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Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe. I rapporten kartlegger vi de 

statlige overføringene til drift, vedlikehold og investeringer i samferdselsinfrastruktur i perioden 2014 til 

2017. Videre beregner vi de økonomiske ringvirkningene som oppstår som følge av disse overføringene. 

Vi ser spesielt på hvor mye økningen i den statlige finansieringen i perioden har bidratt med i form av økt 

sysselsetting og verdiskaping sammenlignet med budsjettåret 2013. 

 

Oslo, 30.03.2017 

 

Rolf Røtnes 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 
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I dette prosjektet har vi beregnet de økonomiske ringvirkningene som oppstår gjennom drift, vedlikehold og 

investeringer i veg og jernbane for årene 2014 til 2017.1 Vi har spesielt sett på hvor mye økningen i den 

statlige finansieringen i perioden har bidratt med i form av økt sysselsetting og verdiskaping sammenlignet 

med budsjettåret 2013. 

Det har de siste årene vært en klar økning i overføringer over Statsbudsjettet til disse formålene. Fra 2013 

til 2017 økte utgiftene til drift fra 14,0 til 16,6 milliarder 2017-kroner (+19 prosent). Overføringene til 

vedlikehold økte fra 5,5 til 6,9 milliarder 2017-kroner (+ 25 prosent). Overføringene til investeringer økte fra 

20,4 til 31,1 milliarder 2017-kroner, dvs en økning på 52 prosent. I samme periode har utvikingen i 

bompenger stilt til disposisjon til riksveger vært ganske stabil i femårsperioden. I 2013 ble 8,4 milliarder 

kroner stilt til disposisjon til investering i riksveger. I 2017 er beløpet på 8,3 milliarder kroner. 

Investeringer i infrastruktur har overordnet to virkninger for samfunnet. For det første kan 

infrastrukturutbygging gi mer effektiv transport som kan redusere tidskostnader for befolkningen og 

virksomheter. Reduserte tidskostnader kan igjen gi opphav til endringer og ny dynamikk i både bosetting 

og næringsutvikling. Infrastrukturutbygging er også svært viktig for å redusere risikoen for ulykker.  

For det andre bidrar selve utbyggingen til verdiskaping og sysselsetting. I dette prosjektet har vi analysert 

kun den siste virkningen. 

Ringvirkninger 

Statlige overføringer til drift, vedlikehold og investeringer skaper økt etterspørsel etter varer og tjenester i 

økonomien som igjen fører til sysselsetting og verdiskaping. De økonomiske ringvirkningene som skapes 

kan deles inn i direkte og indirekte virkninger2.  

De direkte virkninger relateres til sysselsettingen som direkte kan knyttes til de ulike aktivitetene. Innenfor 

drift inkluderer dette offentlig ansatte som har ansvaret for å forvalte vegnettet og jernbanenettet, trafikant- 

og kjøretøytilsyn, drift av riksvegferjene, drift av vegnettet (blant annet brøyting og salting av veger), og drift 

av jernbane og persontransport med tog. Innenfor vedlikehold og investeringer er dette først og fremst 

ansatte hos entreprenørene som bygger ut og vedlikeholder veger og jernbane, men også offentlig ansatte 

og ingeniørselskaper som planlegger utbyggingene. 

I neste skritt i analysen beregner vi sysselsettingsvirkninger fra de indirekte virkningene. De indirekte 

virkningene omfatter sysselsetting og verdiskaping hos underleverandører som selger varer og tjenester til 

virksomhetene som er direkte involvert, eksempelvis hovedentreprenøren i anleggsprosjektet, 

brøytebilselskapet eller konsulenttjenester til de offentlige virksomhetene. De indirekte virkningene omfatter 

også sysselsettingen hos underleverandørenes underleverandører, og disses underleverandører igjen. 

Våre beregninger omfatter i alt fem ledd med indirekte sysselsettingseffekter3. 

 
 
                                                      
1 Vi har tatt utgangspunkt i de årlige overføringene over Statsbudsjettet til Vegformål og Jernbaneformål. I tillegg har vi inkludert investeringer i riksveger 
som er finansiert gjennom bompenger. 
2 Vi tar ikke med induserte virkninger i denne analysen. Dette forklares nærmere i kapittel 1. 
3 I analysen benytter vi Samfunnsøkonomisk Analyses RingvirkningsMODell (SARMOD), se vedlegg B for nærmere omtale. 

Sammendrag 
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Det er viktig å presisere at analysen av sysselsettingsvirkningene av økte samferdselsinvesteringer og -

drift ikke må forveksles med en samfunnsøkonomisk analyse av å gjennomføre en gitt 

infrastrukturinvestering. I denne analysen er hensikten å se på de isolerte ringvirkningene av drift, 

vedlikehold og investeringer i norske veger og jernbane. Vi har ikke vurdert i hvilken grad denne aktiviteten 

fortrenger annen verdiskaping og sysselsetting. Analysen kan dermed tolkes som et samfunnsregnskap, 

der vi kartlegger hvordan overføringene over Statsbudsjettet fordeler seg utover den norske økonomien i 

form av sysselsetting og verdiskaping. I den grad det finnes ledige ressurser i økonomien (for eksempel 

arbeidsledighet) kan økte investeringer og vedlikehold ha positiv effekt på total verdiskaping og 

sysselsetting i den norske økonomien.  

Resultater 

Figur A viser sysselsettingsvirkningene av drift, vedlikehold og investeringer i veg og jernbane for perioden 

2012 til 2017. Vi ser at sysselsettingsvirkningene har økt i takt med økte overføringer til de ulike formålene. 

I 2013 har vi beregnet de direkte og indirekte ringvirkningene til 13 800 årsverk som er knyttet til drift og   

21 100 årsverk som er knyttet til vedlikehold og investeringer.  

For 2017 har vi beregnet de direkte og indirekte ringvirkningene til 15 400 årsverk som er knyttet til drift, 

noe som gir en økning på 12 prosent sammenlignet med 2013. Ringvirkningene knyttet til vedlikehold og 

investeringer er beregnet til 27 300 årsverk, som gir en økning på 29 prosent sammenlignet med 2013.  

Ringvirkningene her består av direkte sysselsatte hos hovedleverandører av drift, vedlikehold og 

investeringer og indirekte sysselsatte gjennom underleverandører. 

