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Fjordvegen Rute 13

Årskonferansen Korleis rekna ut samfunnsgevinst i 

vegprosjekt? Kva med rassikring? 

Ullensvang, 03.04.19
Oskar Kleven

Foto: Jernbanedirektoratet
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Agenda

1. Forutsetninger for beregningene
2. Transportmodellene og grunnlagsdata
3. Samfunnsøkonomiske beregninger
4. Rasmodul
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Forutsetninger/rammer
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Referansesituasjonen

Prosjekter påbegynt i 2018 og 2019

Nye Veier: Prosjekter med 

vegutbyggingsavtale

Kollektiv

Fylkesveger

Kommunale veger

Bomstasjoner

Elbil

Elsykkel
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Transportmodellene
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Transportmodellene

• Gjenskaper reisemønsteret til den reisevaneundersøkelsen de er estimert på

• Består av mange bakgrunnsvariable som inntekt, befolkningsdata, 

arbeidsplassdata, informasjon om husholdninger, kostnader og transporttilbud

• Beregner dagens og et fremtidige endringer, gitt endringer i inngangsdata

• Beregner trafikale endringer av tiltak som kodes inn i transporttilbudet eller 

som endrer kostnadene ved en reise eller i transporttilbudet

• Resultater fra transportanalysen er inngangsdata til de samfunnsøkonomiske 

analysene
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Viktige datagrunnlag til 

transportmodellene

Det er vedtatt felles retningslinjer for 

transportanalysene og de 

samfunnsøkonomiske beregningene 

Nasjonal transportplan

Viktige grunnlagsdata

• Befolkningsdata 2018

• Arbeidsplassdata 2018

• Referanseprosjekter ( budsjett 2018 og 

19) iht NTP 2022-2033

• Vegnett basert på RTM(NVDB) til 

nasjonal person- og 

godstransportmodell

• Felles vegnett gjør at vi kan benytte 

energimodell(fart/drivstoffmodell) til 

kalkulere utslipp
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Verktøybruk-Transportmodeller

Nasjonal modell, 

reiser>70 km

Regional modell, 

reiser<70 km

Regional modell-

delområdemodell, reiser<70 

km

Nasjonal modell, 

godstransport
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• Modellsystemene for person- og 

godsmodellen er benyttet

• Offisielle grunnlagsdata

• Viktig grunnlag inn mot 

kommende NTP arbeid

Delområdemodell – Ferjefri E39
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Samfunnsøkonomiske beregninger
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 Transportanalyser(modeller) betyr alt for 

samfunnsøkonomiske analyser 

sagt på annen måte og sterkere: 

 Kvaliteten av samfunnsøkonomiske analyser står og 

faller med kvaliteten av 

transportmodeller/transportanalyser

James Odeck,Tekna 2012

Samfunnsøkonomiske analyser
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Samfunnsøkonomiske analyser, 

prosjekter med elastisk etterspørsel

Transportmodell

 transportmønster

Trafikknyttemodul

 Endring i trafikantnytte

Kollektivmodul

 Inntekter og kostnader
for kollektivselskapet

EFFEKT/SAGA/Fram 2

 Øvrige prissatte
konsekvenser

 sammenstilling NKA
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Samfunnsøkonomisk analyse i Håndbok V712

Lønnsomhetskriterie:

Prissatte + ikke-P >0 

Samfunnsøkonomisk 

analyse: 

Nytte-kostnadsanalyser05.04.2019

Prissatte konsekvenser

(beregning)

Kapittel 5

Ikke prissatte konsekvenser

(vurdering)

Kapittel 6

Samlet vurdering av prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser

Kapittel 7

Eventuelt vurdering av netto ringvirk-

ninger, fordelingseffekter og lokal og 

regionale virkninger. Kapittel 8

Vurdere måloppnåelse. Kapittel 9.1

Anbefaling

Kapittel 9
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Prissatte virkninger:

