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Bakgrunnen for utredningen:
NOU 1997: 27 Nytte-kostnadsanalyser.

• Hovedposter i en N/K-analyse:
– Kartlegging av  nytte- og kostnadssiden  innenfor prosjektets forventede levetid

• Investeringskostnader
• Framtidig betalingsvillighet for prosjektets tjenester
• Samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til drift og vedlikehold
• Eventuell mernytte knyttet til ringvirkninger*

– Verdsettingsproblemet i et langsiktig perspektiv*
• Eventuelle endringer i realverdien av framtidig nytteelementer og kostnader
• Håndtering av usikkerhet når det gjelder framtidig nytte og kostnad

– Samfunnsøkonomiske avkastningskrav (kalkulasjonsrenten)
• Alternativavkastning på investert kapital
• Risikopremie som dels avhenger av usikkerhet mht til fremtidig alternativavkastning og  dels av 

usikkerhet mht til prosjektets bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping

* Ble ikke drøftet  i NOU 1997



Behovet for oppdatering av tilrådningene fra 1997

• Analysene fra 1997 bygget på et statisk syn på økonomiens utvikling
– Det innebar at alle relative priser ble antatt  å forbli uendret i analyseperioden 

• Det impliserer bl.a. at reallønninger, og priser som påvirkes av reallønninger, ikke vil endres over 
tid - selv ikke i et langsiktig perspektiv

– Alternativavkastningen for kapital bundet i prosjektet ble antatt å være kjent med  
sikkerhet på analysetidspunktet for hele analyseperioden

• Samfunnsøkonomisk prosjektrisiko og risikopremie uforandret over prosjektets levetid

– Analysehorisonten for langsiktige prosjekter ble satt til 25 år.

– Restverdier ble bestemt ved lineær nedskriving av investert kapital
• For en veginvestering som antas å ha en levetid på 40 år, betyr det at restverdien ved 

analysehorisonten blir stipulert til 15/40 av investert kapital.
• I mange prosjekter kan denne stipulerte restverdien være avgjørende for lønnsomheten

– Uheldig praksis siden investeringer i infrastruktur i stor grad er irreversible
– Restverdien kan bare realiseres ved en videreføring av driften av prosjektet
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Verdsetting av innspart tid og redusert ulykkesrisiko.
Hovedprinsipper

• Verdien av innspart tid avhenger av hvordan tidsgevinsten blir disponert
– Brutto reallønnskostnad benyttes hvis tidsgevinsten tas ut i form av mer tid i arbeid.
– Verdsetting av økt fritid bør bygge på 

• betalingsvillighetsstudier 
• eller reallønn etter skatt om det ikke foreligger oppdaterte betalingsvillighetsstudier

– For reiser i arbeid bør det korrigeres for effektivt tidstap 
– Virkninger for liv og helse måles ved  verdien av statistiske liv (VSL). 

• En estimert VSL representerer samlet betalingsvillighet for en risikoreduksjon  som 
er akkurat stor nok til at en i forventningsforstand vil spare ett liv

– Den er basert på en aggregering av mange enkeltpersoners betalingsvillighet for en liten 
risikoreduksjon for dødelighet. 

• Verdsetting av statistiske liv (VSL):
– Kun verdsetting av redusert ulykkesrisiko ved VSL
– VSL forslått satt til 30 mill 2012 kroner for alle  sektorer (Basert på norske studier og OECD)
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Verdsetting av tid  og VSL over tid

• En kan med stor grad av sikkerhet gå ut fra at noen relative priser vil endre seg i 
prosjektperioden

– Det gjelder spesielt reallønn og realpriser som påvirkes av reallønnsutviklingen
• Reallønn er en viktig driver for verdien av tid  og for verdien av statistiske liv

→ Reallønnsutvikling viktig for verdsetting av 
• tidsgevinster fra investeringer i samferdsel  
• investeringer i økt trafikksikkerhet  med sikte på å redusere tap av statistiske liv