Figur A 
Sysselsettingsvirkninger i forbindelse med drift, vedlikehold og investeringer. Direkte og indirekte 
virkninger. Årsverk 

 

a) Drift 
 

b) Vedlikehold og investeringer 
 

  
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Tabell A: Sysselsettingsvirkninger i forbindelse med drift, vedlikehold og investeringer. Årsverk 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Økning 2013-2017 

Drift 13 194 13 789 14 356 15 367 15 770 15 443 1 654 

Vedlikehold og investeringer 19 325 21 078 24 240 25 091 27 006 27 270 6 192 

Samlet drift, vedlikehold og investeringer 32 519 34 867 38 596 40 458 42 776 42 713 7 846 
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1.1 Bakgrunn og problemstilling 

På oppdrag for Fremskrittspartiets stortingsgruppe har Samfunnsøkonomisk analyse gjennomført en 

analyse av de økonomiske ringvirkningene som oppstår som følge av drift, vedlikehold og investeringer i 

veg og jernbane i Norge for årene 2014 til 2017.  

Investeringer i infrastruktur kan overordnet deles inn i to virkninger for samfunnet. For det første kan 

infrastrukturutbygging gi mer effektiv transport som kan redusere tidskostnader for befolkningen og 

virksomheter. Reduserte tidskostnader kan igjen gi opphav til endringer og ny dynamikk i både bosetting 

og næringsutvikling. Infrastrukturutbygging er også svært viktig for å redusere risikoen for ulykker.  

For det andre bidrar selve utbyggingen til verdiskaping og sysselsetting. I dette prosjektet har vi analysert 

kun det siste. Dette er en viktig avgrensning. Som regel begrunnes samferdselsinvesteringer med verdiene 

samferdselsinvesteringene har for brukerne. Investeringer i og drift av samferdsel er imidlertid også en 

økonomisk aktivitet i seg selv og det er denne aktiviteten vi her  beregner de økonomiske ringvirkninger av. 

Vi begrenser oss til statlig finansierte samferdselsinvesteringer og -drift. De økonomiske ringvirkningene 

beregnes i form av verdiskaping (bruttoprodukt) og sysselsetting (årsverk). 

Videre har vi beregnet hvor mye økningen i den statlige finansieringen i perioden 2014 til 2017 har bidratt 

med i form av økt sysselsetting og verdiskaping sammenlignet med budsjettåret 2013. 

Vi har tatt utgangspunkt i de årlige overføringene over Statsbudsjettet til Vegformål og Jernbaneformål4. I 

tillegg har vi inkludert investeringer i riksveger som er finansiert gjennom bompenger. Figur 1a viser 

utviklingen i overføringer over Statsbudsjettet til Vegformål og Jernbaneformål samlet over perioden 2012 

til 2017 i faste 2017-kroner.  

Vi har videre fordelt dette på formålstypene; drift, vedlikehold og investeringer5. Som vi ser fra figuren har 

overføringene til alle formålstypene økt siden 2012 og 2013, men det er investeringene som har økt klart 

mest.  

I 2013 var de samlede investeringene i veg- og jernbane på drøyt 20,4 milliarder 2017-kroner, mens det i 

Statsbudsjettet for 2017 ligger inne et forslag på 31,1 milliarder kroner, dvs en økning på 52 prosent. I 

samme periode har overføringene til vedlikehold økt fra 5,5 til 6,9 milliarder 2017-kroner (+ 25 prosent), 

mens utgiftene til drift har økt fra 14,0 til 16,6 milliarder 2017-kroner (+19 prosent).  

Figur 1b viser bompenger stilt til disposisjon til riksveg og fylkesveger. Her har utviklingen i perioden vært 

relativt stabil. I 2013 ble 8,4 milliarder kroner stilt til disposisjon til investering i riksveger. I 2017 er beløpet 

på 8,3 milliarder kroner. Begge i faste 2017-kroner. 

 

 
 
                                                      
4 Vegformål er programområde 21.30, og Jernbaneformål er programområde 21.50. 
5 Kategorien «Annet» inneholder Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene. 

1 Innledning 
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Figur 1 
Overføringer til veg- og jernbaneformål over Statsbudsjettet fra 2012 til 2017, fordelt på drift, vedlikehold 
og investeringer. Faste kroner 2017-kroner 

 

a) Overføringer til veg- og jernbaneformål 
 

b) Bompenger stilt til disposisjon 
 

 
 

 

Kilde: Statsbudsjettet 2012-2017 

 

Investeringer, vedlikehold og drift av veger og jernbane gir sysselsetting og bidrar til verdiskaping. De 

økonomiske ringvirkningene som skapes kan deles inn i direkte, indirekte og induserte virkninger 

(konsumvirkninger). De direkte virkninger relateres til arbeid som utføres blant annet av entreprenører, 

asfaltarbeidere, ingeniører, elektrikere og bedrifter som vedlikeholder veger gjennom for eksempel 

vinterbrøyting og salting.  

Virksomhetene som bygger og drifter veger og jernbane etterspør igjen varer og tjenester fra 

underleverandører, som igjen etterspør varer og tjenester fra sine underleverandører. Dette er det vi kaller 

indirekte virkninger.  

Verdiskapingen fra virksomhetene som direkte og indirekte arbeider med statlig finansiert vei og jernbane, 

fordeles mellom arbeidstakerne (lønn) og kapitaleiere (overskudd og utbytte). Inntektene arbeidstakere og 

eiere mottar benyttes til konsum og investeringer, som igjen gir sysselsetting og verdiskaping. For eksempel 

vil en ingeniør som jobber med å bygge en jernbanestrekning konsumere deler av sin inntekt på 

dagligvarehandel, restaurantbesøk, kjøp av bil, kler, frisørtjenester osv. Dette er det vi kaller induserte 

virkninger eller konsumvirkninger.  

I denne analysen ser vi bort fra induserte virkninger. Dersom vi hadde sett på betydningen av en 

kommersiell investering for landet, ville slike virkninger vært relevant å beregne for å forstå de fulle 

økonomiske virkningen av investeringen. Det samme kan sies om de fulle økonomiske virkningene av 

tilstedeværelse av næringer som produserer varer og tjenester som kan handles over lange avstander 
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(basisnæringer), med andre ord næringer hvor det er mulig å erstatte produksjon i Norge med import. I 

dette prosjektet ser vi imidlertid på virkninger av bruk av statlige ressurser som alternativt kan bli benyttet 

til andre formål (inkludert skattelette). Det kan antas at alle alternative formål vil ha konsumeffekter ganske 

nær konsumvirkningen av statlig finansierte samferdselsinvesteringer og -drift.  

Omfang og sammensetning av sysselsettings- og verdiskapingsvirkninger vil imidlertid variere mellom 

anvendelser. Vi begrenser oss dermed til her å beregne direkte og indirekte virkninger av statlige finansierte 

samferdselsinvesteringer og -drift. I neste kapittel går vi gjennom metoden som benyttes i beregningen av 

ringvirkningen. I siste kapittel beskriver vi resultatene. 
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2.1 Hva er en ringvirkningsanalyse? 

