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 Kort beskrivelse av metode for beregning av netto ringvirkninger 

Beregning av netto ringvirkninger 

Beregningene av netto ringvirkninger er gjennomført i henhold til beregningsopplegg utviklet av 

Møreforskning og COWI til arbeidet med NTP 2022-2033. Metodikken er beskrevet i "Beregningsmetodikk 

for netto ringvirkninger av samferdselsinvesteringer" [1].  

I beregningsopplegget benyttes programmet MySQL. Beregningene av netto ringvirkninger følger "Veileder 

for analyse av netto ringvirkninger" [2]. I beregningen av produktivitetseffekter er det gjort en justering i 

beregningene av generalisert kostnad på tvers av transportmiddel og reisehensikt1. Den generaliserte 

kostnaden (GK) vektes i alle beregningsalternativ sammen ved hjelp av turmatrisene (antall reiser mellom 

hvert sonepar) fra nullalternativet. I opprinnelig beregningsopplegg ble turmatriser for hvert enkelt scenario 

benyttet. Denne endringen var nødvendig for å få logiske resultater.  

Inndata til beregningene er mottatt fra Statens vegvesen Region øst som selv har gjort 

transportmodellberegninger i RTM. Ytterligere inndatafiler er lastet ned fra eRoom [3].  

Beregning av nåverdi 

Nøkkelforutsetninger for nåverdiberegningen av netto ringvirkninger er presentert i Tabell 1 nedenfor. 

Tabell 1: Nøkkelforutsetninger til nåverdiberegningen av netto ringvirkninger. 

Variabel Forutsetning 

Beregningsår i RTM 2030 

Åpningsår 2030 

Fastprisår 2016 

Sammenligningsår (diskonteringsår) 2022 

Analyseperiode 75 år 

Realprisvekst 
0,8 % frem til 2060 

Avtagende mot 0 % mellom 2061-2100 (årlig reduksjon: 0,02 %) 

Diskonteringsrente 

4 % (2018-2057) 

3 % (2058-2092) 

2 % (2093- ) 

Vekstbane for netto ringvirkninger Antatt å vokse med sysselsettingsutviklingen i modellområdet 

 

 
1 Formel (7) i Veileder for analyse av netto ringvirkninger [2].  
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Beregningen av netto ringvirkninger bygger på beregnede produktivitets- og skatteeffekter i beregningsåret 

2030. I nåverdiberegningen skal disse effektene framskrives over prosjektets levetid. Ettersom det er 

forventet at sysselsettingen øker, og produktivitets- og skatteeffekter er nært knyttet til antall sysselsatte, er 

det i beregningene forutsatt at netto ringvirkninger vokser med samme vekstrate som sysselsettingen i 

modellområdet. Denne vekstraten fram til 2050 er beregnet på grunnlag av sysselsettingstall for Østfold, 

Akershus og Oslo i transportmodellen. Sysselsettingsutviklingen for senere år er beregnet ved å 

ekstrapolere med befolkningsveksten på kommunenivå (nasjonalt nivå mellom 2040 og 2050) fra SSBs 

MMMM-alternativ. Vekstfaktorer for bosatte i aldersgruppe 25-64 er benyttet. Vekstfaktoren er lik for alle 

næringsgrupper [4].  

I perioden etter 2050 er vekstraten for sysselsettingen forutsatt å være den samme som for den nasjonale 

befolkningsveksten i SSBs hovedalternativ (MMMM) frem til 2100 [5], for deretter å holdes konstant.  
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