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Samfunnsøkonomisk nytte av sykkeltiltak

Dette notatet er skrevet med det formål å lage et kunnskapsgrunnlag om samfunnsnytten av sykkeltiltak.

Notatet starter med en teoretisk del som beskriver prinsippene som ligger til grunn for å vurdere om et tiltak er
samfunnsøkonomisk nyttig, herunder også noen av utfordringene knyttet til å gjennomføre nyttekostnadsanalyser.
Deretter følger en beskrivelse av hvilke nytteeffekter som følger av bedre sykkeltilrettelegging og økt sykkelandel,
og til sist presenteres resultatene av en forenklet nyttekostnadsanalyse som er gjort for den planlagte
sykkelsatsingen i perioden 2021-2024.

Notatet er ikke uttømmende, da meningen kun er å gi en overordnet innsikt.

Om samfunnsnytte og nyttekostnadsanalyser
Samfunnsøkonomiske analyser gir grunnlag for samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av ressurser i prioriteringer
mellom tiltak. Nyttekostnadsanalyser er et verktøy for analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Bakgrunnen for at det gjennomføres nyttekostnadsanalyser er velferdsteorien som er en gren innen
samfunnsøkonomi. Teoriens mål er å maksimere velferd, og det tas utgangspunkt i individers preferanser når deres
velferd skal vurderes, uavhengig av hvilke preferanser de har og hvorfor, og den sosiale velferden regnes som
summen av velferden til individene i samfunnet.

Nyttekostnadsanalyser er et verktøy som tilrettelegger for at man skal ta mest mulig hensyn til de preferanser som
finnes, og på den måten fremme velferden i et samfunn. De har som formål å klargjøre og synliggjøre
konsekvenser av offentlige tiltak og reformer, slik at man gjennom en helhetlig vurdering av relevant nytte og
kostnader knyttet til et prosjekt skal kunne bruke samfunnets knappe ressurser på en mest mulig effektiv måte og
dermed sikre høyest mulig velferd.

Nyttekostnadsanalyser er overflødig der markedene er velfungerende, og blir hovedsakelig brukt i tilfeller der
markeder er ikke-eksisterende eller ufullstendige, slik som i tilfeller der man har å gjøre med fellesgoder. Et
fellesgode kan defineres som et gode som verken er ekskluderbart eller rivaliserende. At et gode er ekskluderbart
betyr at det er enkelt å ekskludere de som ikke betaler for godet å ta det i bruk, og et rivaliserende gode innebærer
at én persons forbruk reduserer mengden som er tilgjengelig for andre. Sykkelinfrastruktur er derfor et offentlig
gode.
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Fellesgoder blir gjerne produsert i mindre grad enn det som er optimalt for samfunnet, siden det ikke er mulig å 
kreve betaling for godet. Men selv om et gode ikke har en markedspris, betyr ikke det at folk ikke ønsker varen 
eller ilegger det en verdi. Økonomisk verdi blir bestemt ut fra individuelle preferanser og er et mål på den 
nytteendringen som kommer ved bruk av et gode eller en tjeneste. I et marked blir preferansene «avslørt» ut fra 
hvor mye man betaler for godet, men også goder som ikke blir omsatt på et marked har en økonomisk verdi. 
Gjennom verdsettingsstudier kan man finne kroneverdien slik at nytten av fellesgoder kan sidestilles med de som 
har en markedspris.  

Dersom en nyttekostnadsanalyse viser at et prosjekt har en positiv netto nåverdi, vil det si at samfunnet som helhet 
er villig til å betale minst like mye som prosjektet koster og at tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt å 
gjennomføre.  

Ikke-prissatte effekter 
Det er sjeldent at alle relevante effekter som et tiltak vil medføre er verdsatt. For eksempel finnes lite kunnskap om 
hva som er utrygghetskostnaden ved ulike typer sykkelinfrastruktur -eller mangel på sådan- selv om nettopp 
utrygghet er en av de viktigste årsakene til at mange velger bort sykkelen. Det kan derfor være nødvendig å 
beskrive noen effekter i ord i stedet for i kroner og ører når man skal vurdere nytten av et tiltak. Dette er en viktig 
del av en helhetlig nyttevurdering, men det forblir et implisitt verdsettingsdilemma hvor mye de ikke-prissatte 
konsekvensene skal vektlegges relativt til de prissatte.  