Drift, vedlikehold og investeringer 

Statlige overføringer til drift, vedlikehold og investeringer skaper økt etterspørsel etter varer og tjenester i 

økonomien som igjen fører til sysselsetting og verdiskaping. Drift og investeringer påvirker ulike deler av 

økonomien, og de har ulikt tidsperspektiv.  

 

Økte investeringer skaper først og fremst etterspørsel etter ingeniør- og anleggstjenester, men også økte 

krav til offentlig forvaltning og planlegging, samt kjøp av konsulenttjenester til å gjennomføre 

konsekvensutredninger. Ringvirkningene av investeringene er tidsavgrenset til den perioden utbyggingen 

pågår, og det er behov for å fylle på med nye investeringer de kommende årene for å opprettholde 

sysselsettingsvirkningene.  

 

Overføringer til drift er mer stabile mellom år og gir sysselsetting i blant annet offentlig forvaltning (som 

Statens vegvesen, Statens vegtilsyn, Statens jernbanetilsyn, Jernbanedirektoratet), transporttjenester 

(gjennom kjøp av persontransport med tog og riksvegferjetjeneste), konsulenttjenester, og virksomheter 

som drifter vegene sommer- og vinterstid gjennom for eksempel brøyting og salting. 

I tillegg kommer vedlikehold av allerede eksisterende veger og tilhørende infrastruktur, som bruer og 

tunneler. Ringvirkningene av vedlikehold har tilsvarende karakter som investeringene, både når det gjelder 

hvilke næringer i økonomien det berører, men også at hvert enkelt prosjekt er avgrenset i tid. I analysen 

har vi derfor regnet på ringvirkningene av drift for seg selv, og ringvirkningene av vedlikehold og 

investeringer samlet. 

Avgrensning av analysen: Ringvirkningsanalyse vs Samfunnsøkonomisk analyse 

Det er viktig å presisere at analysen av sysselsettingsvirkningene på norsk økonomi av økte 

samferdselsinvesteringer og -drift ikke må forveksles med en samfunnsøkonomisk analyse av å 

gjennomføre en gitt infrastrukturinvestering. En samfunnsøkonomisk analyse er en analyse av nåverdien 

av nytte og kostnadene ved et utbyggingsprosjekt gjennom hele prosjektets levetid. 

 

En ringvirkningsanalyse gir informasjon om omfang av en aktivitet og hvordan dette sprer seg utover 

økonomien. Det er videre viktig å skille mellom netto nyttevirkninger og fordelingsvirkninger. Ressursene 

som er nødvendig for å drifte, vedlikeholde og investere i veg og jernbane har en alternativ anvendelse i 

andre produksjonsaktiviteter, og spiller derfor en rolle for ressursallokering og verdiskaping for norsk 

økonomi samlet. Økonomisk teori tilsier at arbeidskraft og kapital over tid flyter dit den kaster mest av seg, 

altså bygger eksisterende ressursallokering på en antagelse om at denne gir den høyeste avkastningen.  

Hvor store sysselsettingsvirkningene av økte investeringer i infrastruktur er, avhenger av en rekke andre 

forhold i økonomien, spesielt balansen i arbeidsmarkedet. Dersom det er arbeidsledighet og 

produksjonskapasitet står ubrukt, er den alternative anvendelsen til ressursene mindre eller nær null, og 

økte investeringer og vedlikehold vil gi økt sysselsetting. Dersom det imidlertid er full sysselsetting i 

økonomien og produksjonskapasiteten i økonomien er presset, vil økte investeringer derimot gi økt press i 

2 Metode og definisjoner 
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økonomien som i neste ledd vil gi økt kostnadsnivå og dermed fortrenge produksjon og sysselsetting i 

andre deler av økonomien. 

I denne ringvirkningsanalysen er hensikten å se på de isolerte ringvirkningene av drift, vedlikehold og 

investeringer i norske veger og jernbane. Vi har ikke vurdert i hvilken grad denne aktiviteten fortrenger 

annen verdiskaping og sysselsetting. Analysen kan dermed tolkes som et samfunnsregnskap, der vi 

kartlegger hvordan overføringene over Statsbudsjettet fordeler seg utover den norske økonomien i form av 

sysselsetting og verdiskaping. I den grad det finnes ledige ressurser i økonomien (for eksempel 

arbeidsledighet) kan økte investeringer og vedlikehold ha positiv effekt på total verdiskaping og 

sysselsetting i den norske økonomien.  

 

 

2.2 Verdiskaping 

Verdiskaping til en næring er summen av virksomhetenes omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester. 

Dette er det samme som summen av lønnskostnader og driftsresultat. Verdiskaping er på denne måten et 

interessant mål både fordi det sier noe om den samfunnsmessige avkastningen av næringsvirksomheten 

og at det reflekterer avlønningen til de viktigste interessentene i samfunnet gjennom de ansattes lønn og 

avkastning på kapitalen gjennom driftsresultat. 

Figur 2 gir en overordnet bilde av sammenhengen mellom produksjon, bruttoprodukt og produktinnsats slik 

det framgår av nasjonalregnskapet til SSB.   

 

Figur 2 
Sammenhenger i Nasjonalregnskapet  

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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2.3 Metode og datakilder 

Som tidligere beskrevet deler vi de økonomiske ringvirkningene inn i direkte, indirekte og induserte 

virkninger (konsumvirkninger).  

 

Direkte virkninger består av sysselsettingen som direkte kan knyttes til driften, vedlikehold og 

investeringer i norske veger og jernbane. Innenfor drift inkluderer dette offentlig ansatte som har ansvaret 

for å forvalte vegnettet og jernbanenettet, trafikant- og kjøretøytilsyn, drift av riksvegferjene, drift av 

vegnettet (blant annet brøyting og salting av veger), drift av jernbane og persontransport med tog. 

Innenfor vedlikehold og investeringer er dette først og fremst ansatte hos entreprenørene som bygger ut 

og vedlikeholder veger og jernbane, men også offentlig ansatte og ingeniørselskaper som planlegger 

utbyggingene.  

Figur 3 
Ringvirkninger av drift, vedlikehold og investeringer i veg og jernbane  

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

Vi har tatt utgangspunkt i de årlige overføringene over Statsbudsjettet til Vegformål og Jernbaneformål6. I 

tillegg har vi inkludert investeringer i riksveger som er finansiert gjennom bompenger. Videre har vi fordelt 

dette på drift, vedlikehold og investeringer, jf. Figur 1 i innledningen, som viser utviklingen i perioden 2012-

2017. Grunnlaget for fordelingen er underpostene i Statsbudsjettet7. I neste omgang bruker vi 

informasjonen om innholdet i de ulike postene til å fordele aktivteten på ulike næringer i norsk økonomi. I 

denne fordelingen har vi gjort en vurdering av hvilke næringer som kan antas å inngå i underposten8.  

