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Samfunnsnytten legitimerer

● Det er de samfunnsmessige effektene av 
infrastrukturtiltak som i stor grad legitimerer den 
store kostnaden de ofte representerer

● Dagens modellverktøy gir ikke et korrekt bilde av den 
totale nytten samferdselsprosjekter med potensiale 
for mernytte kan tilføre samfunnet

● Mernytte - samfunnsøkonomisk relevante virkninger 
(for eksempel produktivitetseffekter eller 
arbeidsmarkedsvirkninger) som ikke fanges opp i 
prissatte virkninger i nytte-kostnadsanalyser (NKA) 
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Hvorfor er mernytte viktig?
Transportetatenes forslag til NTP 29.feb 2016: 
«Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har vært et sentralt 
kriterium i rangeringen av prosjekter, og transportetatene 
presenterer en prosjektportefølje ut fra beregnet netto nytte.»
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Samfunnsøkonomisk analyse

Prissatte virkninger
• Trafikant og 

transportbrukernytte
• Operatørnytte
• Budsjettvirkninger for 

det offentlige
• Samfunnet for øvrig

Ikke-prissatte 
virkninger

• Landskapsbilde
• Nærmiljø og friluftsliv
• Naturmangfold
• Kulturmiljø
• Naturressurser
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2012 2013 2014 2015 2016

Resultat fra 
ferjeundersøkelser på 
E39 mellom Trondheim 
og Kristiansand*(SVV/
NTNU 29. juni)

Ferjefri E39 Næringsliv 
og verdiskaping (1. mars, 
BI)

Ferjefri E39 – Samfunn 
status rapport (mars, 
SVV)

Makroøkonomiske 
effekter av ferjefri E39 
(mars, TØI)

Samfunnsnytte av 
infrastrukturprosjek
ter (SNF)

Produktivitets-
virkninger av 
veiprosjekter vurdering 
av metode og eksempel 
fra E39 (Vista Analyse 
AS 22. aug)

Kan ferjefri E-39 gi bedre 
levekår? (Agderforskning)

Ferjefri E39 –
næringsøkonomiske 
gevinster ved 
fjordkryssing (BI)

Produktivitetseffekter 
av Ferjefri E39 (juni 
2015, Menon)

Konferanse -
Mernytte
7. -8.mars 2016

Virkninger for 
arbeidsmarkeder og 
verdiskapning av ferjefri 
E39 fra Nordfjord til 
Kristiansund (SNF)

Ferjefri E39 og mulige 
virkninger for 
lufthavnstruktur og 
hurtigbåtruter* 
(november, 
Møreforskning Molde AS)

FERGEFRI E39
DELRAPPORT
PRISSATTE 
KONSEKVENSER* (okt, 
Rambøll)

Status rapport ferjefri 
E39 (mai, SVV)

Produktivitets-
virkninger av ferjefri 
E39 (COWI, 8.mai)

Investering i vei – blir 
næringslivet mer 
produktivt? (november, 
Menon)

FERJEFRI E39
DELRAPPORT
ULYKKESANALYSE* (okt, 
Rambøll)

Ferjefri E39 delprosjekt 
samfunn (SVV, 
desember)

Induced urban and 
regional spatial 
development from a 
ferry-free E39 
(desember, Chalmers)

FERJEFRI E39
TRAFIKK-BEREGNINGER
FASE 1* (mai, Rambøll)

Godstransport
i Sør-Rogaland* (mars, 
SVV/IRIS)

Godsundersøkelse 
Vestlandet* (oktober, 
IRIS)

Samfunns-økonomiske 
virkninger av ferjefri 
E39-Stavanger-Bergen 
(februar, BI)

Oransje= Statusrapporter etc. SVV *= godstransport og trafikkberegninger

Oversikt over utredninger i regi av delprosjekt Samfunn 
http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/ferjefriE39/Samfunn
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Mernytte konferansen dag 1- Presentasjoner 7. mars 
Sammendragstabell

26.05.2016

Foredrags-
holder

Tilknytning Prosjekt Beregnet 
mernytte

Type modell

Heum SNF Tørrskodd vestland Ferjefri 
E39

10 mrd./år Sammenheng mellom 
arbeidsmarked og 
gjennomsnittlig lønn

Reve BI Rogfast
Sognefjorden
Hafast

8,5 mrd./år
0,3mrd./år
2,9 mrd./år

Simuleringsmodell av 
næringsøk. effekter/ 
verdiskapning

Tveter Møreforskning Møreaksen Ålesund-Molde

Oslofjord-kryssingen

1-15 mill.

538 mill.

Logistisk vekting

Bruker effektiv tetthet

Hansen TØI NTP-prosjekter

E39Kristiansand-Trondheim

0,056-4,4 mrd.

21 mill.

Likevektsmodell SCGE-
modell

Fossen/Reiel
-Heggdal

Oslo 
Economics /BI

Ringeriksbanen
E16 Skaret-Hønefoss
Kombinert

401 mill.
1892 mill.
1892 mill.

Agglomerasjons-modell
Arbeidstilbudseffekter

Skogstrøm Menon Ferjefri E39 122-373 mrd. Produktivitetseffekter
(basert på Oslo econ./BI)    
NOREG-modellen

Bruvoll Vista Analyse Ålesund-Molde
E16 Voss-Arna

5,4 mrd.
2,6 mrd.

NOREG-modellen

Medhammer COWI E6 Åsen-Steinkjer
E39 Stord-Os
Lierdiagonalen

206 mill.
409 mill.
1,49 mrd.

Endret reisetid => 
endret tetthet 
(agglomerasjon) => 
endret produktivitet 
(lønn)



● Tema som ble diskutert i grupper:
1. Det teoretiske grunnlaget for agglomerasjon
2. Hvordan måle produktivitetseffekter av økt befolkningstetthet
3. Case-studier for å belyse agglomerasjonsdynamikk
4. Prinsipper for samfunnsøkonomisk analyse av regional 

agglomerasjon
Konklusjon:
● Enighet i fagmiljøene om det underliggende grunnlaget for 

mernytte/agglomerasjon, og at dette er effekter det er mulig å 
verdsette.

● Må ned på individ og bedriftsnivå dvs. sammenheng mellom 
bosted, arbeid, reiser (lønnsdannelse ikke godt nok for å måle 
produktivitetseffekter).

● Ikke bruke data fra andre land (annen lønnsdannelse, næringsliv).
Trenger norske data, mye forskning hittil basert på engelske 
studier (gjelder spesielt elastisiteter).

● Forslag til case-studier og innspill til videre forskning.

Mernytte konferansen dag 2- Workshop 8.mars
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Veien videre
● Kort sikt:

– Sjekkliste (kriterier) for å identifisere prosjekter med 
potensiale for mernytte. Arbeidet er i gang. Ferdig 
november 2016 veiledning for konsekvensanalyser

● Lang sikt:
– to-delt forskningsprogram ( 2-3 år)
• Mikroøkonometriske studier knyttet til arbeidsmarked 

og produktivitet
• Gjennomføring av case-studier spesielt rettet mot 

norske forhold
Felles metodisk grunnlag for å tallfeste økonomiske 
effekter av mernytten

● Annet:
– Samordne/analysere data og trafikkberegninger utført de 

siste år (Rambøll, Norconsult, NTP, TØI, telledata)
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