Prediksjon av effekter 
En av de største utfordringene ved nyttekostnadsanalyser er at det er nødvendig å vite noe om nivået på endringene 
gjennom hele tiltakets livstid, innenfor hver effekt tiltaket har. For å vurdere effekten av en ny sykkelvei bør det 
blant annet anslås hvor mange flere som vil sykle som følge av den, hvor mye mindre bilkjøring den medfører, 
hvor mange ulykker den reduserer og hvor mye utryggheten reduseres. Kvantifisering av effektene er et steg som er 
både essensielt og vanskelig, uavhengig av hva slags type prosjekt som er under vurdering. Å forutse nivået på 
effektene er særlig vanskelig dersom prosjektet har en lang tidshorisont, prosjektet er unikt/det finnes få 
erfaringstall, eller hvis forholdet mellom de ulike variablene er komplekst. Det må gjøres en rekke faglige 
vurderinger av hvilke forutsetninger som skal benyttes inn i nyttekostnadsanalyser, og det er derfor viktig å kjenne 
godt til forutsetningene etter som flere av disse uunngåelig vil være subjektive.  

Reisevaner blir formet i et komplekst system bestående av en tilbuds- og etterspørselsside. Det finnes ulike typer 
transporttilbud og disse er under stadig endring, samtidig som viktige rammebetingelser endrer seg over tid og kan 
påvirke etterspørselssiden. Slike forhold kan ha direkte eller indirekte påvirkning av valg av reisemiddel, og det er 
vanskelig å skille på effekten som følge av sykkeltilrettelegging og effekten av alt annet som påvirker reisevaner.  

I transportplanlegging brukes ofte transportmodeller for å kunne forutse hva slags effekt tiltak vil ha på reisevaner, 
og det finnes blant annet strategiske modeller som kan beregne hvordan endringer i transporttilbudet påvirker 
reisemiddelfordelingen. For eksempel vil modellene gjøre anslag på hvor mange flere som velger andre reisemidler 
enn bil som følge av økte veiavgifter. De strategiske modellene som brukes i Norge (NTM og RTM) kan imidlertid 
ikke beregne effekten av sykkeltiltak, og den predikerte sykkelandelen i disse modellene avhenger av hvilke tiltak 
som gjøres på vei og for kollektiv. At modellsystemet per i dag ikke kan beregne etterspørselseffekter av forbedret 
sykkeltilbud medfører at sykkel ikke likebehandles med motorisert transport i utredninger som benytter 
transportmodeller. Dette kan medføre at det blir en sub-optimal produksjon av fellesgodet sykkelinfrastruktur.  

Muligheter og utvikling innen nyttekostvurderinger 
På tross av nevnte utfordringer, finnes det muligheter for å beregne nytte av sykkeltiltak. Det har vært gjennomført 
verdsettingsstudier som sørger for at mange av de viktigste enhetsprisene er tilgjengelige samt flere studier som 
viser til effekter av den økte sykkelsatsingen som har funnet sted i Oslo de siste årene.  
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Blant annet har det vært mer fokus i Oslo på å gjennomføre før- og etterundersøkelser av sykkelprosjekter og det 
har blitt satt opp et system av sykkeltellere som bidrar med informasjon om nivået på sykkeltrafikken. Det 
gjennomføres også holdningsundersøkelser hvert annet år som måler hva befolkningen synes om sykling og Oslo 
som sykkelby. I tillegg  til dette kommer de lokale og nasjonale reisevaneundersøkelsene.  