 
 
                                                      
6 Vegformål er programområde 21.30, og Jernbaneformål er programområde 21.50. 
7 I vedlegg A beskriver vi hva de ulike postene består av. 
8 Sentrale næringer her er 42.1 – Bygging av veier og jernbane, 43 - Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, 49.1 - Passasjertransport med jernbane( 
NSB), 50.1 - Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer, 52.2 - Andre tjenester tilknyttet transport (blant annet Jernbaneverket), 71.1 - Arkitektvirksomhet og 
teknisk konsulentvirksomhet, 81.299 - Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted (dette er virksomheter som blant annet holder på med brøyting 
og salting), 72 - Forskning og utviklingsarbeid og 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked (omfatter 
Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Statens vegtilsyn og Statens jernbanetilsyn). 

Drift:

- Offentlig forvaltning (ledelse og 
strategisk planlegging)

- Trafikant og kjøretøytilsyn
- Drift av vegnett (brøyting, strøing, 

vegoppmerking, trafikkstyring osv.)
- Drift av riksvegferjetjeneste
- Drift av jernbane
- Persontransport med tog

Vedlikehold:

- Sikre funksjonalitet av infrastruktur
- Opprettholde vegdekke, grøfter, 

bruer, tunnel, støyskjermer, 
holdeplasser og andre tekniske 
anlegg)

- Byggeherrekostnader innenfor 
vedlikehold

Investeringer:

- Riksveginvesteringer i store 
prosjekter på E6, E10, E16, E18, E39 
og E134.

- Planlegging og grunnerverv
- Skredsikring
- Tilskudd gang- og sykkelvei
- Kapasitetsøkende tiltak
- Store jernbaneinvesteringer
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Med utgangspunkt i tall fra strukturstatistikken til SSB har vi beregnet direkte verdiskaping, sysselsetting 

og innkjøp av varer og tjenester (produktinnsats) for drift, vedlikehold og investeringer9.  

I neste skritt i analysen beregner vi sysselsettingsvirkninger fra de indirekte virkningene. De indirekte 

virkningene omfatter sysselsetting og verdiskaping hos underleverandører som selger varer og tjenester til 

hovedentreprenøren i anleggsprosjektet, brøytebilselskapet eller konsulenttjenester til de offentlige 

virksomhetene. Vi har benyttet strukturstatistikken til SSB og kryssløpstabeller fra nasjonalregnskapet for 

å beregne fra hvilke næringer disse etterspør varer og tjenester fra. De indirekte virkningene omfatter også 

sysselsettingen hos underleverandørenes underleverandører, og disses underleverandører igjen. Våre 

beregninger omfatter i alt fem ledd med indirekte sysselsettingseffekter. I analysen benytter vi 

Samfunnsøkonomisk Analyses RingvirkningsMODell (SARMOD), se vedlegg B for nærmere omtale. 

Induserte virkninger, eller konsumgenererte virkninger, utgjøres av sysselsettingen som følger av forbruk 

og investeringer knyttet til inntektene fra den direkte og indirekte sysselsettingen. Verdiskapingen fra den 

direkte og indirekte sysselsettingen kommer som følge av inntekter til arbeidstakere (lønn), bedriftseiere 

(overskudd etter skatt) samt stat og kommune (både fra inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og selskapsskatt).  

I hovedresultatene i denne analysen ser vi bort fra de induserte virkninger. Vedlegget inneholder imidlertid 

drøfting av de induserte virkningene og en synliggjøring av hvor store disse er i perioden  

Figur 4 oppsummerer de metodiske stegene i en ringvirkningsanalyse. I vedlegg A omtaler vi også stegene 

i analysen i mer detalj. 

 
 
                                                      
9 Overføringer over Statsbudsjettet inneholder MVA for de postene der dette skal betales. Utgifter til merverdiavgift på kjøp av infrastrukturtjenester har 
en motpost i tilsvarende merverdiavgiftsinntekter for staten. Tallene for «produksjon i basisverdi» på næringsnivå i nasjonalregnskapet er ekskludert 
skatter og avgifter (også mva). Vi har derfor trukket fra MVA-beløpet fra overføringer som knyttes til kjøp av infrastrukturtjenester. 
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Figur 4 
Ringvirkninger av drift, vedlikehold og investeringer i veg og jernbane  

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Figur 5 viser sysselsettingsvirkningene for perioden 2012 til 2017. Vi ser at sysselsettingsvirkningene har 

økt i takt med økte overføringer til de ulike formålene. I 2013 har vi beregnet de direkte og indirekte 

ringvirkningene til 13 800 årsverk som er knyttet til drift og 21 100 årsverk som er knyttet til vedlikehold og 

investeringer.  

For 2017 har vi beregnet de direkte og indirekte ringvirkningene til 15 400 årsverk som er knytte til drift, 

noe som gir en økning på 12 prosent sammenlignet med 2013. Ringvirkningene knyttet til vedlikehold og 

investeringer er beregnet til 27 300 årsverk, som gir en økning på 29 prosent sammenlignet med 2013.  

Ringvirkningene her består av direkte sysselsatte hos hovedleverandører av drift, vedlikehold og 

investeringeringer og indirekte sysselsatte gjennom underleverandører. Videre i dette kapittelet omtaler vi 

ringvirkningene i mer detalj. 

Figur 5 
Sysselsettingsvirkninger i forbindelse med drift, vedlikehold og investeringer. Direkte og indirekte 
virkninger. Årsverk 

 

c) Drift 
 

d) Vedlikehold og investeringer 
 

  
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 

 

3.1 Sysselsettingsvirkninger drift 

Vi har beregnet de direkte og indirekte ringvirkningene knyttet til drift til 13 800 årsverk i 2013, 14 400 

årsverk i 2014, 15 400 årsverk i 2015 og stigende til 15 800 årsverk i 2016 og 15 400 årsverk i 2017. Ifølge 

beregningene våre kommer i gjennomsnitt 83 prosent fra direkte virkninger og 17 prosent fra indirekte 

virkninger. 
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Som vi ser fra Figur 6 fordeler den økonomiske aktiviteten seg på mange næringer. De største virkningene 

finner vi i offentlig sektor og transporttjenester. Innenfor offentlig sektor inkluderer dette offentlig forvaltning 

(ledelse og strategisk planlegging), trafikant og vegtilsyn og forvaltning av jernbane- og vegnettet (Statens 

vegvesen og Jernbanedirektoratet). Innenfor transporttjenester finner vi ansatte i selskapene som drifter 

riksvegferjetjenesten og ansatte i selskaper som driver persontransport med tog, i hovedsak NSB. Videre 

omfatter de direkte sysselsettingsvirkningene ansatte i virksomheter som drifter veg- og jernbanenettet. 

