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Grunnprinsippet

 I en økonomi uten markedsimperfeksjoner vil all nytte av 
transportforbedringer være fanget opp av en 
samfunnsøkonomisk analyse i transportsektoren

Jara-Diaz (1986)
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To obligatoriske spørsmål

1. Hvilket marked er det som ikke fungerer? – Hvilken pris 
er feil?

2. Hva kan vi gjøre for å rette på det?

Minken (2014)
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Venables’ modell

Standard urban economics-modell med fri flytting inn og 
ut av byen
Alt areal i byen er brukt til bolig (eventuelt bortsett fra et 

sentralt forretningsdistrikt)
Bedre intern transport i byen fører til innflytting, som øker 

byens areal og antall arbeidere i det sentrale 
forretningsdistriktet
Venables bidrag er å anta at produktiviteten øker med 

antall arbeidere i sentrum. Virkningen kan avta med 
avstand lokalt i sentrum.
NHHs anvendelse: «Pendling, ingen flytting» i stedet for 

«flytting, ingen pendling». Ingen avtakende virkning. 
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Utflytting, regionforstørring

Hva om transportforbedringen hovedsakelig fører til 
utflytting fra byen, med eller uten skifte av arbeidsplass? –
Da får vi ingen produktivitetsvirkninger!
Trenger vi LUTI-modeller eller SCGE-modeller for å 

forske på merverdi?
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Kritikere

 Ingen enkle regler om mernytte finns (Vickerman 2013) 
Mer å vinne ved å forbedre vanlige transportmodeller og 

beregningsverktøy enn å leite etter mernytte (Hof m.fl. 2011)
Umulig å identifisere mernytten, produktivitetsøkning er ikke 

noe bevis for at den finns (Graham og van Dender 2009)
Mernytte i en by motvirkes av nyttetap i andre byer og i 

området hvor flyttingen skjer fra (Kanemoto 2013a)
Årsak og virkning vanskelig å identifisere (Kanemoto 2013b)
Britiske regler ville ikke gitt mernytte utafor de fire største 

norske byene. Disse reglene kritiseres likevel av Kanemoto.

(Se TØI-rapport 1444/2015 og 1198/2012)
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