Før/etter-undersøkelsen som har gjort viser gjennomgående at veksten i sykkeltrafikken er høyere der det 
tilrettelegges med ny eller oppgradert sykkelinfrastruktur enn der det ikke gjøres tiltak. Det er imidlertid 
utfordrende å vite om veksten er nyskapt sykkeltrafikk, eller om sykkeltrafikken konsentreres der infrastrukturen 
har blitt bedre. Basert på tall fra sykkeltellerne og reisevaneundersøkelser er det imidlertid tydelig at sykling har 
blitt vanligere i Oslo, og det må antas at veksten i enkeltprosjekter ikke er en ren overføringseffekt. I hvor stor grad 
den nye sykkeltrafikken overføres fra hver enkelt av de andre transportmidlene, er det imidlertid gjort relativt få 
studier på.  

Samfunnsnytten av sykkeltiltak  
Sykling er et helsefremmende, arealeffektivt og miljøvennlig transportmiddel som gjennom en rekke 
nyttekostnadsanalyser i andre land har vist seg å bidra positivt til samfunnsøkonomien. Blant annet er det i 
Storbritannia beregnet et gjennomsnittlig nytte-kostnadsforhold på 13:1 av gange- og sykkeltiltak. I Nederland har 
de beregnet at en person som sykler i stedet for å reise kollektivt i urbane områder sparer samfunnet for 0,1 Euro 
per km, og at tilsvarende tall for en person som sykler i stedet for å kjøre bil er 0,5 Euro. I Danmark har de beregnet 
at samfunnet i snitt tjener DKK 4,8 per syklede km, og DKK 10 per km som folk sykler i stedet for å kjøre bil.   

Samfunnsnytten av sykkeltiltak er summen av kostnader og nytteeffekter over tiltakets leveperiode. Kostnadssiden 
består hovedsakelig av investeringsutgiftene, i tillegg til driftskostnader og noe økt ulykkesrisiko for de som 
begynner å sykle.   

Ny og oppgradert sykkelinfrastruktur vil kunne skape positiv nytte for både de som allerede sykler, og gjennom å 
få flere til å sykle. At flere sykler genererer nytte både for de nye syklistene, og for andre reisende og innbyggere 
gjennom å reduserer de eksterne kostnadene fra motorisert transport.  

For de som allerede sykler vil sykkeltiltak kunne bidra positivt for deres  trafikksikkerhet, fremkommelighet, 
opplevde trygghet og komfort.  

Overført trafikk fra bil og kollektivtransport til sykkel vil føre til positive effekter med hensyn til kø og trengsel, 
lokalt og globalt miljø, trafikksikkerhet for kjørende, folkehelse, støy, slitasje og drift. I den grad 
sykkelinfrastruktur reduserer sykling og bruk av annen mikromobilitet på fortauet, vil dette dessuten kunne øke 
fotgjengernes opplevde trygghet.  En annen, og noe mindre omtalt effekt av økt sykkelandel, er at aktiv transport 
bidrar positivt til konsentrasjonsevne og arbeidsproduktivitet.  

Den klart største nytteeffekten er imidlertid helsegevinsten av å få flere til å sykle, særlig blant trafikanter som 
ellers har lav fysisk aktivitet. For disse vil fysisk aktivitet i forbindelse med reiser redusere risikoen for ulike typer 
sykdommer, noe som reduserer kostnader knyttet til kortvarig sykefravær og alvorlig sykdom gjennom reduserte 
helseutgifter og produksjonstap, og gjennom flere vunne kvalitetsjusterte leveår. Den positive helsegevinsten må 
veies opp mot at de nye syklistene får en økt ulykkesrisiko, men helsegevinsten  er langt større enn den økte 
ulykkeskostnaden. I Oslo har dessuten ulykkesrisikoen på sykkel blitt halvert fra 2014-2018, noe som øker 
differansen ytterligere.  
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 Interne effekter Eksterne effekter 

 Eksisterende syklister Nye syklister Andre reisende og innbyggere 

Prissatte  

 

 Trafikksikkerhet 
(objektiv) 

 Fremkommelighet/ 
tid 

 Trafikksikkerhet 
 Helsegevinst 

(vunne leveår) 
 

 

 Lokale utslipp 
 Globale utslipp 
 Støy 
 Kø 
 Ulykker 
 Slitasje 
 Drift 
 Trengsel (kollektiv) 

Ikke-
prissatte  

 

 Trygghet (opplevd) 
 Komfort 

 Økt læringsevne/ 
konsentrasjon 

 Økt arbeids- 
produktivitet 

 Arealeffektivt 
 Økt byliv 
 Trygghet 

(fotgjengere) 
Oversikt over noen av de viktigste nytte- og kostnadseffektene av sykkeltiltak. I tillegg kommer investerings- og 
driftskostnader. De grønnmarkerte effektene vil gi positivt utslag på samfunnsnytten ved økt sykling.  