Dette inkluderer blant annet brøyting, strøing og salting av vegene vinterstid, vegoppmerking, osv.  

Virksomhetene som står bak de direkte virkningene kjøper videre inn varer og tjenester fra 

underleverandører. Dette kan være virksomheter som tilbyr konsulenttjenester, leverer mekanikertjenester 

til brøytebilene, salt og grus som brukes på vegene, mat og drikke til togene og riksvegferjene, eller 

renholdstjenester. De indirekte ringvirkningene sprer seg utover mange ulike næringer i økonomien.  

 

Figur 6 
Økonomiske ringvirkninger i forbindelse med drift, vedlikehold og investeringer. Fordelt på næringer. 
Verdiskaping i millioner kroner. Faste 2017-kroner 

 

a) Drift 
 

b) Vedlikehold og investeringer 
 

  
 

Kilde: Statatistisk sentralbyrå og Samfunnsøkonomisk analyse 
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Tabell 1: Økonomiske ringvirkninger i forbindelse med drift. Fordelt på næringer. Verdiskaping i millioner 
kroner. Faste 2017-kroner 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Industri 837 872 933 1 015 1 101 1 067 

Offentlig 4 457 4 749 5 060 5 381 5 300 5 294 

Annen privat tjenesteyting 2 000 2 096 2 251 2 426 2 533 2 459 

Bygg og anlegg  692 710 775 844 913 861 

Andre næringer 107 111 119 129 140 135 

Transport 2 219 2 373 2 479 2 660 2 819 2 807 

Samlet 10 312 10 910 11 617 12 455 12 808 12 624 

 

Tabell 2: Økonomiske ringvirkninger i forbindelse med vedlikehold og investeringer. Fordelt på næringer. 
Verdiskaping i millioner kroner. Faste 2017-kroner 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Industri 2 739 3 007 3 583 3 693 4 032 4 103 

Offentlig 2 938 3 271 3 393 3 652 3 778 3 745 

Annen privat tjenesteyting 3 218 3 583 4 266 4 405 4 746 4 806 

Bygg og anlegg 10 249 11 238 13 389 13 801 15 083 15 356 

Andre næringer 344 378 450 464 506 515 

Transport 274 301 358 370 403 410 

Samlet 19 763 21 779 25 439 26 384 28 548 28 934 

 

 

3.2 Sysselsettingsvirkninger investeringer 

Vi har beregnet de totale ringvirkningene knyttet til vedlikehold og investeringer til 21 100 årsverk i 2013, 

24 200 årsverk i 2014, 25 100 årsverk i 2015 og stigende til 27 000 årsverk i 2016 og 27 300 årsverk i 2017. 

Dette gir en økning i sysselsettingen på 29 prosent fra 2013 til 2017 som følge av økningen i statlige 

overføringer til samferdselsinvesteringer.  

De økonomiske ringvirkningene utgjøres i gjennomsnitt av 53 prosent fra direkte virkninger og 47 prosent 

fra indirekte virkninger. Sammenlignet med drift, utgjør de direkte virkningene en betydelig lavere andel av 

de totale ringvirkningene. Årsaken til dette er at anleggsbransjen etterspør en stor andel varer og tjenester 

i sin produksjon. Dette gjør at førsterundevirkningene er lavere, og at en større andel av verdiskapingen 

kommer hos underleverandører.  

Som vi ser fra Figur 6 fordeler de økonomiske ringvirkningene seg på flere næringer. Anleggsbransjen er 

den klart dominerende. Det er her store deler av de direkte virkningene gjennom investeringer og 

vedlikehold i veg og jernbane finner sted. Samtidig etterspør anleggsbransjen underleveranser fra andre 

virksomheter innenfor egen bransje, men også fra virksomheter innenfor industri (produksjon av maskiner 

og motorvogner, bygningsmaterialer, verktøy osv.) og gruvedrift. Videre vil leverandører av 

ingeniørtjenester utgjøre en stor andel av sysselsettingen, både gjennom direkte leverandører til offentlige 

etater, men også som underleverandører i anleggsprosjektene. 
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3.3 Samlet sysselsettingsvirkninger, drift og investeringer 

Vi har beregnet de totale ringvirkningene knyttet til drift, vedlikehold og investeringer til 34 900 årsverk i 

2013, 38 600 årsverk i 2014, 40 500 årsverk i 2015 og stigende til 42 800 årsverk i 2016 og 42 700 årsverk 

i 2017. Dette gir en samlet økning i sysselsettingen på 23 prosent fra 2013 til 2017 som følge av økningen 

i statlige overføringer til samferdselsinvesteringer. Dette tilsvarer drøyt 7 900 årsverk, der 1 700 årsverk 

kommer fra oppgaver innenfor drift, mens 6 200 årsverk er i tilknytning til vedlikehold og investeringer. 

Tabell 3 oppsummerer resultatene. 

 

Tabell 3: Sysselsettingsvirkninger i forbindelse med drift, vedlikehold og investeringer. Årsverk 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Økning 2013-2017 

Drift 13 194 13 789 14 356 15 367 15 770 15 443 1 654 

Vedlikehold og investeringer 19 325 21 078 24 240 25 091 27 006 27 270 6 192 

Samlet drift, vedlikehold og investeringer 32 519 34 867 38 596 40 458 42 776 42 713 7 846 
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Prop. 1 S (2011-2012): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2012. 

Utgiftskapittel: 1300-1380. Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624 

 

Prop. 1 S (2012-2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2013. 

Utgiftskapittel: 1300-1380. Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624 

 

Prop. 1 S (2013-2014): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2014. 

Utgiftskapittel: 1300-1380. Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624 

 

Prop. 1 S (2014-2015): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2015. 

Utgiftskapittel: 1300-1380. Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624 

 

Prop. 1 S (2015-2016): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2016. 

Utgiftskapittel: 1300-1380. Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624 

 

Prop. 1 S (2016-2017): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). For budsjettåret 2017. 

Utgiftskapittel: 1300-1380. Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5618–5619 og 5622–5624 

 

 

  

4 Referanser 
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De påfølgende kapitlene inneholder utdypende tabeller og figurer knyttet til analysene i hovedkapitlene. 

