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 Prosjekt: Brønnøyleia Sjø 
Kort beskrivelse av prosjektet Fakta 
Prosjektet: Tiltakspakken Brønnøyleia omfatter 13 merketiltak som sammen vil etablere et 
seilingsled fra utaskjærs og inn til Brønnøysund. Området er kun delvis oppmerket i dag og 
ikke åpent for fartøy med losplikt, men brukes sporadisk av fartøy med god kjennskap til 
området. Bedre merking vil øke tilgjengeligheten for bruk av farvannet og skape en trygg 
innseiling med redusert seilingstid og -distanse sammenlignet med alternative ruter. Figuren 
viser området for tiltaket (skravert), samt trafikk i området i 2017 (oransje). Trafikken gjennom 
området var ca. 150 fartøy i 2017. Dette er hovedsakelig lastefartøy på 70-100 meter. 
Menon Economics og DNV GL utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet, som 
en del av kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av tiltaksporteføljen til NTP 2022-33. 
Brønnøyleia var opprinnelig prioritert i ramme A, men fikk status som uprioritert etter at 
oppdateringer av beregningsverktøyet førte til lavere prissatte nyttevirkninger. 
Tiltaksutløsende behov: Det er kun to innseilingsmuligheter fra indre til ytre led på 
strekningen. Utaskjærs er svært værutsatt med betydelig lenger distanse, mens indre 
hovedledd har mye holmer og skjær og kryssende trafikk. Dette gjør farleden krevende å 
navigere i.    
Vil du vite mer? Se Menon-publikasjon 33/2019. [ikke tilgjengelig på nett] 

Rute:  Seilingsled inn til Brønnøysund 
Kommuner:  Brønnøy, Vega, Sømna 
Fylker:  Nordland 
Omfang:  13 merketiltak 
Fase: Utredning  
Finansiering:  Statlig 
NTP:  Ikke prioritert i  
  NTP 2022-2033 
 

 

Samfunnsmål: Kortere reisetid, sjøsikkerhet, robusthet og redundans. 
Effektmål: Reduksjon i reisetid (avhengig av værforhold):  
Til/fra Mo i Rana: 0-12 timer. Til/fra Mosjøen: 0-7 timer. Til/fra Sandnessjøen: 1-11 timer. 

Avhengighet av andre tiltak: Ingen 

Hovedresultater 

Nettonåverdi [ mill. NOK ] 
 Trafikkvekst:   
-20% Basis +20% 

Nettonytte per 
budsjett-krone  

Netto nytte per 
investeringskrone 

Samlet vurdering av  
ikke-prissatte virkninger 

-20 -35 -55  -0,59   n.a.   Noe negativ 
konsekvens  

Delresultater 
Prissatte virkninger Nåverdi [ mill. NOK ] Investeringskostnader 
Trafikant- og transportbrukernytte   +60  (udiskontert uten mva.) [ mill. NOK ] 

Operatørnytte   Ikke beregnet Basiskostnad n.a.  

Det offentlige  -59   P50 57  

Samfunnet for øvrig  -35   P85 n.a.  

Ikke-prissatte virkninger Konsekvensvurdering av de tre mest utslagsgivende 
Rekreasjon ÷÷÷ Permanent trafikkøkning vil gi «stor negativ» påvirkning. Viktigheten til rekreasjon vurderes til «stor», på 

bakgrunn av at trafikken vil gå gjennom viktige friluftsområder med få tilsvarende alternativer. 

Kulturarv og stedlig identitet ÷ Fyrene på Bremstein og Kverstein er vurdert som kulturminner med «stor viktighet», men tiltaket er vurdert til å 
ha «liten negativ» effekt som vil begrense seg til anleggsfasen.  

  Analysen har ikke funnet andre ikke-prissatte virkninger av tiltaket.  

Indikatorer for klima, natur, ulykker og fordelingsvirkninger  
Endring CO2-utslipp, [ 1000 ton CO2e ] 
Anleggsfasen  Åpningsåret 

Endring i antall drepte og hardt skadde  
i åpningsår Regionale fordelingsvirkninger? 

n.a. -0,2 +0,0057 To be defined 
NNV følsomhet for karbonprisbane 

 Lav [ mill. NOK ] Høy 
Netto antall dekar inngrep i 

Verdifull naturområde  Dyrket mark 
Noen grupper som opplever  

vesentlig forverring? 

n.a. n.a. ca. 0 ca. 0 n.a. 
Sentrale prosjektspesifikke forutsetninger 

Åpningsår 2026 Levetid [ år ] 75 Brukerfinansiering 0% 
Sammenligningsår 2022 Transportmodell - dato FRAM 3.3 27-09-2020 

Prisår  2020 Beregningsverktøy - dato FRAM 3.3 27-09-2020 

Grønne tall = Positivt;    Røde tall = negativt for samfunnet.    Ikke-fete tall = lav/høy rundt sentralverdi.    Kursiverte tal = tidspunkter.   