Nyttekostnadsanalyse av sykkelsatsing 2021-2024 
I nåværende bystyreperiode skal det bygges 100 km med ny og oppgradert sykkelinfrastruktur, i tillegg til at det 
skal bygges mye sykkelparkering, gjøres kryssforbedringer, trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter mm. 
Utbyggingen av sykkelveinettet gjøres ut fra Plan for sykkelveinettet i Oslo og Oslostandarden for 
sykkeltilrettelegging. Det er anslått at det er behov for 500 millioner kr/år i perioden 2021-2024 for å bygge ut 
sykkelveinettet i Oslo.  

For å vurdere den samfunnsøkonomiske nytten av investeringen i 2021-2024, er det gjennomført en 
nyttekostnadsanalyse. Fordi resultatene i nyttekostnadsanalyser avhenger av hvilke forutsetninger som er benyttet, 
blir beregningsforutsetningene beskrevet under.  

Beregningsforutsetninger 
Nyttekostnadsanalysen gir et stillisert bilde av nytten av å investere 500 millioner i året i 2021-2024 disse fire årene 
da det antas at det ikke gjøres noen nye investeringer etter 2024, og at det heller ikke blir noen endringer i 
sykkelandelen etter dette. Dette gjøres for å kunne skille ut effekten av satsingen i 2021-2024. Det antas dessuten at 
måltallene for sykkelinfrastruktur i 2024 holdes på samme nivå som i inneværende bystyreperiode. Etter som det 
bygges ny sykkelinfrastruktur mer eller mindre kontinuerlig gjennom året, antas det at nyttegevinstene oppstår 
allerede det første året.  

Enhetsverdiene er i stor grad hentet fra TØI og oppdatert til 2020-priser. Enhetsverdien for ulykker er en av disse, 
men fordi ulykkesrisikoen på sykkel i Oslo har blitt halvert i perioden 2014-2018,  er det valgt å halvere kostnaden 
for denne enhetsprisen. Ut over dette er det benyttet CO2-priser fra anbefalingen som nylig ble gjort av Vista 
Analyse på oppdrag for Nye veier.  

For å unngå en overvurdering av helsegevinsten av sykkeltilrettelegging, er det benyttet den samme antagelsen som 
i KS1-vurderingen av KVU Oslonavet om at kun 30 % av de nye syklistene oppnår en helsegevinst. Både 
Vegvesenets og Jernbaneverkets metodebøker anbefaler at helsegevinsten tilfaller 50 % av de nye syklistene.  
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Reisedata er hentet fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 og de midlertidige tallene for 2018. Antall 
daglige reiser har blitt satt til 3,0 for begge årene av mangel på spesifikke Oslodata for 2013/2014. 
Gjennomsnittsreisen er satt til 4,6 km for begge årene av mangel på data fra 2018. Medianlengden på 3 km benyttes 
til beregning av eksterne effekter fordi det må antas at treningsturer øker lengden på gjennomsnittsreisene, og det 
vil ikke bli en overføring fra bil til sykkel for dette reiseformålet. Det aritmetiske gjennomsnittet benyttes til 
beregning av helseeffekt.  