 

A1. Direkte virkninger 

 

Tabellene nedenfor viser overføringer over statsbudsjettet til vegformål og jernbaneformål, samt 

bompenger stilt til disposisjon til riks- og fylkesveg. 

 

Sammenligninger av bevilgninger over tid er krevende som følge av endringer i ansvarsfordeling mellom 

forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune, avgiftsendringer (inkl. bl.a. merverdiavgift), 

organisasjonsendringer (forvaltningsorganer kontra selskap/foretak) mv. Det må derfor gjøres større 

eller mindre korreksjoner for å få sammenlignbare tall. Vi har fått hjelp fra Samferdselsdepartementet 

for å gjøre denne jobben, og vi har tatt utgangspunkt i tallene fra dem. Dette sikrer at tallene kan 

sammenlignes mellom år i perioden 2012 til 2017.  

Eksempelvis er tallene for Statens vegvesen i 2012 justert grovt tilsvarende virkningen av opphevelsen 

av veifritaket i merverdiavgiftsloven fra 2013. Fra og med 2017 er de enkelte etater belastet med 

pensjonskostnadene som tidligere ble bokført på Statens pensjonskasses budsjett. 

Pensjonskostnadene er holdt utenfor for å få sammenlignbarhet mellom år. Videre ble det i 2016 første 

gang bevilget midler til investeringer i regi av Nye Veier AS. Bevilgninger til sistnevnte går til riksveger 

og må plusses på bevilgningene til Statens vegvesen for å få et helhetlig bilde. 

Til slutt, fra og med 2017 har det skjedd en stor omorganisering av jernbanesektoren, jernbanereformen, 

med bl.a. etablering av Jernbanedirektoratet og Bane NOR SF. Tallene for 2017 i tabellen under er som 

om Jernbaneverket hadde fortsatt med uendret organisering. Dette har ikke noe å si for beregningene 

av sysselsettingsvirkningene. 

Vegformål 

 

Tabell 4: Overføringer til Vegformål i Statsbudsjettet for årene 2012-2017. Milliarder kroner 

Type Post 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

D og V 23 Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn 8,1 9,0 9,8 10,7 10,8 11,0 

I 29 Vederlag til OPS-prosjekter 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 

I 30 Riksveginvesteringer 7,7 9,7 10,6 12,1 14,5 14,2 

I 31 Skredsikring riksveger 0,6 1,0 1,2 1,0 0,7 0,6 

I 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - - 0,1 0,3 0,3 0,3 

I 35 Vegutbygging i Bjørvika 0,7 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

I 36 E16 over Filefjell 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 

I 37 E6 vest for Alta 0,5 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 

A 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

I 62 Skredsikring fylkesveger 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 

I 63 Tilskudd til gang- og sykkelveger - - - 0,1 0,2 0,1 

D 72 Kjøp av riksvegferjetjenester 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 

I 70 Tilskudd til Nye Veier AS - - - - 1,3 3,1 

D 1323 Vegtilsyn: 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

Vedlegg A: Direkte virkninger 
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  Sum 19,5 21,8 24,2 27,1 30,9 32,7 

Kilde: Statsbudsjettet 2012-2017 

 

Post 23: Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn 

Bevilgningen på post 23 benyttes til forvaltning av riks- og fylkesveger, herunder overordnet ledelse og 

strategisk planlegging, til drift, vedlikehold, byggherreoppgaver innen drift og vedlikehold, trafikant- og 

kjøretøytilsyn, forskning og utvikling og drift av Norsk vegmuseum.  

De største postene innenfor denne kategorien er 

- Forvaltning av riks- og fylkesveg. Denne posten inkluderer overordnet ledelse og strategisk 

planlegging.  

- Drift av vegnettet omfatter alle oppgaver som er nødvendige for at vegnettet skal fungere for 

trafikantenes daglige bruk, og for å holde god miljøstandard. Dette er aktiviteter som brøyting, 

strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og renhold, oppretting av skilt, skjøtsel av 

grøntarealer, trafikkstyring og trafikkinformasjon. 

- Vedlikehold av vegnettet består av tiltak for å ta vare på og sikre funksjonaliteten på den fysiske 

infrastrukturen. Dette innebærer tiltak for å opprettholde standarden på vegdekker, grøfter, 

bruer, tunneler, støyskjermer, holdeplasser og andre tekniske anlegg i tråd med fastsatte 

kvalitetskrav. 

- Trafikant og kjøretøytilsyn.  

 

Post 1323: Vegtilsyn 

Tilsynet er etablert på Voss og skal føre tilsyn med at Statens vegvesen har tilstrekkelige og effektive 

styringssystemer som sikrer at krav til riksvegnettet blir fulgt. Vegtilsynet er registert innenfor næringen 

med NACE-kode «84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked». I 

2017 var det 13 ansatte i vegtilsynet. 

Post 29: Vederlag til OPS-prosjekter 

Stortinget gikk i forbindelse med Nasjonal transportplan 2002-2011 inn for at det skulle gjennomføres 

tre prøveprosjekter for OPS (Offentlig Privat Samarbeid). De tre prosjektene er Klett – Bårdshaug på 

E39 i Sør-Trøndelag som ble åpnet i 2005, prosjektet Lyngdal – Flekkefjord på E39 i Vest-Agder som 

ble åpnet i 2006, og prosjektet E18 Grimstad – Kristiansand i Aust-Agder og Vest-Agder som ble åpnet 

i 2009. Det ble kontraktfestet framtidige vederlag for disse prosjektene på i gjennomsnitt 460 millioner 

kroner årlig. Vi har definert dette innenfor investeringer. 

Post 30: Riksveginvesteringer 

En stor andel av Riksveginvesteringene er satt av til investeringer til store prosjekter på E6, E10, E16, 

E18, E39 og E134. I tillegg er det avsatt egne midler til egne programområder: bymiljøavtaler, 

utbedringstiltak, tiltak for gående og syklende, trafikksikkerhetstiltak, miljø- og servicetiltak, og 

kollektivtrafikk og universell utforming.  

I tillegg inngår det en post til fornyingstiltak, som i 2017 var på 1,9 mrd og i hovedsak skal benyttes til 

tiltak for å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene. Videre er det i 2017 foreslått 

1,5 mrd til planlegging og grunnerverv. Planleggingsoppgavene inkluderer arbeid med 

konseptvalgutredninger, kommunedelplanlegging/reguleringsplanlegging av større 
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investeringsprosjekter og planlegging av samordnede utbedringer gjennom mindre tiltak langs 

eksisterende vegnett. Midlene til grunnerverv vil benyttes til grunnerverv som skjer før prosjekter tas 

opp til bevilgning, inkl. innløsning av boliger i eller nær framtidige veglinjer og ev. til erverv av 

kompensasjonsområder for dyrket mark og verdifulle naturområder som omdisponeres til vegformål. 