• Empiriske undersøkelser indikerer en en-til-en sammenheng mellom reallønnsvekst 
og endring i tidsverdier og VSL
→ En gitt prosentvis økning i reallønn over tid fører til den samme prosentvise 

økningen i  verdsetting av tidsgevinster 
→Realverdien av tidsbesparelser  fra samferdselsprosjekter  og VSL bør oppjusteres 

med gjennomsnittlig vekst i reallønn per innbygger
– Som indikator på  vekst i reallønn benyttes realvekst i BNP per innbygger

– I Perspektivmeldingen fra  2009 anslås veksten i BNP pr innbygger til 1,4%  per år fram til 
2060
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• Nytte-kostnad analyse er en partiell analyse av effektene for dem som blir direkte 
berørt av prosjektet.

• Samferdselsprosjekter fører til netto effekter også for dem som blir indirekte berørt:
• Samferdselsprosjekter vil i varierende grad påvirke aktørenes mulighetsområde ved 

at en får tilgang til en utvidet økonomisk region:
– Økt produktivitet 

• Bedre samsvar mellom etterspurt og tilbudt kompetanse i arbeidsmarkedet
• Større muligheter for læring og større nedslagsfelt for spredning av kunnskap 
• Bedrifter kan dra fordeler fra felles lokal  infrastruktur og lettere tilgang til lokale ressurser
• Bedre matching i arbeidsmarkedet ved at en kan få større mangfold i det lokale tilbudet av 

arbeidskraft
• Økt eksponering mot konkurranse kan gi effektivitetsgevinster som følge av mindre markedsmakt

• Nettoeffekten av ringvirkninger vil være lokalitetsspesifikke.  
– Vanskelig å fange opp med sjablongmessige tillegg til prosjektnytten.
– Utvalget oppfordret til tilleggsanalyser av netto ringvirkninger  for prosjekter der forholdene 

synes å ligge til rette for det 
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Agglomerasjon og eksterne skala-fordeler

• Opphavet til eksterne skala-gevinster
– Går via markedene ved at en bedrifts nærvær fører til positive virkninger for andre 

bedrifter
• Fører til større marked for ferdigvarer, innsatsvarer og nøkkelressurser som arbeid og kapital

• Agglomerasjonsgevinster fører til økt produktivitet
– Gevinstene realiseres i hovedsak gjennom økt  reallønn

• I empiriske analyser er det vanlig å benytte reallønn som mål på produktivitet. Begrunnes med at 
lønn reflekterer verdien av arbeidets grenseprodukt  under fri konkurranse i arbeidsmarkedet ….

• Men også andre innsatsfaktorer som f.eks. realkapital har betydning. Noe av 
produktivitetseffekten kan materialiseres i eiendomsverdier som fører til dobbelttelling dersom 
begge effektene tas med.

• Den geografiske avgrensning av agglomerasjonsvirkningen avhenger av størrelsen 
på det lokale arbeidsmarkedet

– Transportmulighetene begrenser størrelsen på  det lokale arbeidsmarkedet og dermed også 
agglomerasjonsgevinstene

• Mernytte fra transportinvesteringer
– Utover verdien av tidsbesparelser og økt trafikksikkerhet vil transportprosjekter kunne gi mernytte ved 

at det fører til et mer variert og eventuelt tettere lokalt arbeidsmarked
– Dette har karakter av eksterne virkninger ved at det kan berøre alle bedrifter i området
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Underliggende årsaker til agglomerasjonsgevinster
(Marshall 1922)

• Deling
– Lokal opphopning av bedrifter muliggjør deling av lokale fasiliteter (lokal infrastruktur)

• Jo flere som deler på faste kostnader for irreversible investeringer i fellestiltak, desto lavere 
blir kostnaden pr bruker

• Spesialisering 
– Et tettere og større arbeidsmarked gjør det mulig med en større grad av arbeidsdeling 

og dermed økt spesialisering
• Bidrar til økt gjennomsnittsproduktivitet i arbeidsmarkedet
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Underliggende drivere for agglomerasjonsgevinster (2)

