdømme eller bruke garantien om at de leverer
alkoholfri kjøring i konkurransen med andre selskaper.
Enkelte fylkeskommuner stiller krav om alkolås knyttet
til det fylkeskommunale anbud på transporttjenester
for skoleelever og som krav til b usselskap. Det er
imidlertid ulike praksis i fylkene hva gjelder krav om
alkolås, både på skoleskyss og alminnelig
kollektivtransport.

I henhold til «Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet
på veg 201 4 - 201 7» skal det arbeides med å
forskriftsfeste nasjon ale krav om alkolås i all
skoletransport. Videre innebærer tiltaksplanen at
Statens Vegvesen, Helsedirektoratet og politiet skal
arbeide for at bruk av alkolås kan innføres som et
alternativ til tap av førerrett for promilledømte.

Selv om flere fylkeskommu ner stiller krav til alkolås i
skolebusser og nye anbud, og flere kollektivselskap
har implementert teknologien i sine flåter, ligger
Norge langt bak de andre nordiske landene. Mens
det anslås rundt 4 000 alkolåser innen yrkestransport i
Norge, er det tils varende antallet i Sverige over
80 000. Virkemidler for raskere innfasing av alkolås i
busser, drosjer og andre kjøretøy som driver
persontransport mot vederlag på norske veier kan
derfor være et mål for å øke omfanget av
alkolåsbruk.

7.3 Alkolås i EU
Over en ettårig periode i 2006 ble det gjennomført
et kvalitativt felteksperiment5 hvor alkolås ble prøvd
ut i liten skala simultant i fire europeiske land.
Følgende grupper av sjåfører ble intervjuet før, under
og etter prøveperioden: bussjåfører i Lillehammer,
N orge, bussjåfører i Spania, tyske lastebilsjåfører og
tidligere promilledømte eller alkoholikere i Belgia.
Med tanke på bruk, ble alkolås vurdert som relativt
enkelt og uten å forårsake unødige forsinkelser, og

5 EU - prosjektet ”Alcolock implementation in the European
Union” ble finansiert av EU - kommisjonen vegdirektorat i
deltakende land i fellesskap.

ble generelt akseptert. I intervju med busspa ssasjerer
og klienter av lastebiltjenester kom det frem at
førstnevnte gruppe hadde en positiv holdning til
alkolås, mens sistnevnte gruppe var relativt
indifferente.

På bakgrunn av dette kom en resolusjon i 201 1 hvor
EU - parlamentet vedtok å be om et EU - di rektiv for
alkolås i kommersielle kjøretøy i EU/EØS området. I
EU er det pågående arbeid knyttet til dette. Spesielt
er det et mål om at det skal installeres alkolås i alle
busser og lastebiler. Flere europeiske land som
vurderes å implementere alkolås avv enter det
varslede EU - direktivet.

Norge vil blir det tredje landet innen EU/EØS, etter
Frankrike og Finland, som innfører en lov om alkol ås i
personfordringskjøretøyer.

Tabell 7 - 1 Antall alkolåser installert (anslag 201 4)

Land Antall alkolåser installert

EU 1 1 0 000

Sverige 80 000

Finland 1 3 000

Frankrike 1 0 000

Nederland 5 000

Resten av EU 2 000

Norge 5 000

Australia 8 000

Canada 27 500

USA 280 000

Totalt 430 500

Kilde : European Parliament, “ Technical development and
deployment of alcohol interlocks in road safety policy ”
(201 4)
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