- Trafikant/transportbrukernytte

o Tids- og kjørekostnader

o Helsevirkning av g/s trafikk

o Utrygghetskostnader g/s trafikk

o Andre utgifter

– Operatører

o Inntekter

o Utgifter

o Overføringer

– Budsjettvirkning for det offentlige

o Investeringskostnader

o Drift- og vedlikeholdskostnader

o Skatteinntekter

o Overføringer

– Samfunnet for øvrig

o Ulykkeskostnader, Restverdi

o Miljøkostnader, Skattekostnad

Ikke -prissatte virkninger

– Landskapsbilde

– Nærmiljø og friluftsliv

– Naturmangfold

– Kulturmiljø

– Naturresurser
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Hovedinnhold i de samfunnsøkonmiske

analysene



16

Tilleggsberegninger

Hva gjør vi i tillegg:

1. Netto ringvirkninger – fase 2

Felles metodikk

2. Netto ringvirkninger – fase 3

3. Følsomhetsanalyser

- variere ulike inngangsdata

- m/u bomtakst

- m/u nullvekst

- varianter rundt teknologi



17

Skredmodul
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Skredmodul – hva er det?

• En modul i Statens vegvesen sitt samfunnsøkonomi-

verktøy – EFFEKT

• Beregner så samfunnsøkonomiske nytte av utbedre en 

vegstrekning i forhold til skredfare

• Skredmodulen beregner sannsynligheten både for å bli 

tatt av et primærskred, og sannsynligheten for å bli tatt 

av et naboskred som utløses etter at det har gått et 

primærskred. 

• Alle kjøretøy som trafikkerer en skredutsatt vegstrekning, 

er i utgangspunktet eksponert for eventuelle skred. 
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Skredmodul
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Hva beregnes i skredmodulen?

• Ulykkeskostnader i skred

– Bruker gjennomsnittskostnad for ulykker (3.3mill pr ulykke), men 

en kan justere dette med en faktor for alvorlighetsgrad.

– I responstiden kan det også gå naboskred.

• Ulempeskostnader ved venting og/eller omkjøring

• Ulykkeskostnader på omkjøringsveg. (vanlig EFFEKT-metodikk, 

skadegradskostnader)

• Trafikantnyttetap som følge av at trafikanter velger ikke å reise. (i 

de tilfellene hvor vegstengning er kjent før reisen begynner). 

– Denne metodikken bruker modul for nyskapt trafikk med elastisiteter.

• Kostnader til istandsetting må legges inn av bruker

2
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Hvilke inndata behøves?

• Data om skred

– Frekvenser

– Stengningstid

– Responstid

– Berørt veglengde (inkludert stopplengde)

– Gruppering av naboskred

• Kostnader til sikring, som investering eller som ekstra vedlikehold.

• Vanlige inndata til EFFEKT: Trafikkstrømmer, kjøreruter, vegstandard, 

vedlikehold, økonomiske data.

2
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Vegstengning
Normalvegnett
Omkjøring

Normalvegnett / Omkjøringsvegnett
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Eksempel 1: Vegnett 0
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Ulykkesrisiko på skredstrekning

Risiko = Sannsynlighet  x  Konsekvens

Sannsynlighet for å bli truffet av primærskred

Sannsynlighet for å bli truffet av sekundærskred
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Eksempel 1: Alternative tiltak

Alt. 2 - Uforberedte vegstengninger

Alt. 2 - Preventive vegstengninger

Alt. 3

Alt. 3

Vegnett 0 Alt. 1
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Eksempel 2: Alternative tiltak

Alt. 1: Overvåkning + Nedsprengning
Alt. 2: Ny veg/tunnel/voll 

Vegnett 0 og Omkjøringsvegnett 
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Eksempel 2: Resultater

Alt. 1: Overvåkning + Nedsprengning Alt. 2: Ny veg/tunnel/voll 
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Hva kan vi bruke dette til?

• Hvilke sikringstiltak er mest lønnsomme på en enkelt skredutsatt 

strekning.

• Hvilke skredutsatte veistrekninger bør prioriteres

først.

• Et eksempel på førstnevnte kan være om det lønner seg å sette inn 

rimeligere sikringstiltak som etterlater en restrisiko, for eksempel fangvoll 

eller andre terrengtiltak, eller dyrere sikringstiltak som gir full sikring. 
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Rapporter kan lastes ned her www.ntp.dep.no

Foto: Tommy Johansen

http://www.ntp.dep.no/