• «Matching»
- Tette arbeidsmarkeder med et bredt spekter av kompetanse vil føre til bedre samsvar 

mellom bedriftenes etterspørsel etter kompetanse og tilbudet av kompetanse
• Fører til mindre friksjoner for tilpasningen i arbeidsmarkedet

• Øker sannsynligheten for gode «matcher» mellom arbeidsgiver og arbeidstakere og fører i tillegg til 
økt produktivitet i hver «match» («rett person på rett plass»)

• Læring
- Økt tetthet i arbeidsmarkedet gir større muligheter for læring utenom arbeidssituasjonen

• Læringseffekten er positivt avhengig av spredningen av kompetanse i markedet som avhenger av 
markedsstørrelsen og bedriftenes behov for spesialisert kompetanse

• Øker informasjonsflyt utenfor det formelle arbeidsmarkedet, som vil kunne ha positive effekter på 
arbeidsproduktiviteten
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Agglomerasjonseffekter i monosentriske regioner

• I regioner karakterisert ved ett sentrum og der tettheten i arbeidsmarkedet reduseres etter 
hvert som en beveger seg i retning av periferien, er det naturlig å anta at 
agglomerasjonselastisiteten avtar tilsvarende (avstandsforvitring)

• I Graham (2010) estimeres produktivitetselastisiteten mhp agglomerasjon for fire sektorer basert på 
omfattende paneldata for bedrifter fra UK, og der det tas hensyn til forvitringsfaktoren
Estimat for produktivitetselastisiteten med hensyn på  en indeks for agglomerasjon for de fire nedenstående 
sektorene 

Industri 0,024

Bygg og anlegg 0,034

Forbrukertjenester 0,024

Forretningstjenester 0,083

Gjennomsnittet for hele økonomien er 0,044. Det betyr at en dobling av tettheten øker gjennomsnittsproduktivteten 
med 4,4%

Graham: Testing for causality between productivity and agglomeration economics. Journal of regional economics, 
2010
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Valg av analyseperiode

• Standard analyseperiode har vært 25 år for samferdselsprosjekter
– Antatt levetid for veier har vært 40 år+ og 75 år for underbygning for jernbanespor

• Restverdier etter 25 år basert på lineær nedskrivning av investeringen

– Investeringene vanligvis irreversible (sunk cost)
• Har liten eller ingen samfunnsøkonomisk alternativverdi utenom prosjektet
• Ingen årsakssammenheng mellom nedskrevet restverdi og den gjenværende  samfunnsøkonomiske 

nettoverdien av prosjektet
• Til tross for dette kan bokført restverdi utgjøre et betydelig gevinstelement i prosjektanalysen 

• Utvalget foreslo at analyseperioden så langt som praktisk mulig bør være lik 
prosjektets økonomiske levetid.

– Konkret ble det foreslått at det for vegprosjekter benyttes en analyseperiode på 40 år. 
• For andre områder innenfor samferdsel bør det opp til Samferdselsdepartementet å fastlegge 

rimelig analyseperiode

– Eventuelle restverdier bør ta utgangspunkt i  forventet netto nyttestrøm fra prosjektet  
utover analyseperioden justert for variasjoner som følge av nødvendig  oppgradering, 
reinvesteringer, o.l.
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Kalkulasjonsrenten: NOU 1997

• NOU 1997 gikk inn for å legge kapitalverdimodellen (CAPM) til grunn for anslag på det 
offentliges kalkulasjonsrente

– Kalkulasjonsrenten settes lik alternativavkastningen i finansmarkedet for investeringer med 
sammenlignbar risiko

– Risikofri alternativavkastning + tillegg for prosjektets systematiske samfunnsøkonomiske   
risiko

• Risikofri alternativavkastning ble foreslått satt lik risikofri realrente (3,5%,  senere redusert til 2%)
• Risikotillegget bestemt ved risikopremien for en investering i aksjemarkedet med lik risiko (beta-verdi)

rβ =  r + β(E[R] –r)

– Med en beta-verdi på 0,5 for et typisk offentlig prosjekt og en risikopremie for totalporteføljen på 5%, 
ville dette med en risikofri alternativavkastning på 2% gi et reelt avkastningskrav på 4,5%

– Det kan gjøres flere innvendinger mot å legge kapitalverdimodellen til grunn for beregning av 
den samfunnsøkonomiske kalkulasjonsrenten for offentlige prosjekter. 