Post 34: Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 

I 2017 ble det foreslått bevilget 278 millioner kroner som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. 

Ordningen ble innført 1. juli 2014, fj. Prop. 188 S (2013–2014) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring 

av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak). Tiltakene skal bidra til å redusere 

transportkostnadene for næringsvirksomhet som bruker veg.  

 

Post 35-37: Vegutbygging Bjørvika, E16 over Filefjell og E6 vest for Alta 

Årlige overføringer til utvalgte samferdelsprosjekter. 

 

Post 61: Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene 

I tråd med St.meld. nr. 16 (2008–2009) Nasjonal transportplan 2010–2019, ble det innført en 

rentekompensasjonsordning for transporttiltak i fylkene fra 2010. Dette beløpet varierer mellom år og 

avhenger av rentenivået.10 

 

Post 63: Tilskudd til gang- og sykkelveger 

Midlene kan benyttes til fysiske tiltak og tilrettelegging av infrastruktur for mer sykling på kommunale og 

fylkeskommunale veger. Dette kan være i form av sykkelfelt, gang- og sykkelveg, sykkelveg med fortau, 

fortau, utbedring av kryss og sykkelparkering. Vi har definert dette innenfor investeringer. 

 

Bompenger stilt til disposisjon til riks- og fulkesveginvesteringer 

Tabellen nedenfor gir en oversikt over bompenger som er stilt til disposisjon til investeringer i riks- og 

fylkesveger i årene 2012 til 2015, prognoser for 2016 og anslag for 2017 ifølge Statsbudsjettet for 2017. 

 

Tabell 5: Bompenger stilt til disposisjon til riks- og fylkesveg 2012-2017. Millioner 2017-kroner 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bompenger stilt til disposisjon riksveg 7 977 8 428 9 312 7 770 9 125 8 300 

Bompenger stilt til disposisjon fylkesveg (inkl. Oslo kommune) 4 289 5 049 4 832 3 830 4 200 2 500 

Bompenger stilt til disposisjon totalt 12 266 13 477 14 144 11 600 13 325 10 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
10 Vi ser bort fra denne posten i beregningen. Dersom vi hadde inkludert den ville det ikke endret resultatene. 
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Jernbaneformål 

 

Tabell 6: Overføringer til Jernbaneformål i Statsbudsjettet i 2012-2017 

Type Post 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

D og V 23 Drift og vedlikehold 5,4 5,5 6,3 7,2 8,8 8,0 

D og V 25 Drift og vedlikehold av Gardermobanen, 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

I 30 Investeringer i linjen 4,5 5,6 8,4 7,9 5,3 5,7 

I 31 Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 0,3 0,8 1,3 2,8 4,1 4,9 

I 34 Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift - - 0,0 0,0 0,0 0,1 

D 70 Kjøp av persontransport med tog 2,5 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 

D 1354 Statens jernbanetilsyn: 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Sum 12,9 15,0 19,4 21,4 21,7 22,2 

Kilde: Statsbudsjettet 2012-2017 

 

Post 1: Driftsutgifter 

Posten omfatter utgifter til drift av Jernbanedirektoratet, herunder drift av Norsk jernbaneskole og Norsk 

jernbanemuseum. 

 

Post 21: Spesielle driftsutgifter - planer og utredninger 

Posten omfatter Jernbanedirektoratets utgifter til planlegging og utredning av nye jernbaneprosjekter i 

tidlig innledende fase, dvs. fram til og med kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) før regjeringsbeslutning 

om ev. oppstart av et forprosjekt. Det omfatter også oppfølging av Nasjonal transportplan 2014–2023, 

og eventuelt oppfølgingsarbeid med Nasjonal transportplan for 2018– 2029. Posten dekker også kjøp 

av tjenester fra Bane NOR for hovedplaner og kommunedelplaner for mindre prosjekter, samt 

jernbanefaglig bistand fra foretaket til direktoratets eget arbeid. 

 

Post 70: Kjøp av persontransport med tog 

Posten følger opp avtalen i Samferdselsdepartementets trafikkavtale med NSB AS for perioden 2012–

2017, herunder innfasing av nytt togmateriell i 2017, og øvrige trafikkavtaler. 

 

Post 71: Kjøp av infrastrukturtjenester - drift og vedlikehold 

Dette er en stor post på budsjettet og omfatter både drift og vedlikehold av jernbanenettet. Driftssiden 

omfatter blant annet drift av infrastruktur, trafikkstyring og kundeinformasjon og kundeservice. 

Vedlikehold omfatter korrektivt vedlikehold (dvs. beredskap og retting av feil i infrastrukturen), 

forebyggende vedlikehold, fornying og ERTMS-prosjektet (European Rail Traffic Management System). 

 

Post 72: Kjøp av infrastrukturtjenester - planlegging av investeringer 

Denne posten omfatter planlegging av InterCity-utbyggingen, herunder Ringeriksbanen, elektrifisering 

av Trønder-/Meråkerbanen og utvikling av Alnabru godsterminal prioriteres. Det planlegges også for 

mindre infrastrukturtiltak som er nødvendig for å kunne ta imot flere nye tog i Østlandsområdet og på 

Vossebanen. 

 

Post 73: Kjøp av infrastrukturtjenester - investeringer 

Posten omfatter kjøp av utbyggingstjenester  for store investeringsprosjekter, inkludert Follobanen, samt 

mindre og mellomstore programområdetiltak fra Bane NOR SF. 
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Post 75: Tilskudd til kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 

Posten er en videreføring av kap 1350, post 34 fra tidligere budsjett. I 2017 dekket bevilgningen blant 

annet videreføring av arbeidet med å forlenge et kryssingspor på Nordlandsbanen.  

 

1354 Statens jernbanetilsyn 

Statens jernbanetilsyn er et forvaltningsorgan som utøver kontroll- og tilsynsmyndighet med jernbane, 

trikk, t-bane, tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger og med konkurransen på 

jernbanemarkedet. Tilsynet er underlagt Samferdselsdepartementet. 

1356 Bane NOR SF 

I Prop. 1 S Tillegg 2 (2015–2016) ble Stortinget orientert om opprettelse av interimsorganisasjoner for 

Jernbanedirektoratet og Jernbaneinfrastrukturforetaket. Foretaket ble gitt navnet Bane NOR SF i august 

2016. Tilskuddene omfatter blant annet tilskudd til omstilling. 

 

A2. Indirekte virkninger 

Se vedlegg B for nærmere omtale av SARMOD. 