Beregningen av etterspørselsvirkning  (økt sykkelandel) frem til 2024 er basert på historisk vekstfaktoren for Oslo i 
perioden 2014-2018.  Forutsetningen som benyttes for overføringseffekten fra bil til sykkel (hvor stor andel av de 
nye sykkelturene som er overført fra bil) har tatt utgangspunkt i beregninger Klimaetaten har gjennomført for å 
beregne klimaeffekten av sykkelsatsingen. Nyttekostnadsanalysen benytter middelverdien for overføring, slik det 
også ble gjort av Klimaetaten. Det innebærer at 22,5 % av de nye sykkelturene kommer fra turer som tidligere ble 
gjort med bil. De samme referansebanene for utviklingen i elbilandelen og av utslippsfaktor fra fossile personbiler 
er også benyttet.  

Det er på grunn av tidsmangel valgt å benytte en restriktiv analyseperiode på kun 10 år. Normalt sett er 
analyseperioden for samferdselstiltak 40 år. En lengre analyseperiode bidrar til å øke prosjektets netto nytteverdi 
fordi kostnadssiden som oftest er konsentrert til de første årene av analyseperioden, mens nyttesiden kommer på 
senere tidspunkt og har lengre varighet. Noen av de enklere sykkeltiltakene  som gjennomføres i Oslo vil kunne ha 
kortere levetid enn 10 år, men for de større byggeprosjektene vil en 40 års levetid være mer treffende. Det er derfor 
viktig å være klar over at den beregnede nytten av sykkelsatsingen er undervurdert, og dersom det skal gjøres 
spesifikke avveininger mellom nytten av den planlagte sykkelsatsingen 2021-2024 og andre tiltak med beregnet  
positiv samfunnsnytte, må det gjennomføres en mer utførlig vurdering av den totale nytten i sykkeltiltakenes 
levetid. 

Det er benyttet en kalkulasjonsrente på 4 %, og skattefinansieringskostnaden er 20 %.  

 

Resultat 
Resultatet fra nyttekostnadsanalysen viser at de planlagte sykkelinvesteringene i 2021-2024 har en positiv netto 
nåverdi på 4,035 milliarder for analyseperioden 2021-2030. Helsegevinsten er den klart største, prissatte 
nytteeffekten for satsingen, hvilket understreker hvor viktig aktiv transport er for folkehelsen. 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Eksterne kostnader         80       86       91       97       98       98       98       98       99       99  

Helsegevinst        168     349     545     757     788     817     846     874     902     928  

Investerings- 
kostnad 

-    600  - 600  - 600  - 600              

Sum nytte og 
kostnader/år 

-    338  - 153       32     218     728     723     718     711     703     694  

Netto nåverdi av 
sykkelsatsingen 

   4 035                    

Tabellen viser årlig diskontert nytte og kostnader. Tallene er oppgitt i millioner kroner.  
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I tillegg til dette kommer en rekke effekter som ikke er prissatt i denne analysen. Den økte nytten som vil tilfalle de 
nåværende syklistene når sykkeltilretteleggingen blir bedre er ikke inkludert, og det er heller ikke gjort noen forsøk 
på å beregne nytte av redusert trengsel på kollektivtransport.  

Den største usikkerheten rundt resultatet av nyttekostnadsanalysen er knyttet til etterspørsels- og 
overføringseffekten,  som kan slå ut i begge retninger. Etter som en stor del av de enkleste prosjektene er 
gjennomført allerede, vil sykkeltiltakene som gjøres fremover i økende grad være større byggeprosjekter. Dette er 
årsaken til at investeringskostnadene er ventet å øke, men vil også medføre at kvaliteten på sykkelanleggene øker. 
Høyere standard på sykkeltilretteleggingen vil være viktig for å øke sykkelandelen ytterligere. På den andre siden 
vil både sykkelandelen og overføringseffekten også påvirkes av hvor godt det er tilrettelagt for andre 
transportformer.  

Beregningen som er gjort har derfor ikke to streker under svaret da det avhenger av en rekke usikre forutsetninger. 
Det er imidlertid gjort flere grep i analysen for å sørge for at beregningen skal være konservativ. Erfaringer fra 
andre land bygger også opp om at den planlagte sykkelsatsingen vil bidra til både økt folkehelse og til å nå 
nullvekstmålet og være samfunnsøkonomisk nyttig.  
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