• Den bygger på en én-periode modell ( investorene lever bare i én periode)  
• Forutsetter at risikoprofilen  til børsformuen er sammenfallende med risikoprofilen til nasjonalformuen
• Finansaktørenes risikoaversjon representativ for dem som bærer risiko knyttet til offentlige 

investeringer
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Konsumbasert vs markedsbasert kalkulasjonsrente

• To tilnærminger til det samfunnsøkonomiske avkastningskravet
– Konsumentenes avkastningskrav for avståelse av konsum til offentlige investeringer
– Kapitalens alternativavkastning i kapitalmarkedet

• Ulike land har valgt forskjellig 
– England har en konsumbasert kalkulasjonsrente på investeringer i samferdselssektoren 

(Ramsey). Den samme tilnærmingen hadde Norge i perioden 1975 til 2000 (Leif 
Johansen).

• Utvalget mente at det er naturlig at en liten åpen økonomi som den norske baserer 
kalkulasjonsrenten på alternativavkastningen i det eksterne kapitalmarkedet

– Også kapitalverdimodellen gir en markedsbasert kalkulasjonsrente 
• Risikofri alternativavkastning (renteleddet) + kompensasjon for prosjektets systematiske risiko.

– Etter utvalgets oppfatning er innvendingene mot CAPM at
• Det er vanskelig å tenke seg en konstant risikofri alternativavkastning på lang sikt
• Et tidsinvariant tillegg i diskonteringsrenten for prosjektrisiko innebærer  en implisitt antagelse  

om at prosjektrisikoen stiger eksponensielt over tid. 

07.03.2016 13



En markedsbasert kalkulasjonsrente
• Utvalget anbefalte en markedsbasert kalkulasjonsrente

– Samfunnets alternativavkastning for offentlige investeringer er avkastningen i det eksterne 
kapitalmarkedet 

– På lang sikt er alternativ markedsavkastning usikker. 
• Den relevante alternativavkastningen må da være en sikkerhetsekvivalente rente.
• Den sikkerhetsekvivalente renten (avkastningskravet) vil være lavere enn forventet avkastning og 

vil falle over tid hvis renteusikkerheten øker over tid sett fra analysetidspunktet.
– I tillegg til usikkerhet om alternativavkastningen kommer prosjektrisikoen

• Den systematiske prosjektrisikoen er gitt ved korrelasjonen mellom prosjektets bidrag til framtidig 
lokal verdiskaping og verdiskapingen i totaløkonomien for øvrig.

• Dersom prosjektets verdiskaping defineres som nåverdi av bidraget til framtidig nytte, kan det 
vises at systematisk prosjektrisiko får mindre betydning for avkastningskravet jo lengre ut i tid 
nytten realiseres*).

→ Det betyr at  det risikojusterte avkastningskravet blir avtakende over tid.

*) Utvalget har i dette spørsmålet fått verdifulle innspill fra Harvard-økonomen Martin Weitzman
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Utvalgets tilrådning om det offentliges kalkulasjonsrente

• For offentlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private benyttes en  
kalkulasjonsrente tilsvarende den som private står overfor

• Til bruk i samfunnsøkonomisk analyse av et normalt offentlig tiltak, som f.eks. et 
samferdselstiltak, vil en reell risikojustert kalkulasjonsrente på 4% være rimelig for 
de første 40 år etter analysetidspunktet.

– Utover 40 år er vil man normalt ikke kunne sikre en langsiktig rente i markedet, og 
kalkulasjonsrenten bør da settes ut fra en fallende sikkerhetsekvivalent rentekurve

År:                                                0- 40         40 – 75          75 +
Risikojustert kalkulasjonsrente     4%              3%               2%
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