 

A3. Induserte virkninger 

Induserte virkninger, eller konsumgenererte virkninger, utgjøres av sysselsettingen som følger av 

forbruk og investeringer knyttet til inntektene fra den direkte og indirekte sysselsettingen. 

Verdiskapingen fra den direkte og indirekte sysselsettingen kommer som følge av inntekter til 

arbeidstakere (lønn), bedriftseiere (overskudd etter skatt) samt stat og kommune (både fra inntektsskatt, 

arbeidsgiveravgift og selskapsskatt).  

Produksjon av varer og tjenester som etterspørres av den direkte og indirekte sysselsettingen, krever 

investeringer i produksjonskapasitet, både i form av kapital og sysselsetting. Overskuddet som skapes 

av ringvirkningene, altså summen av den direkte og indirekte verdiskapingen, beholdes enten i 

virksomhetene gjennom reinvesteringer, eller går til eierne i form av utbytte. Videre får arbeidstakerne 

lønnsinntekter som kan benyttes til konsum eller investeringer. For eksempel vil en ingeniør som jobber 

med å bygge en jernbanestrekning konsumere deler av sin inntekt på dagligvarehandel, 

restaurantbesøk, kjøp av bil, kler, frisørtjenester osv. 

Konsum og investeringer representerer verdiskaping i øvrige virksomheter, som igjen har en 

sysselsettingseffekt. Konsumvirkninger tilfaller hovedsakelig tjenesteytende næringsliv, blant annet 

handel og serveringstjenester, mens investeringene kan spre seg utover alle næringene i økonomien. 

For å beregne sysselsettingsvirkningene av dette tar vi utgangspunkt i produksjon per sysselsatt i norsk 

økonomi. I tillegg må vi korrigere for lekkasje gjennom import. En del av konsumet og investeringene 

kommer direkte fra import, mens resten dekkes av produksjon i Norge. Videre vil det meste av 

produksjon benytte seg av produktinnsats som i varierende grad kjøpes fra utlandet. Bedriftene kan selv 

importere eller kjøpe produktinnsats fra norske underleverandører som har importert. Basert på 

Økonomisk analyse 1/2017 fra SSB har vi lagt til grunn importandeler for konsum på 23 prosent og 35 

prosent på investeringer. 

Vi har beregnet omfanget av de induserte virkningene i av samferdselsinvesteringer til 8 100 årsverk i 

2013, og økende til 10 800 årsverk i 2017. For drift har vi beregnet det til 4 100 årsverk i 2013 og 4 700 

årsverk i 2017. 
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Figur 7 
Sysselsettingsvirkninger i forbindelse med drift, vedlikehold og investeringer. Induserte virkninger. 
Årsverk 

 

a) Drift 
 

b) Vedlikehold og investeringer 
 

  
 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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Vedlegg B: Ringvirkningsmodell 
 

I dette kapittelet følger en presentasjon av Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell. Modellen 

har blant annet vært brukt til å utrede konsekvenser av petroleumsutvinning i Barentshavet Sørøst for 

økonomien i Finnmark, Nordland og Troms (Pöyry-rapport nr. 2012-31) og rundt Jan Mayen (Pöyry-

rapport nr. 2012-32), begge på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Ringvirkningsmodellen er 

også brukt til å analysere betydningen av eksportnæringene for økonomien i Møre og Romsdal (temp – 

konjunkturbarometeret for Møre og Romsdal 2013 s. 4-7) og ringvirkninger av Akershus 

Universitetssykehus (Ahus) sin virksomhet. 

Ringvirkningsmodellen bruker nasjonalregnskapets kryssløp til å fordele en gitt produksjon til leveranser 

og verdiskaping hos underleverandører, og videre til underleverandørenes underleverandører, etc. 

Nedenfor presentere vi hvordan modellen er bygd opp. 

Presentasjon av kryssløpsmodellen 

Etterspørselen etter produkter fra drift-, vedlikehold og investeringer i veg utgjør en økonomisk impuls. 

Impulsen fordeler seg på innenlandsk produksjon og import:  

(1) Økonomisk impuls = produksjon + import 

SSBs kryssløpstabell 1500 angir hvor mye av hvert produkt som importeres til Norge. Når det gjøres 

nasjonale kryssløpsanalyser, er det naturlig å bruke disse importandelene. Siden vi utfører en regional 

analyse i denne rapporten, representerer importandelene hvor mye av impulsene som enten blir 

produsert i utlandet eller i andre landsdeler i Norge.  

Produksjonen i bedriftene fører både til verdiskaping i den enkelte bedrift, men også til etterspørsel etter 

nye varer og tjenester fra sine underleverandører. Få bedrifter klarer seg uten å etterspørre andre 

produkter. Produksjonen i norsk fastlandsøkonomi består altså av verdiskaping (bruttoprodukt) og 

vareinnsats: 

(2) Produksjon = bruttoprodukt + vareinnsats 

Vi har altså fire samfunnsøkonomiske begreper i kryssløpsmodellen: Produksjon, vareinnsats, import 

og bruttoprodukt. Vareinnsatsen representerer en ny impuls til økonomien, og gir opphav til mer 

verdiskaping – hos underleverandører:  

 (3) Vareinnsats = ny økonomisk impuls 

Nasjonalregnskapets kryssløpstabeller 1500 og 1600 
For å fastsette leveranser og underleveranser benytter vi SSBs kryssløpstabeller 1500 og 1600 fra 

nasjonalregnskapet. Kryssløpstabell 1600 viser hvilke produkter de ulike næringene etterspør i sin 

produksjon (input). Kryssløpstabell 1500 viser hvilke næringer som produserer hvert av produktene i 

nasjonalregnskapet (output).  

Kryssløpskoeffisientene vi benytter er fra siste tilgjengelige nasjonalregnskapstall i 2014. Vi antar 

konstante kryssløpskoeffisienter i alle analyseårene. Det betyr at én type næring etterspør samme 

sammensetning av produkter, samtidig som ett produkt produseres av de samme næringene over tid.  
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Flere runder med effekter – leverandører til leverandører 
Når vi har beregnet hvilke næringer som leverer til drift-, vedlikehold og investeringer i veg og jernbane, 

finner vi hvilke produkter leverandørnæringen etterspør. Slik identifiserer vi hvilke næringer som leverer 

til leverandørnæringen. Deretter beregner vi hvilke produkter disse etterspør, og hvilke næringer som 

leverer dem. Vi stopper etter fem runder i tillegg til den første med direkteleveranser.  

En illustrasjon av ringvirkningsmodellen er gitt i Figur B.8 på neste side.  

 

Figur B.8 
De indirekte sysselsettingseffektene fra en etterspørselsimpuls.   

 

Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse 
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